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ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  Σελίδα 1 από 11 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ     

Πίνακας περιεχομένων 

 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 2 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 4 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟY 4 

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΉΣ 5 

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ   6 

ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 7 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  8 

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  9 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ  10 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ - ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 11 

 

Για την ασφάλεια και τη σωστή χρήση, προτού εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε πρώτα τη 

συσκευή, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των 

συμβουλών και των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιττά λάθη και ατυχήματα, 

είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλοι οι χρήστες που χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι 
εξοικειωμένοι με την λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας. 

Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι παραμένουν στη συσκευή αν μετακινηθεί 
ή πουληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ 'όλη τη διάρκεια της ζωής της, θα 

ενημερωθεί σωστά για τις οδηγίες χρήσης και ασφαλείας της. 

Για την ασφάλεια της ζωής και των περιουσιακών στοιχείων, τηρήστε τις προφυλάξεις των 
οδηγιών αυτών, καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημίες που οφείλονται σε 

παράλειψη. 

 

Ασφάλεια για παιδιά και άλλα ευάλωτα άτομα 
Σύμφωνα με το πρότυπο EN 

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, μόνο υπό επίβλεψη ή εάν τους έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση 

της συσκευής με ασφαλή τρόπο και μπορούν να κατανοήσουν τους εμπλεκόμενους 

κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.  

Καθαρισμός και συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από τα παιδιά χωρίς επίβλεψη. 

 

Σύμφωνα με το πρότυπο IEC 

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 

γνώσης, εκτός εάν έχουν επίβλεψη ή έχουν δοθεί σαφείς οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

 Αν απορρίψετε - ανακυκλώσετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα από την πρίζα, κόψτε το 

καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε όσο μπορείτε) και αφαιρέστε 
την πόρτα για να αποτρέψετε τα παιδιά που τυχόν παίζουν να πάθουν ηλεκτροπληξία ή 

να κλειστούν μέσα στη συσκευή. 
 Αν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικές σφραγίδες πόρτας, αντικαθιστά μια 

παλαιότερη συσκευή που διαθέτει μια κλειδαριά ελατηρίου (πόμολο) στην πόρτα ή το 

καπάκι, βεβαιωθείτε ότι η ασφάλεια του ελατηρίου δεν είναι δυνατή πριν απορρίψετε την 
παλιά συσκευή. Αυτό θα αποτρέψει το να γίνει μια παγίδα θανάτου για ένα παιδί. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες 

εφαρμογές, όπως: 

– Αγροικίες, χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά 

περιβάλλοντα, 

– Από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ, πανσιόν (για ύπνο και πρωινό) και άλλα περιβάλλοντα 
στέγασης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες στη συσκευή, όπως μεταλλικά 
δοχεία αερολύματος με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Εάν το ηλεκτρικό καλώδιο έχει υποστεί φθορές, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή ένα κατάλληλα 

εξουσιοδοτημένο άτομο, ώστε να αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Διατηρείτε ελεύθερα από εμπόδια όλα τα ανοίγματα αερισμού στο 
περίβλημα της συσκευής ή σε περίπτωση εντοιχισμού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους 

αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν ο τύπος τους συνιστάται από τον 

κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό υγρό και αέρια στη μόνωση τα οποία 
πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν τραύματα στα 

μάτια ή ανάφλεξη. Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχει υποστεί  

ζημιά πριν από την κατάλληλη απόρριψη. Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις 
προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: κίνδυνος πυρκαγιάς 

 Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού. Το κύκλωμα ψυκτικού 

υγρού περιέχει ισοβουτάνιο (R600a), ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο 
περιβαλλοντικής συμβατότητας. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. 

 Αν προκληθεί ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού υγρού, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει παρουσία 

φλόγας και πηγών ανάφλεξης στο χώρο. 
 Αερίστε το χώρο. 

Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά και / ή 

ηλεκτροπληξία. 

 

Ηλεκτρική σύνδεση 

 Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. 

 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία 

ηλεκτρολόγο. 

