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Προς το συμφέρον της ασφάλειας σας και για να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση, πριν 
από την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε αυτό το 
εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και 
προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών λαθών και ατυχημάτων, είναι 
σημαντικό να διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν τη συσκευή 
γνωρίζουν καλά τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις 
οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν με τη συσκευή εάν μετακινηθεί ή 
πωληθεί, έτσι ώστε ο καθένας που τη χρησιμοποιεί κατά τη διάρκεια της ζωής της θα 
ενημερωθεί σωστά σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής. 
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας πάρτε τις προφυλάξεις αυτών των 
οδηγιών για το χρήστη, όπως ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για ζημίες που 
προκαλούνται από παράλειψη. 
 
Ασφάλεια για παιδιά και ευάλωτα άτομα  
 
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω 
και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, αν τους έχουν δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη 
χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και να κατανοούν τους κινδύνους που  
ενδεχομένως υπάρχουν. 
- Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν 
με τη συσκευή. 
- Καθαρισμός και συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά, εκτός εάν 
είναι ηλικίας από 8 ετών και άνω και εποπτεύονται. 
- Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος 
ασφυξίας. 
- Εάν πετάτε τη συσκευή αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο 
σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή, μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να 
αποτρέψει παιδιά που παίζουν από ηλεκτρικό σοκ ή να κλείστούν μέσα σε αυτή. 
- Αν αυτή η συσκευή η οποία διαθέτει μαγνητική πόρτα πρόκειται να αντικαταστήσει 
μία παλαιότερη συσκευή η οποία έχει κλειδαριά ελατηρίου (μάνταλο) στην πόρτα ή 
το καπάκι, να είστε βέβαιοι πως το ελατήριο είναι άχρηστο πριν απορρίψετε την 
παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει από το να γίνει μια παγίδα θανάτου για ένα 
παιδί. 
 
Γενική Ασφάλεια 
 
     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της 
συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή, ελέυθερη από απόφραξη. 
 
     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για 
να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από 
τον κατασκευαστή. 
 
    ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού μέσου. 
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     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως οι 
κατασκευαστές παγωτού) στο εσωτερικό των ψυκτικών συσκευών, εκτός εάν έχουν 
εγκριθεί για το σκοπό αυτό από την κατασκευή. 
 
     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε το λαμπτήρα, αν αυτό έχει μείνει αναμμένος 
για μεγάλο χρονικό διάστημα, διότι θα μπορούσε να είναι πολύ ζεστός.1 

 
- Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με ένα εύφλεκτο 
προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. 
- Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R60oa) περιέχεται εντός του ψυκτικού κυκλώματος της 
συσκευής, ένα φυσικό αέριο με ένα υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, 
το οποίο είναι, ωστόσο, εύφλεκτο. 
- Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, είναι βέβαιο ότι κανένα από 
τα εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν πρέπει να υποστεί ζημιά. 
- Αποφύγετε τις ανοικτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης  
- Αερίστε διεξοδικά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή 
 
- Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τα τεχνικά στοιχεία ή να τροποποιήσετε το 
προϊόν αυτό κατά οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να 
προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή / και ηλεκτροπληξία. 
 
- Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε οικιακές και παρόμοιες 
εφαρμογές, όπως 
- κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα∙ 
- αγροτόσπιτα και από τους πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα 
τύπου κατοικιών∙  
- περιβάλλοντα τύπου bed & breakfast∙  
- catering και παρόμοιες εφαρμογές μη-λιανικής. 
 
     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Τυχόν ηλεκτρικ;a εξαρτημάτ;a (βύσμα, καλώδιο 
τροφοδοσίας, συμπιεστής κλπ.) πρέπει να αντικατασταθούν από έναν πιστοποιημένο 
αντιπρόσωπο σέρβις ή σε εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. 
 
     ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λάμπα που παρέχεται με αυτή τη συσκευή είναι ένας 
«λαμπτήρας ειδικής χρήσεως» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με την 
παρεχόμενη συσκευή. Αυτός ο «λαμπτήρας ειδικής χρήσεως»δεν μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό1. 
 
