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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση βεβαιωθείτε οτι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει παγιδευτεί κάτω 
από τη συσκευή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε φορητές συσκευές παροχής ρεύματο κοντά στη συσκευή. 
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1)Πριν ξεκινήσετε αυτή τη διαδικασία αποσυνδέστε τη συσκευή από
το ρεύμα και αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό της
πόρτας. Κλείστε την πόρτα και ασφαλίστε με χαρτοταινία.
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2)Αποσυναρμολογήστε το κάλυμμα μεντεσέ, τις βίδες και τον άνω μεντεσέ και αφαιρέστε το καπάκι που βρίσκεται 
στην άλλη πλευρά. Αποσυνδέστε τα καλώδια σύνδεσης από τη δεξιά πλευρά του επάνω μέρους του ψυγείου 
(①,③καλώδια）.

3)Απομακρύνετε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης καθώς και τον μεσαίο μεντεσέ και το διακοσμητικό κάλυμμα .

4) Απομακρύνετε την πόρτα της κατάψυξης και αποσυναρμολογήστε τον μεντεσέ που βρίσκεται στο κάτω μέρος.
 Τοποθετείστε τον άξονα του κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά και τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά του 
πλαισίου.

②

①
③④

καπάκι

κάλυμμα μεντεσέ

άνω μεντεσές

μεσαίος μεντεσές 

 διακοσμητικό κάλυμμα

κάτω μεντεσές  καπάκι

άξονας

άξονας
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6)Τοποθετήστε την πόρτα της κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ καθώς και το μεσαίο μεντεσέ και το καπάκι.

7) Προσαρμόστε την πόρτα στον μεσαίο μεντεσέ και τοποθετήστε τον άνω μεντεσέ στη θέση του. 
Βγάλτε τον πάνω αριστερό μεντεσέ και το κάλυμμα του από τη συσκευασία με τα εξαρτήματα..

b)Αποσυναρμολογήστε το δεξί τερματικό και αφαιρέστε τον σωλήνα από το δεξί κάτω μέρος της πόρτας κατάψυξης. 
Βγάλτε το αριστερό τερματικό από την συσκευασία με τα εξαρτήματα και τοποθετήστε το σωλήνα και το τερματικό στην 
αντίστοιχη οπή στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας κατάψυξης. Τοποθετήστε το σωλήνα και το καπάκι στην άλλη 
πλευρά της πόρτας.

5)a) Αφαιρέστε το πάνω κάλυμα της πόρτας συντήρησης, μεταφέρετε το σωλήνα του πάνω μεντεσέ και το καλώδιο 
σήματος στην αντίθετη πλευρά και τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα στην θέση του. 
Αποσυναρμολογήστε το δεξί τερματικό και αφαιρέστε τον σωλήνα από το δεξί κάτω μέρος της πόρτας συντήρησης. 
Βγάλτε το αριστερό τερματικό από την συσκευασία με τα εξαρτήματα και τοποθετήστε το σωλήνα και το τερματικό 
στην αντίστοιχη οπή στο κάτω αριστερό μέρος της πόρτας συντήρησης. Τοποθετήστε το καλώδιο σήματος και το 
πάνω κάλυμμα πόρτας

μεσαίος μεντεσές 

 καπάκι

κάλυμμα μεντεσέ
.διακοσμητικό κάλυμμα

② ③

④ ①

σωλήνας

βίδες τερματικού 

τερματικό

πάνω κάλυμμα πόρτας

τερματικό

σωλήνας

βίδες τερματικού 

καλώδιο σήματος

σωλήνας

a b

Συνδέστε το βύσμα του καλωδίου σήματος (4) με το βύσμα (1) και στην αντίθετη πλευρά του ψυγείου το βύσμα 
(2) με το βύσμα (3). Προσαρμόστε τα δύο καλύματα (κάλυμα μεντεσέ και διακοσμητικό κάλυμα) στην θέση τους. 
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Chiller
 Κατάλληλο για αποθήκευση φρέσκων ψαριών, κρέατος, φαγητού που θα καταναλωθεί σε σύντομο 
χρονικό διάστημα

Το φαγητό που είναι αποθηκευμένο στο κάτω ή στο πίσω μέρος του συρταριού μπορεί να παγώσει. 
Μην αποθηκεύετε φαγητό που δεν πρέπει να παγώσει.
Προτείνεται να τοποθετείτε το φαγητό σε κατηγορίες και σφραγισμένο.

Συρτάρι φρούτων 
και λαχανικών

Ράφι

Συρτάρι

Θήκες πόρτας

λυχνία LED 

Chiller
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3.2 Λειτουργίες

Πλήκτρα λειτουργιών
A. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης   B.
C. Πλήκτρο ρύθμισης Vacation mode / Κλείδωμα πλήκτρων          

Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης    

Οθόνη ενδείξεων
① Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης  ② Ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης ③ Ένδειξη ταχείας ψύξης 
④ Ένδειξη ταχείας κατάψυξης ⑤ Ένδειξη λειτουργίας vacation mode  ⑥ Ένδειξη κλειδώματος 

 Οθόνη
Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το ψυγείο, η οθόνη θα αναβοσβήσει για 3 δευτερόλεπτα και έπειτα θα 
εισέλθει σε κανονική λειτουργία. Την πρώτη φορά που θα λειτουργήσετε το ψυγείο η εργοστασιακή ρύθμιση για 
τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης θα είναι 5° C και -18 °C αντίστοιχα.