 Βεβαιωθείτε ότι οι πληροφορίες σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα στην πινακίδα τεχνικών 

χαρακτηριστικών συμφωνούν με την παροχή ρεύματος. Αν δεν συμφωνούν, 

επικοινωνήστε με ηλεκτρολόγο. 
 Χρησιμοποιείτε πάντα μία σωστά εγκατεστημένη πρίζα με προστασία κατά της 

ηλεκτροπληξίας. 

 Προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στα ηλεκτρικά εξαρτήματα (π.χ. φις τροφοδοσίας, 

καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής).Επικοινωνήστε με το Σέρβις ή με ηλεκτρολόγο για 
την αλλαγή των ηλεκτρικών εξαρτημάτων. 

 Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα μόνον αφού έχει ολοκληρωθεί η εγκατάσταση. 

 Μετά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε ότι είναι δυνατή η πρόσβαση στο φις τροφοδοσίας. 

 Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας για να αποσυνδέσετε τη συσκευή. Τραβάτε πάντα 

το φις τροφοδοσίας. 
 Το ψυγείο δουλεύει με τροφοδοσία ρεύματος 220 ~ 240V / 50Hz. Εάν η διακύμανση της 

τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο μεγάλη ώστε η τάση να υπερβαίνει το 

παραπάνω πεδίο εφαρμογής, για λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι εφαρμόζετε 

αυτόματο ρυθμιστή τάσης (UPS)  πάνω από 350W στο ψυγείο.  
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Καθημερινή χρήση 

 
 Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στη συσκευή. Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 

 Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. ηλεκτρικές συσκευές 

παγωτού, αναμικτήρες κλπ.). 
 Όταν αποσυνδέετε το βύσμα από την πρίζα, μην τραβάτε το καλώδιο. 

 Μην τοποθετείτε καυτά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά εξαρτήματα αυτής της 

συσκευής. 

 Μην τοποθετείτε τα προϊόντα τροφίμων απευθείας στην έξοδο αέρα στον οπίσθιο τοίχο. 

 Φυλάσσετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες της 

παρασκευής κατεψυγμένων τροφίμων. 
 Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο κατάψυξης, καθώς δημιουργεί πίεση στο 

δοχείο, η οποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα τη ζημιά στη συσκευή. 

 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα παγετού εάν 

καταναλώνονται απευθείας από το θάλαμο κατάψυξης. 
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως. 

 Κρατήστε τα κεριά, τους λαμπτήρες και άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα μακριά από τη 

συσκευή, ώστε να μην θέτετε τη συσκευή σε φωτιά. 

 Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων και / ή ποτών σε κανονικό νοικοκυριό 

όπως εξηγείται σε αυτό το φυλλάδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Χρειάζεται 

προσοχή κατά την μετακίνηση. 
 Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη εάν τα χέρια σας είναι 

υγρά, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή εγκαύματα παγετού. 

 Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες κλπ. για να σταθείτε ή να 

στηρίζεστε. 
 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να ξαναψυχθούν μετά την απόψυξη. 

 Μην καταναλώνετε παγωτά ή πάγο από την κατάψυξη, καθώς αυτό μπορεί να 

προκαλέσει εγκαύματα παγετού στο στόμα και τα χείλη. 

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
 

 Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά ή διαλυτικά. 

 

 Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα 

 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, χλιαρό νερό και απορρυπαντικό 
 Μετά τον καθαρισμό επανασυνδέστε και ρυθμίσετε τη θερμοκρασία, όπως επιθυμείτε 

 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύνετε τον παγετό από τη 
συσκευή. 

 

Εγκατάσταση 

 Αφαιρέστε όλα τα υλικά της συσκευασίας. 

 Εάν η συσκευή έχει υποστεί ζημιά, μην προβείτε σε εγκατάσταση ή χρήση της. 

 Περιμένετε τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος. 
Αυτό είναι απαραίτητο για να μπορέσει το λάδι να επιστρέψει στο συμπιεστή. 

 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή 
εστίες μαγειρέματος. 

 Η συσκευή πρέπει να βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο. Διασφαλίστε την 
κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή. 

 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. 

 

SERVICE 
 

 Κάθε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συντήρηση της συσκευής θα πρέπει να 

εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή εξειδικευμένο προσωπικό. 

 Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται από εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει 
να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 
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Παρουσίαση της συσκευής 
1. Θάλαμος καταψύκτη 
2. Διακόπτης θερμοκρασίας & λαμπτήρας 
3. Ράφια αποθήκευσης  
4. Καπάκι συρταριού λαχανικών 
5. Συρτάρι λαχανικών 
6. Πάνω ράφια πόρτας 
7. Κάτω ράφι πόρτας 
 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ 

Ενεργοποίηση και ρύθμιση θερμοκρασίας 
 
Συνδέστε το φις του καλωδίου στην πρίζα με 
επαφή προστατευτικής γείωσης. Όταν ανοίγει η 
πόρτα του θαλάμου του ψυγείου, ανάβει το 
εσωτερικό φως. 
Ο διακόπτης επιλογής θερμοκρασίας βρίσκεται 
στη δεξιά πλευρά του θαλάμου του ψυγείου. 
Ρύθμιση «0»: απενεργοποίηση. 
Περιστρέφοντας δεξιόστροφα το διακόπτη προς 
τη ρύθμιση «1», η μονάδα ψύξης 
ενεργοποιείται και, στη συνέχεια, λειτουργεί 
αυτόματα. 
Ρύθμιση «1»: 
Υψηλότερη θερμοκρασία, θερμότερη ρύθμιση. 
Ρύθμιση «7» (τελική ρύθμιση): 
Χαμηλότερη θερμοκρασία, ψυχρότερη ρύθμιση. 
 
 

 

Σημαντικό! 
Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή  
(π.χ. μια ζεστή καλοκαιρινή ημέρα) και έχει 
επιλεγεί ψυχρή ρύθμιση με το διακόπτη 
θερμοκρασίας (θέση «6» έως «7» ), ο 
συμπιεστής θα λειτουργεί συνεχώς. 
 
Αιτία: όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί 
συνεχώς, ώστε να διατηρηθεί η χαμηλή 
θερμοκρασία της συσκευής 
 
 
 
 

Αντικατάσταση του λαμπτήρα 
 

Προειδοποίηση! 
 

Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!  

 Πριν από την αλλαγή του λαμπτήρα, απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή ή 
αφαιρέστε την ασφάλεια ή τον ασφαλειοδιακόπτη. 

 Τεχνικά χαρακτηριστικά λαμπτήρα: 220~240 V, το μέγ. 15 W 
 Απενεργοποιήσετε τη συσκευή: περιστρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση «0». 

 Αποσυνδέστε το φις. 
 Για να αλλάξετε το λαμπτήρα, ξεβιδώστε τη βίδα και αφαιρέστε το κάλυμμα του 

λαμπτήρα. 

 Αλλάξτε τον ελαττωματικό λαμπτήρα. 
 Τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα του λαμπτήρα και τη βίδα. 

 Ενεργοποιήστε ξανά το ψυγείο.  

 
 

 
 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

κάλυμμα  λαμπτήρα 

Λαμπτήρας (εσωτερικά) 

Θερμοστάτης 
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ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 
Καθαρισμός πριν την χρήση 
 Πριν την πρώτη χρήση καθαρίστε εσωτερικά τη συσκευή με ένα μαλακό πανί, χλιαρό 

νερό και απορρυπαντικό και στη συνέχεια σκουπίστε καλά. 

 
Τοποθέτηση συσκευής 

 Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για σωστή και ασφαλή τοποθέτηση και εγκατάσταση 

της συσκευής . 
 Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε σώματα θέρμανσης, κουζίνες, φούρνους ή εστίες 

μαγειρέματος ή σε θέση όπου εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως. 

 Η μέγιστη απόδοση της συσκευής εξαρτάται από την θερμοκρασία του χώρου στον 

οποίον βρίσκεται, βάση της ενεργειακής κλάσης της συσκευής . 

 Η συσκευή αυτή λειτουργεί ιδανικά σε συνθήκες κλιματικής κλάσης Ν και ST και δεν θα 

λειτουργεί σωστά σε θερμοκρασίες πέρα από τα όρια αυτά. 
 Για να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός για τη συσκευή, αφήστε τουλάχιστον           

50–70mm από την πλάτη στης συσκευής με τον τοίχο και 100mm χώρου σε κάθε 

πλευρά της συσκευής. 