 

                                                 
1 Εάν υπάρχει φως στο διαμέρισμα 
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- Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί. 
- Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν συνθλίβεται ή καταστρέφεται από το πίσω μέρος της 
συσκευής. Ένα στριμωγμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος μπορεί να 
υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. 
- Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να βρείτε το βύσμα της συσκευής. 
- Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 
- Αν η πρίζα ρεύματος είναι χαλαρή, μην εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας. Υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 
- Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τον λάμπτήρα. 
- Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη μεταφορά. 
- Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε τα στοιχεία από την κατάψυξη αν τα χέρια είναι 
νοτισμένα / βρεγμένα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές του 
δέρματος ή εγκαύματα. 
-Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως. 
 
Καθημερινή Χρήση 
 
- Μην τοποθετείτε ζεστό στα πλαστικά μέρη της συσκευής. 
- Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στον πίσω τοίχο. 
- Κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επανα-καταψυχθούν αφού έχουν αποψυχθεί.1 

- Αποθηκεύστε προ-συσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα, σύμφωνα με τις οδηγίες 
κατάψυξης του κατασκευή τροφίμων. 
- Οι συστάσεις αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής θα πρέπει να 
τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. 
- Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στην κατάψυξη, δεδομένου ότι δημιουργούν 
πίεση στο δοχείο, το οποίο μπορεί να προκαλέσει την έκρηξη, με αποτέλεσμα βλάβες 
στη συσκευή.1 

- Τα παγωμένα γλυφιτζούρια μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα παγετού εάν 
καταναλώνονται κατ 'ευθείαν από τη συσκευή.2 

 
Φροντίδα και Καθαρισμός 
 
- Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από 
την πρίζα. 
- Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. 
-Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον παγετό από τη 
συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα. 
- Εξετάστε τακτικά τη διαρροή στο ψυγείο για αποψυγμένο νερό. Εάν είναι 
απαραίτητο, καθαρίστε τον αγωγό. Αν η διαρροή είναι αποκλεισμένη, το νερό θα 
συλλεχθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.3 

 
 
 
 

                                                 
2 Εάν υπάρχει θάλαμος κατάψυξης. 
3 Εάν υπάρχει ένα διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων. 
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Εγκατάσταση 
 
Σημαντικό! Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες που 
δίνονται σε συγκεκριμένες παραγράφους. 
- Αφαιρέστε τη συσκευασία και ελέγξτε αν υπάρχουν ζημιές στη συσκευή. Μην 
συνδέσετε τη συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρατε πιθανές ζημιές αμέσως στο 
σημείο που το αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή διατηρήστε τη συσκευασία. 
- Καλό θα είναι να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από τη σύνδεση της 
συσκευής ώστε το λάδι να ρέει πίσω στο συμπιεστή. 
- Επαρκής κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να υπάρχει γύρω από τη συσκευή, χωρίς 
να οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για να επιτευχθεί επαρκής αερισμός ακολουθήστε τις 
οδηγίες σχετικά με την εγκατάσταση. 
- Όπου είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος θα πρέπει να είναι ενάντια σε έναν 
τοίχο για να αποφεύγεται η επαφή με θερμά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής) για την 
αποτροπή πιθανών εγκαυμάτων. 
- Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικές κουζίνες. 
- Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής. 
 
Service 
 
- Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για να γίνει η συντήρηση της 
συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο 
πρόσωπο. 
- Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από ένα εξουσιοδοτημένο Κέντρο Service 
και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 
 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
 
- Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στη συσκευή∙ 
- Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα κοντά μεταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει τον αέρα να 
κυκλοφορεί∙ 
- Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του διαμερίσματος∙ 
- Εάν κοπεί το ρεύμα, μην ανοίγετε την πόρτα (τις πόρτες)∙ 
- Μην ανοίγετε την/τις πόρτα / πόρτες συχνά∙ 
- Μην κρατάτε την πόρτα (πόρτες) ανοικτή για υπερβολικά μεγάλο χρονικό 
διάστημα∙ 
- Μην ρυθμίστε το θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες∙ 
- Μερικά αξεσουάρ, όπως συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν για να δημιουργηθεί 
μεγαλύτερος όγκος αποθήκευσης και χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 
 



         Πληροφορίες Ασφαλείας 

5 
 

Προστασία του περιβάλλοντος 
     Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος, 
ούτε στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου ή μονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με τη αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. Ο αφρός μόνωσης 
περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους 
κανονισμούς που θα λάβετε από τις τοπικές αρχές. Αποφύγετε να προκαλείτε βλάβη 
στη μονάδα ψύξης, ειδικά στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που 
χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή που σημειώνονται με το σύμβολο είναι 
ανακυκλώσιμα.  
 