Κλείδωμα / Ξεκλείδωμα
Σε κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα            για 3 δευτερόλεπτα για να εισέλθετε σε κατάσταση 
κλειδώματος, 
Όταν η ένδειξη       φωτίσει και ακουστεί ένας ήχος, σημαίνει οτι ο πίνακας χειρισμού έχει κλειδώσει και δε μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν τα πλήκτρα.
Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε παρατεταμένα           για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα. 
Όταν η ένδειξη       εξαφανιστεί και ακουστεί ένας ήχος, σημαίνει οτι η οθόνη ξεκλείδωσε και τα πλήκτρα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης
Πατήστε το πλήκτρο            για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης. Κάθε φορά που θα πατάτε το 
πλήκτρο η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1 °C;
Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης είναι 2~8 °C. Όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 2 °C και 
πατήσετε το πλήκτρο ξανά, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους 8 °C. 

A

B

③

②

④

⑤

①

⑥

C
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Ρύθμιση λειτουργιών
Λειτουργία ταχείας ψύξης
Πατήστε το πλήκτρο          για 3 δευτερόλεπτα για τη λειτουργία ταχείας ψύξης.Το εικονίδιο        θα φωτίσει.     
Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης δείχνει 2℃ και η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ταχείας ψύξης.
Για ακύρωση της λειτουργίας ταχείας ψύξης πιέστε            για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο        θα εξαφανιστεί
Η θερμοκρασία του θαλάμου ψύξης θα  επανέλθει αυτόματα στη θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη πριν 
εισέλθει σε λειτουργία ταχείας ψύξης. Αν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ταχείας ψύξης και 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία vacation, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ταχείας ψύξης. 
Λειτουργία ταχείας κατάψυξης

Λειτουργία διακοπών
Πατήστε το πλήκτρο               για να εισέλθετε σε λειτουργία διακοπών και το εικονίδιο       θα φωτίσει.
Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης θα σβήσει και η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης θα  δείχνει 
-18℃ .
Για να βγείτε από τη λειτουργία διακοπών, πατήστε ξανά το πλήκτρο              και η ένδειξη        θα σβήσει.
Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης θα  επανέλθει αυτόματα στη θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη πριν 
εισέλθει σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Αν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ταχείας ψύξης/κατάψυξης και 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία vacation, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ταχείας ψύξης/κατάψυξης.
Ηχητική ειδοποίηση ανοιχτής πόρτας
Όταν ανοίγετε την πόρτα της συντήρησης θα ακουστεί μουσική. Αν η πόρτα δεν κλείσει στα επόμενα 2 λεπτά θα 
ακούγεται προειδοποιητικός ήχος κάθε ένα λεπτό μέχρι να κλείσει η πόρτα. Πατήστε οποιοδήποτε πλήκτρο για να 
σταματήσει ο ήχος.

Ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης
Πατήστε το πλήκτρο            για να αλλάξετε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης. Κάθε φορά που θα πατάτε το 
πλήκτρο η θερμοκρασία θα μειώνεται κατά 1 °C;
Το εύρος ρύθμισης θερμοκρασίας του θαλάμου ψύξης είναι -24~-16 °C. Όταν η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στους 
-24 °C και πατήσετε το πλήκτρο ξανά, η θερμοκρασία θα ρυθμιστεί στους -16 °C. 

Πατήστε το πλήκτρο          για 3 δευτερόλεπτα για τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.Το εικονίδιο        θα φωτίσει.  
Η ένδειξη θερμοκρασίας θαλάμου ψύξης δείχνει -24℃ και η συσκευή έχει εισέλθει σε λειτουργία ταχείας ψύξης.

Για ακύρωση της λειτουργίας ταχείας κατάψυξης πιέστε          για 3 δευτερόλεπτα και το εικονίδιο        θα εξαφανιστεί
Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης θα  επανέλθει αυτόματα στη θερμοκρασία που ήταν ρυθμισμένη πριν 
εισέλθει σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Αν η συσκευή είναι ρυθμισμένη σε λειτουργία ταχείας κατάψυξης και 
ενεργοποιήσετε τη λειτουργία vacation, η συσκευή θα εξέλθει αυτόματα από τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης.
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4.4 Εκτός λειτουργίας

  4.2 Καθαρισμός του γυάλινου ραφιού

Αφαιρέστε το συρτάρι πάνω από το γυάλινο ράφι

Ανασηκώστε το ράφι（περίπου 60°）, και τραβήξτε προς τα έξω 

Αφαιρέστε το ράφι και καθαρίστε το

Κάντε την αντίστροφη διαδικασία για να βάλετε το ράφι στη θέση 

του

4.3  Απόψυξη
Η συσκευή έχει αυτόματη λειτουργία απόψυξης. Ο πάγος που μπορεί να δημιουργηθεί 
κατά την αλλαγή εποχής ή της θερμοκρασίας περιβάλλοντος μπορεί να αφαιρεθεί 
χεροκίνητα αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα και σκουπίζοντας με ένα μαλακό 
στεγνό πανί. 
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