 

 

 
 
Οριζοντίωση συσκευής 
Για τη σωστή λειτουργία της συσκευής και την αποφυγή δονήσεων η συσκευή πρέπει να 
τοποθετηθεί όρθια και σταθερά στο δάπεδο. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα ποδαράκια της 

συσκευής για καλύτερη επαφή με το δάπεδο. 

 
 
Ηλεκτρική σύνδεση 
 Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. 

 Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις πρέπει να πραγματοποιούνται από επαγγελματία 

ηλεκτρολόγο. 
 Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για οτιδήποτε εφόσον δεν τηρηθούν οι κανόνες 

ασφαλείας. 

 
 
 
 
 
 

Κλιματική κλάση 
Θερμοκρασία 

περιβάλλοντος 

SN +10 °C με +32 °C   

N +16 °C με +32 °C   

ST +10 °C με +38 °C   

T +10 °C με +43 °C   
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ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ 

 
 
1) ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
 
Μετακινούμενα ράφια  

Τα ράφια της συσκευής μπορούν να τοποθετηθούν όπως επιθυμείτε τοποθετώντας τα 
σύμφωνα με τους οδηγούς που υπάρχουν στα εσωτερικά πλαϊνά των τοιχωμάτων 

 
Ράφια πόρτας 

Τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικές θέσεις. Τραβήξτε όπως 
δείχνουν τα βέλη και τοποθετήστε στο επιθυμητό ύψος. 

 

Φρουτολεκάνη 
Συρτάρι για την τοποθέτηση φρούτων και λαχανικών.  

 
Δίσκος για παγάκια 

Για να δημιουργείτε και να αποθηκεύετε παγάκια. 

 

2) Θάλαμος ψύξης 
Για την ψύξη τροφίμων που δεν χρειάζονται κατάψυξη, σε διαφορετικές θέσεις ανάλογα με 

τον τύπο τροφίμων.  
 

 
3) Θάλαμος κατάψυξης 

Για την κατάψυξη φρέσκων τροφών καθώς και τροφίμων που χρειάζεται να διατηρηθούν για 

μεγάλη χρονική διάρκεια.  

 
 

Απόψυξη τροφών 
Η απόψυξη τροφίμων μπορεί να γίνει τοποθετώντας τα :  

 Στο θάλαμο ψύξης 

 Σε θερμοκρασία δωματίου 

 Σε φούρνο μικροκυμάτων 

 Σε φούρνο με ανάλογη λειτουργία 

 

Τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί μπορούν να τοποθετηθούν ξανά στην κατάψυξη εκτός 

περιπτώσεων.   
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 
 

Θόρυβοι κατά τη λειτουργία 
Οι παρακάτω θόρυβοι είναι χαρακτηριστικοί θόρυβοι συσκευών ψύξης: 

 

Κλικ 
Όταν ο συμπιεστής ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται, ακούγεται ένας ήχος «κλικ». 

Βουητό 
Όταν ο συμπιεστής λειτουργεί, ακούγεται ένα βουητό. 

Κοχλασμός 

Όταν το ψυκτικό κυκλοφορεί στους λεπτούς σωλήνες, ακούγονται ήχοι. 
Παφλασμός 

Ήχος κοχλασμού ή παφλασμού. Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση του συμπιεστή, ο ήχος 
αυτός μπορεί να ακούγεται για κάποιο διάστημα. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

Για την πιο ενεργειακά αποδοτική χρήση της συσκευής σας: 
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας έχει επαρκή εξαερισμό, όπως συνιστάται στις οδηγίες 

εγκατάστασης. 

 Μην χρησιμοποιείτε την πιο ψυχρή ρύθμιση θερμοκρασίας εάν δεν είναι απαραίτητο  

 Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. 

 Ελαχιστοποιήστε τα ανοίγματα των θυρών και κλείνετε γρήγορα τις πόρτες 

 Σιγουρευτείτε ότι οι πόρτες της συσκευής είναι πάντα καλά κλεισμένες. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΦΡΕΣΚΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 

 Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή ποτά στο θάλαμο ψύξης. 

 Καλύψτε τα τρόφιμα με έντονη γεύση ή άρωμα. 

 Τοποθετείστε τα τρόφιμα ώστε να κυκλοφορεί αέρας γύρω τους. 