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το 
συγκεκριμένο προϊόν δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα.  

Αντ 'αυτού θα πρέπει να μεταφέρεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το 
προϊόν αυτό απορρίπτεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων 
αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα 
μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του 
προϊόντος αυτού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση 
αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το δήμο σας, την υπηρεσία 
αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 
προϊόν. 
 
Υλικά συσκευασίας 
 
Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε 
κατάλληλα δοχεία συλλογής για να τα ανακυκλωθούν. 
 
Απόρριψη της συσκευής 
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. 
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. 
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Εργαλεία που απαιτούνται: Philips κατσαβίδι, επίπεδο κατσαβίδι. 
- Βεβαιωθείτε ότι η μονάδα έχει αποσυνδεθεί και είναι άδεια. 
- Για να αφαιρεθεί η πόρτα, είναι απαραίτητο να γείρει τη μονάδα προς τα πίσω. Θα 
πρέπει να στηρίξετε τη μονάδα σε κάτι στερεό έτσι ώστε να μην γλιστρήσει κατά τη 
διαδικασία αντιστροφής της πόρτας. 
- Όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν πρέπει να αποθηκευτούν για να γίνει η 
επανεγκατάσταση της πόρτας. 
- Μην τοποθετείτε τη μονάδα οριζοντίως, όπως αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη 
στο σύστημα ψύξης. 
- Είναι καλύτερο 2 άνθρωποι να χειρίζονται τη συσκευή κατά τη συναρμολόγηση. 
 
1. Αφαιρέστε δύο βίδες στο πίσω μέρος του επάνω καλύμματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα και τοποθετήστε το στην άκρη. 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Ξεβιδώστε τον επάνω μεντεσέ και στη συνέχεια αφαιρέστε την 
επάνω πόρτα και τοποθετήστε τη σε ένα μαλακό μαξιλάρι για να 
αποφύγετε τις γρατσουνιές. 
 
 
 
 
 
 
 
4. Ξεβιδώστε τη μεσαία άρθρωση. Στη συνέχεια, ανασηκώστε 
την πάνω πόρτα και τοποθετήστε τη σε ένα μαλακό μαξιλάρι για 
να αποφύγετε τις γρατσουνιές. 
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5. Μετακινήστε τα καλύμματα άρθρωσης τρύπα από την 
αριστερή πλευρά στη δεξιά πλευρά. 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ. Στη συνέχεια, αφαιρέστε τα 
ρυθμιζόμενα πόδια και από τις δύο πλευρές 
 
 
 
 
 
 
 
7. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κάτω πείρο του μεντεσέ, γυρίστε 
τον βραχίονα πάνω και επανατοποθετήστε τον. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. Τοποθετήστε ξανά το βραχίονα του κάτω πείρου του μεντεσέ. 
Επανατοποθετήστε τα δύο ρυθμιζόμενα πόδια 
 
 
 
 
 
 
 
 

ξεβίδωμα βίδωμα 
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9. Στρίψτε το μεσαίο μεντεσέ με κατεύθυνση 180° , στη συνέχεια, 
μεταφέρετε στην αριστερή θέση. Τοποθετήστε το μεσαίο πείρο 
του μεντεσέ στην πάνω τρύπα της κάτω πόρτας, μετά σφίξτε τις 
βίδες. 
 
 
 
 
 
 
 
10. Τοποθετήστε ξανά την επάνω πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η 
πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζοντίως και καθέτως, έτσι ώστε 
τα πώματα να είναι κλειστά από όλες τις πλευρές, πριν τελικά 
σφίξετε τον κορυφαίο μεντεσέ. 
 