 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 

 
 Κρέας – τυλίξτε σο σε πλαστικά σακουλάκια τροφίμων και τοποθετείστε το στο γυάλινο 

ράφι πάνω από την φρουτολεκάνη. Για ασφάλεια μην το αφήνετε στην ψύξη για πάνω 

από 2 μέρες. 
 Μαγειρεμένα τρόφιμα ή οποιαδήποτε άλλα τρόφιμα είναι καλό να τυλίγονται ή να 

σκεπάζονται και τοποθετούνται σε οποιαδήποτε ράφι. 

 Φρούτα και λαχανικά τοποθετούνται στη φρουτολεκάνη στο θάλαμο ψύξης. 

 Βούτυρα και τυριά καλό είναι να φυλάσσονται στις ειδικές τους συσκευασίες ή σε 

πλαστικές σακούλες τροφίμων αφαιρώντας όσο δυνατόν περισσότερο αέρα.  

 Γάλατα καλό είναι να φυλάσσονται στις συσκευασίες τους και τοποθετούνται στο 

αντίστοιχο ράφι της πόρτας. 
 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΨΥΞΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
 

 Πριν την πρώτη χρήση αφήστε τη συσκευή να δουλέψει 2 ώρες στις υψηλότερες 

ρυθμίσεις. 

 Βάζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να μπορούν να ψύχονται γρήγορα και να είναι 

ευκολότερο μετά να ξεπαγώνετε την ποσότητα που επιθυμείτε . 
 Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε πλαστικές σακουλές τροφίμων κλεισμένες αεροστεγώς.  

 Μην αφήνετε τις νωπές τροφές να έρχονται σε επαφή με τις ήδη κατεψυγμένες. 

 Προσέχετε όταν βγάζετε τρόφιμα από την κατάψυξη ώστε να μην πάθετε εγκαύματα 

παγετού.  

 Είναι καλό να βάζετε ημερομηνίες στα τρόφιμα που αποθηκεύετε ώστε να γνωρίζετε 

ακριβώς το χρόνο αποθήκευσης στην κατάψυξη. 
 Πολλές τροφές αφού αποψυχθούν μετά δεν μπορούν να ξαναψυχθούν γιατί 

αλλοιώνονται γρήγορα. 

 Στα εμπορικά κατεψυγμένα τρόφιμα μην ξεπερνάτε τις ημερομηνίες που ορίζει ο 

προμηθευτής. 
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ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 

 
Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών εξαρτημάτων, 
πρέπει να καθαρίζεται τακτικά. 
 
Προειδοποίηση! 
Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη στην πρίζα κατά τον καθαρισμό. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Πριν από τον καθαρισμό της συσκευής, απενεργοποιείτε πάντα τη συσκευή και αποσυνδέετε το φις από 
την πρίζα ή απενεργοποιείτε ή αφαιρείτε τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ασφάλεια. Μην καθαρίζετε ποτέ 
τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, με 
αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι ζεστοί ατμοί μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε 
πλαστικά εξαρτήματα. 
Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν ενεργοποιηθεί ξανά. 
 
Σημαντικό! 
Τα αιθέρια έλαια και οι οργανικοί διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν ζημιά σε πλαστικά εξαρτήματα, π.χ. 
χυμός λεμονιού ή χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικά που περιέχουν οξικό 
οξύ. Οι ουσίες αυτές δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με τα εξαρτήματα της συσκευής. 

Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά. Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα προϊόντα και τα τρόφιμα από το 
ψυγείο. Τυλίξτε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με πολλές εφημερίδες. Αποθηκεύστε τα καλυμμένα σε 
δροσερό μέρος. 
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε 
τον ασφαλειοδιακόπτη ή την ασφάλεια. 
Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μπορούν επίσης να 
χρησιμοποιηθούν απορρυπαντικά πιάτων που διατίθενται στο εμπόριο. Μετά τον καθαρισμό, ξεπλύνετε 
τις επιφάνειες με καθαρό νερό και σκουπίστε τις. 
Η συσσώρευση σκόνης στο συμπυκνωτή αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό, 
καθαρίζετε προσεκτικά το συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μία φορά το χρόνο με μαλακή 
βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. 
Ελέγξτε την οπή αποστράγγισης νερού στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου. 
Όταν στεγνώσουν όλα τα εξαρτήματα, ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή 
 
Απόψυξη του θαλάμου ψύξης 
Το νερό από την απόψυξη συγκεντρώνεται σε ένα δίσκο στο πίσω μέρος της συσκευής. 
 