 
 
 
 
 
 
11. Βάλτε το πάνω κάλυμμα και στερεώστε το με 2 βίδες στο 
πίσω μέρος. 
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Εγκαταστήστε την εξωτερική λαβή της πόρτας (εάν η εξωτερική λαβή είναι 
παρούσα) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Πίσω αποστάτης 
Βιδώστε τους πίσω αποστάτες στο πίσω μέρος 
 της μονάδας. 
 

       βίδωμα 
 
 
 
 
Χώρος που απαιτείται 
 
� Κρατήστε αρκετό χώρο για να παραμένει η πόρτα 

ανοιχτή. 
� Κρατήστε τουλάχιστον 50 mm κενό στις δύο 

πλευρές. 
 
 
 
 
 
 
 
Ευθυγράμμιση της μονάδας 
 
Για να γίνει αυτό, ρυθμίστε τα δύο πόδια ευθυγράμμισης 
στο μπροστινό μέρος της μονάδας. 
Εάν η μονάδα δεν είναι επίπεδη, οι πόρτες και οι 
ευθυγραμμίσεις μαγνητικών πωμάτων δεν θα καλύπτονται 
σωστά. 
 

xxxmm 

xxxmm 
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Τοποθέτηση 
Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
αντιστοιχεί στην κλιματική κλάση που αναγράφεται στον πίνακα καταλληλότητας της 
συσκευής: 
 

Τύπος κλίματος Θερμοκρασία περιβάλλοντος 
SN + 10 ° C έως + 32 ° C 

 
N + 16 ° C έως + 32 ° C 

 
ST + 16 ° C έως + 38 ° C 

 
T + 16 ° C έως + 43 ° C 

 
 
Τοποθέτηση 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ, 
λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. 
 
      Προειδοποίηση! Πρέπει να είναι δυνατό να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την 
παροχή ρεύματος∙ το βύσμα πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την 
εγκατάσταση. 
 
Ηλεκτρική σύνδεση 
Πριν βάλετε στην πρίζα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα εμφανίζονται στον 
πίνακα που αντιστοιχούν στην εγχώριά σας παροχή ρεύματος. Η συσκευή πρέπει να 
είναι γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος είναι εφοδιασμένη με μια 
επαφή για το σκοπό αυτό. Αν η πρίζα εγχώριας παροχής ρεύματος δεν είναι γειωμένη, 
συνδέστε τη συσκευή σε μια ξεχωριστή γη σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες 
κανονισμούς, συμβουλευόμενοι έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής 
δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι παραπάνω προφυλάξεις 
ασφαλείας. Αυτή η συσκευή είναι σύμφωνη με τις οδηγίες ΕΕ. 
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Πρώτη χρήση 
 
Καθαρισμός του εσωτερικού 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα 
εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι, ώστε να 
απομακρυνθεί η χαρακτηριστική μυρωδιά ενός ολοκαίνουριου προϊόντος, στη 
συνέχεια, στεγνώστε καλά. 
 
Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή λειαντικές σκόνες, διότι αυτά θα 
καταστρέψουν το φινίρισμα. 
 
Ρύθμιση θερμοκρασίας  
 
- Συνδέστε τη συσκευή σας. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται 
από έναν θερμοστάτη. Υπάρχουν 8 ρυθμίσεις. 1 είναι θερμότερη 
ρύθμιση και 7 είναι πιο κρύο περιβάλλον και το 0 είναι 
απενεργοποιημένη.  
- Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί σε σωστή θερμοκρασία, αν είναι σε ένα 
ιδιαίτερα ζεστό περιβάλλον ή αν ανοίγετε την πόρτα συχνά. 
 
Κατάψυξη νωπών τροφίμων 
 
- Ο χώρος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την 
αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθείας κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.  
- Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που πρέπει να καταψύχονται στην κατάψυξη. 
- Το μέγιστο ποσό των τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται 
στον πίνακα.  
- Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην 
προσθέσετε άλλα τρόφιμα για να καταψυχθούν. 
 
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 
 
Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια περίοδο εκτός λειτουργίας, πριν από την 
τοποθέτηση του προϊόντος στο διαμέρισμα αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει 
τουλάχιστον 2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις. 
 
Σημαντικό!  
Σε περίπτωση κατά λάθος απόψυξης, για παράδειγμα, το ρεύμα ήταν κομμένο για 
περισσότερο από την τιμή που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά του χάρτη 
κάτω από τον  «ανοδικό χρόνο», τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται 
γρήγορα ή να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου (μετά 
το μαγείρεμα). 
 