Απόψυξη του θαλάμου καταψύκτη 
Κατά τη διάρκεια της χρήσης καθώς και όταν ανοίγει η πόρτα του θαλάμου του καταψύκτη, η υγρασία 
εναποτίθεται στο θάλαμο του καταψύκτη ως πάγος. Αφαιρείτε τακτικά τον πάγο με μια μαλακή πλαστική 
ξύστρα. Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιείτε σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση του 
πάγου. Η απόψυξη του θαλάμου του καταψύκτη πρέπει να εκτελείται μία φορά το μήνα. Σε περίπτωση 
συχνής χρήσης μπορεί να χρειάζεται και 2 φορές το μήνα. Η απόψυξη συνιστάται να γίνεται όταν η 
συσκευή είναι κενή ή όταν περιέχει λίγα τρόφιμα. 
Προειδοποίηση! 
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή άλλες μηχανικές συσκευές για επιτάχυνση της 
διαδικασίας απόψυξης, με εξαίρεση τις συσκευές που συνιστώνται σε αυτές τις οδηγίες λειτουργίας. Μη 
χρησιμοποιείτε σπρέι απόψυξης, καθώς είναι επικίνδυνα για την υγεία ή/και περιέχουν ουσίες που 
προκαλούν φθορά σε πλαστικά υλικά. 
Προσοχή! 
Μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα με υγρά χέρια. Τα χέρια σας μπορεί να κολλήσουν στα τρόφιμα 
και να προκληθούν δερματικές εκδορές. Αφαιρέστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα με πολλές 
εφημερίδες και αποθηκεύστε τα καλυμμένα σε δροσερό μέρος. 
Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή ή αφαιρέστε την ασφάλεια ή απενεργοποιήστε τον 
ασφαλειοδιακόπτη. 
Συμβουλή: 
Μπορείτε να επιταχύνετε την απόψυξη τοποθετώντας ένα δοχείο με ζεστό νερό στο θάλαμο του 
καταψύκτη και κλείνοντας τις πόρτες. Αφαιρέστε τα κομμάτια πάγου που πέφτουν πριν λιώσουν 
πλήρως. Μετά την απόψυξη, καθαρίστε καλά το θάλαμο του καταψύκτη . 
 
Απενεργοποίηση της συσκευής 
Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, περιστρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση «0». 
 
Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα: 
Αφαιρέστε όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή περιστρέφοντας το διακόπτη 
θερμοκρασίας στη θέση «0». Αποσυνδέστε το φις ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε τον 
ασφαλειοδιακόπτη ή την ασφάλεια. Καθαρίστε καλά τις επιφάνειες (βλ. ενότητα «Καθαρισμός και 
φροντίδα»). 
Αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφευχθεί η δημιουργία οσμών. 
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ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
Επισκευή βλαβών 
Μια δυσλειτουργία μπορεί να οφείλεται σε μια 
μικρή βλάβη που μπορείτε να επισκευάσετε 
μόνοι σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 
Μην εκτελείτε άλλες εργασίες στη συσκευή, εάν 
δεν μπορείτε να επισκευάσετε τη βλάβη 
ακολουθώντας τις παρακάτω πληροφορίες. 

 
Σημαντικό! 
Οι επισκευές  πρέπει να γίνονται μόνο από 
εξειδικευμένους τεχνικούς σέρβις. Οι 
λανθασμένες επισκευές ενέχουν σημαντικούς 
κινδύνους για το χρήστη. Εάν η συσκευή σας 
χρειάζεται επισκευή, επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο ή το τοπικό κέντρο σέρβις. 

 

Σύμπτωμα Πιθανή αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν λειτουργεί. 

Η συσκευή δεν είναι  
ενεργοποιημένη. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

Το φις δεν είναι συνδεδεμένο 
στην πρίζα ή είναι χαλαρό 

Συνδέστε το φις. 

Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι 
ελαττωματική. 

Ελέγξτε την ασφάλεια και 
αντικαταστήστε την, εάν χρειάζεται. 