Απόψυξη 
Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν να χρησιμοποιηθούν, 
μπορούν να αποψυχθεί στο διαμέρισμα του ψυγείου ή σε θερμοκρασία δωματίου, 
ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο για αυτή τη διαδικασία. Μικρά κομμάτια μπορούν να 
μαγειρευτούν ακόμη και κατεψυγμένα, κατευθείαν από την κατάψυξη. Σε αυτήν την 
περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο. 
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Παγάκια 
Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι εξοπλισμένο με ένα ή περισσότερα παγάκια για να 
παράγει πάγο. 
 
Αξεσουάρ 
Κινητά ράφια 
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά από 
δρομείς, έτσι ώστε τα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν όπως 
είναι επιθυμητό. 
 
 
 
 
Τοποθέτηση των μπαλκονιών πόρτας 
Για να επιτραπεί αποθήκευση συσκευασιών τροφίμων διαφόρων 
μεγεθών, τα μπαλκόνια πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε 
διαφορετικά ύψη. Για να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις ενεργήστε ως 
εξής: σταδιακά τραβήξτε το μπαλκόνι προς την κατεύθυνση των 
βελών μέχρι να ελευθερωθεί, στη συνέχεια, τοποθετήστε όπως 
απαιτείται. 
 
Χρήσιμα στοιχεία και συμβουλές 
 
Για να σας βοηθήσουμε να εκμεταλλευτείτε όσο το δυνατόν περισσότερο τη 
διαδικασία κατάψυξης, εδώ είναι μερικές σημαντικές συμβουλές: 
- η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες. εμφανίζεται 
στον πίνακα∙ 
- η διαδικασία της κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Καμία περαιτέρω τροφή για να 
καταψυχθεί δεν πρέπει να προστεθεί κατά την διάρκεια αυτής της περιόδου∙ 
- καταψύξτε μόνο κορυφαία ποιότητας, φρέσκα και καθαρισμένα επιμελώς, τρόφιμα∙ 
- προετοιμάσει τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να μπορέσουν να καταψυχθούν 
ταχέως και πλήρως και για να καταστεί δυνατό στη συνέχεια να αποψυχθεί μόνο η 
ποσότητα η οποία απαιτείται∙ 
- τυλίξτε το φαγητό σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι τα 
πακέτα είναι αεροστεγή∙ 
- μην επιτρέψετε σε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να αγγίξουν τα τρόφιμα που 
είναι ήδη κατεψυγμένα, αποφεύγοντας έτσι μια αύξηση της θερμοκρασίας του 
τελευταίου∙ 
- τα  άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και περισσότερο από τα λιπαρά∙ το 
αλάτι μειώνει τη διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων∙ 
- οι γρανίτες, εάν καταναλωθούν αμέσως μετά την απομάκρυνση από την κατάψυξη, 
μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν εγκαύματα στο δέρμα ∙ 
- είναι σκόπιμο να φαίνεται η ημερομηνία για κάθε πακέτο για να σας δώσει τη 
δυνατότητα απομάκρυνσης από το χώρο κατάψυξης, μπορεί ενδεχομένως να 
προκαλέσει εγκαύματα στο δέρμα∙  
- είναι σκόπιμο να φαίνεται η ημερομηνία για κάθε πακέτο για να σας δώσει τη 
δυνατότητα να γνωρίζετε το χρόνο αποθήκευσης. 
 
Συμβουλές για την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων 
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Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση από αυτή τη συσκευή, θα πρέπει:  
- να βεβαιωθείτε ότι τα εμπορικά κατεψυγμένων τροφίμα φυλάσσονται επαρκώς από 
τον λιανοπωλητή∙  
- να είστε σίγουροι ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρονται από το κατάστημα 
τροφίμων στον καταψύκτη στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα∙ 
- να μην ανοίγετε την πόρτα συχνά ή να την αφήνετε ανοιχτή περισσότερο από το 
απολύτως απαραίτητο∙ 
- άπαξ και ξεπαγώσει, το τρόφιμο αλλοιώνεται ραγδαία και δεν μπορεί να καταψυχθεί 
εκ νέου∙  
- μην υπερβαίνετε το χρονικό διάστημα αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον 
παρασκευαστή τροφίμων. 
 
Συμβουλές για την ψύξη νωπών τροφίμων 
Για να επιτύχετε την καλύτερη απόδοση: 
- Μην αποθηκεύετε το φαγητό ζεστό ή υγρά που εξατμίζονται στο ψυγείο 
- Μην καλύπτετε ή τυλίγετε το φαγητό, ιδιαίτερα αν έχει μια ισχυρή γεύση 
- Φτιάξτε (όλοι οι τύποι): τυλίξτε τα σε σακούλες πολυαιθυλενίου και τοποθετήστε τα 
στα γυάλινα ράφια πάνω από το συρτάρι λαχανικών. 
- Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε με αυτό τον τρόπο μόνο για μία ή δύο ημέρες 
το πολύ. 
- Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα, κτλ...: αυτά θα πρέπει να καλύπτονται και 
μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι. 
- Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να πλένονται σχολαστικά και να 
τοποθετούνται στο ειδικό συρτάρι (συρτάρια) που παρέχονται. 
- Βούτυρο και τυρί: αυτά θα πρέπει να τοποθετούνται σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή 
τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο ή σακούλες από πολυαιθυλένιο για να αποκλείσουν όσο 
το δυνατόν περισσότερο αέρα. 
- Μπουκάλι γάλακτος: αυτά θα πρέπει να έχουν ένα καπάκι και θα πρέπει να 
αποθηκεύονται στα μπαλκόνια της πόρτας. 
- Μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο, εάν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει 
να φυλάσσονται στο ψυγείο. 
 
Καθαρισμός 
Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των 
εσωτερικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά. 
 
     Προσοχή! Η συσκευή δεν μπορεί να συνδεθεί με το δίκτυο κατά τη διάρκεια του 
καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό σβήστε τη συσκευή και 
αφαιρέστε το φις από την πρίζα, ή απενεργοποιήστε ή ενεργοποιήστε το διακόπτη ή 
την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Η υγρασία 
μπορεί να συσσωρεύεται στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι 
καυτοί ατμοί μπορεί να οδηγήσουν στην βλάβη των πλαστικών εξαρτημάτων. Η 
συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί και πάλι σε λειτουργία. 
 
Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορούν να επιτεθούν στα 
πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή η φλούδα πορτοκαλιού σε μορφή χυμού, 
βουτυρικό οξύ, καθαριστικό που περιέχει οξικό οξύ. 
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Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης
Για να αποφύγετε το γεγονός το αποψυγμένο νερό να ξεχειλίζει 
μέσα στο ψυγείο, καθαρίζετε τακτικά την οπή αποστράγγισης στο 
πίσω μέρος4 του διαμερίσματος του ψυγείου. Χρησιμοποιήστε ένα 
καθαριστικό για να καθαρίσετε την οπή, όπως φαίνεται στην δεξιά 
εικόνα.

- μην επιτρέψετε σε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα μέρη της συσκευής.
- μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά
- αφαιρέστε τα τρόφιμα από την κατάψυξη. Αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος, 
καλά καλύμμένα.
- σβήστε τη συσκευή και βγάλτε το φις από την πρίζα, ή απενεργοποιήστε ή 
ενεργοποιήστε το διακόπτη ασφαλείας.
- Καθαρίστε τη συσκευή και τα εξαρτήματα για το εσωτερικό με ένα πανί και χλιαρό 
νερό. Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε με καθαρό νερό και τρίψτε μέχρι να στεγνώσει.
- Αφού όλα είναι στεγνά θέστε τη συσκευή και πάλι σε λειτουργία.