Η πρίζα είναι ελαττωματική. 
Οι βλάβες του δικτύου τροφοδοσίας 
πρέπει να επισκευάζονται από 
ηλεκτρολόγο. 

Η συσκευή ψύχει υπερβολικά 
τα τρόφιμα. 

Έχει ρυθμιστεί πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία. 

Περιστρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας 
για σύντομο διάστημα σε θερμότερη 
ρύθμιση. 

Τα τρόφιμα είναι πολύ ζεστά. 

Η θερμοκρασία δεν είναι σωστά 
ρυθμισμένη. 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Ενεργοποίηση 
και ρύθμιση θερμοκρασίας». 

Η πόρτα έμεινε ανοικτή για 
μεγάλο διάστημα. 

Αφήνετε την πόρτα ανοικτή μόνο όσο 
είναι απαραίτητο. 

Τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα 
ζεστών τροφίμων τις τελευταίες  
24 ώρες. 

Περιστρέψτε το διακόπτη θερμοκρασίας 
για σύντομο διάστημα σε ψυχρότερη 
ρύθμιση. 

Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε 
πηγή θερμότητας. 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Θέση 
εγκατάστασης». 

Δεν λειτουργεί το εσωτερικό 
φως. 

Ο λαμπτήρας είναι 
ελαττωματικός. 

Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Αντικατάσταση του λαμπτήρα». 

Μεγάλη συσσώρευση πάγου, 
ενδεχομένως και στο λάστιχο 
της πόρτας. 

Το λάστιχο της πόρτας δεν είναι 
αεροστεγές (ενδεχομένως μετά 
από αντιστροφή της πόρτας). 

Ζεστάνετε προσεκτικά τα τμήματα του 
λάστιχου της πόρτας που έχουν διαρροή 
με ένα πιστολάκι για τα μαλλιά (με κρύο 
αέρα). Πιέστε ταυτόχρονα το λάστιχο 
της πόρτας που έχετε ζεστάνει με το χέρι 
για να εφαρμόσει σωστά στη θέση του. 

Ασυνήθιστοι θόρυβοι. 

Η συσκευή δεν είναι 
οριζοντιωμένη. 

Ρυθμίστε ξανά τα ποδαράκια. 

Η συσκευή ακουμπά στον 
τοίχο ή σε άλλα αντικείμενα. 

Μετακινήστε λίγο τη συσκευή. 

Κάποιο εξάρτημα π.χ. ένα 
σωλήνας, στο πίσω μέρος της 
συσκευής ακουμπά σε άλλο 
εξάρτημα της συσκευής ή 
στον τοίχο. 

Εάν χρειάζεται, λυγίστε προσεκτικά το 
εξάρτημα για να μην εμποδίζει 

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 
αμέσως μετά από αλλαγή της 
ρύθμισης της θερμοκρασίας. 

Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό, 
δεν υπάρχει βλάβη. 

Ο συμπιεστής ξεκινά να λειτουργεί μετά 
από κάποιο χρονικό διάστημα. 

Νερό στο δάπεδο ή στα ράφια 
αποθήκευσης. 

Είναι φραγμένη η οπή 
αποστράγγισης νερού. 

Ανατρέξτε στην ενότητα 
«Καθαρισμός και φροντίδα». 
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ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

 
 
Η πόρτα του ψυγείου μπορεί να ανοίξει από τα 
αριστερά ή από τα δεξιά.  
Εάν θέλετε να αντιστρέψετε την κατεύθυνση 
ανοίγματος, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: 
Όλα τα εξαρτήματα που αφαιρούνται πρέπει να 
φυλάσσονται για εκ νέου τοποθέτηση της 
πόρτας. 
 
Εργαλεία που θα χρειαστείτε : 
 
 
α) κλειδί για μπουλόνι 8mm 

 
 
 

  
β) σταυροκατσάβιδο 
 

 
 
 

 
γ) ίσιο κατσαβίδι 
 

 
 
 

 

1. Αφαιρέστε το καπάκι του πάνω μεντεσέ (7). 

2. Αφαιρέστε τα δύο μπουλόνια (6) που 
συνδέουν τον πάνω μεντεσέ (5) στη δεξιά 
πλευρά του πάνω μέρους του θαλάμου. 