Απόψυξη του καταψύκτη

Ο χώρος κατάψυξης, θα καλυφθεί σταδιακά με πάγο. Αυτός θα πρέπει να αφαιρεθεί.
Ποτέ μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά εργαλεία για να ξύνετε τον πάγο από τον 
εξατμιστή, καθώς θα μπορούσατε να του προκαλέσετε βλάβη.
Ωστόσο, όταν ο πάγος γίνεται πολύ παχύς για την εσωτερική επένδυση, η πλήρης 
απόψυξη θα πρέπει να διεξάγεται ως εξής:
- βγάλτε το φις από την πρίζα∙
- αφαιρέσετε όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε διάφορες στρώσεις 
εφημερίδας και τοποθετήστε τα σε ένα δροσερό μέρος∙
- κρατήστε την πόρτα ανοιχτή, και τοποθετώντας μια λεκάνη στο κάτω μέρος της 
συσκευής για να συλλέξετε το νερό της απόψυξης∙
- όταν η απόψυξη έχει ολοκληρωθεί, στεγνώστε το εσωτερικό σχολαστικά
- επανατοποθετήστε την πρίζα για να λειτουργήσει ξανά η συσκευή.

                                                
4 Εάν ο συμπυκνωτής είναι στο πίσω μέρος της συσκευής.
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6. Τοποθετήστε τον καινούριο λαμπτήρα σύμφωνα με την αντίθετη κατεύθυνση, στη 
συνέχεια, επανατοποθετήστε το κάλυμμα της λάμπας και τη βίδα. 
7. Συνδέστε τη συσκευή και ρυθμίστε το διακόπτη στη δεξιά θέση. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 
      Προσοχή! Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε την παροχή 
ρεύματος. Μόνο ένας εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος ή αρμόδιο πρόσωπο πρέπει να 
κάνει την αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν είναι σε αυτό το εγχειρίδιο. 
 
Σημαντικό! Υπάρχουν μερικοί ήχοι κατά τη διάρκεια της κανονικής χρήσης 
(συμπιεστή, την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου). 
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δε λειτουργεί 

Το κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας είναι στο 
«0» 

Γυρίστε το κουμπί σε άλλον 
αριθμό για να ξεκινήσει η 
λειτουργία της συσκευής 

Το φις δεν είναι στην 
πρίζα ή είναι χαλαρό 

Τοποθετήστε το φις στην πρίζα 

Η ασφάλεια είναι 
ελαττωματική 

Ελέγξτε την ασφάλεια, 
αντικαταστήστε την εάν είναι 
απαραίτητο 

Η πρίζα είναι 
ελαττωματική 

Οι δυσλειτουργίες του φις 
επισκευάζονται από 
ηλεκτρολόγο 

Το φαγητό είναι πολύ ζεστό 

Η θερμοκρασία δεν έχει 
ρυθμιστεί σωστά 

Παρακαλώ δείτε την αρχική 
ενότητα ρύθμισης 
θερμοκρασίας 

Η πόρτα ήταν ανοιχτή για 
μεγάλο χρονικό διάστημα 

Ανοίξτε την πόρτα για όσο 
χρειάζεται 

Μεγάλη ποσότητα ζεστού 
φαγητού τοποθετήθηκε τις 
τελευταίες 24 ώρες 

Γυρίστε τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας σε ψυχρότερη 
ρύθμιση, προσωρινά 

Η συσκευή βρίσκεται 
κοντά σε πηγή θερμότητας 

Παρακαλώ δείτε την ενότητα 
τοποθεσίας εγκατάστασης 

Η συσκευή ψύχει υπερβολικά 
Η θερμοκρασία έχει 
ρυθμιστεί στο υπερβολικά 
ψυχρό 

Γυρίστε τη ρύθμιση 
θερμοκρασίας σε θερμότερη 
ρύθμιση, προσωρινά 

Ασυνήθιστοι ήχοι 

Η συσκευή δεν είναι σε 
ίσια θέση 

Ρυθμίστε ξανά τα ποδαράκια 

Η συσκευή αγγίζει τον 
τοίχο ή άλλα αντικείμενα 

Μετακινήστε ελαφρά τη 
συσκευή 

Ένα εξάρτημα, π.χ. ένας 
σωλήνας στο πίσω μέρος 
της συσκευής αγγίζει ένα 
άλλο μέρος της συσκευής 
ή τον τοίχο 

Εάν είναι απαραίτητο, λυγίστε 
το εξάρτημα έτσι ώστε να 
μετακινηθεί 

Νερό στο πάτωμα Η οπή αποστράγγισης 
είναι μπλοκαρισμένη 

Δείτε την ενότητα καθαρισμού 

 
 
Εάν η δυσλειτουργία εμφανίζεται και πάλι, επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης. 
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