3. Ανασηκώστε προσεκτικά την πόρτα και 
τοποθετήστε την σε προστατευόμενη 
επιφάνεια, ώστε να αποφευχθούν τυχόν 
χαρακιές. 

4. Αφαιρέστε την τάπα (9) και τοποθετήστε την 
στην ανοικτή οπή στη δεξιά πλευρά της 
μονάδας. Πιέστε σταθερά την τάπα μέσα στην 
οπή. 

5. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (1) που συγκρατούν 
τον κάτω μεντεσέ (2) στη δεξιά πλευρά της 

μονάδας. 

6. Αφαιρέστε το μπροστινό βιδωτό ποδαράκι 
οριζοντίωσης (4) και τοποθετήστε το στη δεξιά 
πλευρά όπως φαίνεται στην εικόνα. 

7. Τοποθετήστε την πόρτα στη νέα της θέση 
και βεβαιωθείτε ότι ο πείρος έχει εισαχθεί στο 
δακτύλιο στο κάτω πλαίσιο (οπή). 

8. Στερεώστε τον πάνω μεντεσέ (5) που 
αφαιρέσατε προηγουμένως κατά το βήμα 3 
στην αριστερή πλευρά της μονάδας. 
Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος έχει εισαχθεί στο 
δακτύλιο στο πάνω πλαίσιο (οπή). 

9. Στερεώστε χαλαρά τον κάτω αριστερό 
μεντεσέ (2). Μη σφίγγετε τα μπουλόνια εάν η 
πόρτα δεν είναι κλειστή και οριζοντιωμένη. 

10. Τοποθετήστε την τάπα (7) στις ανοικτές 
οπές (δεξιά πλευρά). 

11. Στερεώστε το καπάκι του πάνω μεντεσέ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Βίδα 
2. Κάτω μεντεσές 
3. Ρυθμιζόμενο κάτω ποδαράκι  
4. Ρυθμιζόμενο πάνω ποδαράκι 
5. Πάνω μεντεσές  
6. Μπουλόνι 
7. κάλυμμα πάνω μεντεσέ  
8. μανίκι – δακτύλιος άξονα 
9. Τάπα 

 

 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 



MRF – 98 GR  

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ  Σελίδα 11 από 11 

 

 
Αλλαγή φοράς πόρτας θαλάμου καταψύκτη 
 
 

1. Ανοίξτε λίγο την πόρτα του θαλάμου 
του καταψύκτη. Χρησιμοποιώντας ένα 
μικρό κατσαβίδι, πιέστε το ελατήριο 
μέσα στο άνοιγμα του εδράνου της 
κάτω πόρτας ελαφρώς προς τα πάνω 
και αφαιρέστε το έδρανο της πόρτας 
μαζί με την πόρτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Τοποθετήστε το κάλυμμα (M) στην 

άλλη πλευρά.  
3. Περιστρέψτε την πόρτα του θαλάμου 

του  καταψύκτη κατά 180 μοίρες και 
τοποθετήστε το έδρανο της κάτω 
πόρτας στην υποδοχή του κάτω 
εδράνου στην πόρτα του θαλάμου του 
καταψύκτη. 

4. Ανασηκώστε την πόρτα του θαλάμου 
του καταψύκτη ελαφρώς προς τα 
πάνω, τοποθετήστε την στο έδρανο 
της πάνω πόρτας και εισάγετε 
ταυτόχρονα το έδρανο της κάτω 
πόρτας στην τετράγωνη οπή.  

5. Ρυθμίστε την πόρτα του θαλάμου του 
καταψύκτη με μικρές κινήσεις προς τα 
πάνω και προς τα κάτω. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Προειδοποίηση! 

Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη 
στην πρίζα κατά την αλλαγή φοράς πόρτας. 

Αποσυνδέετε το φις από την πρίζα. 

 

 
 

 
 

ΑΠΟΡΙΨΗ – ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

 
 
Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι το προϊόν 

αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί όπως τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμματα.  
Αντ 'αυτού πρέπει να μεταφερθείτε στο κατάλληλο σημείο συλλογής 
αποβλήτων για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Με 
τη διασφάλιση ότι το προϊόν αυτό θα απορριφτεί σωστά, θα βοηθήσετε στην 
αποφυγή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, που διαφορετικά θα προκαλούσε ο ακατάλληλος χειρισμός 
των αποβλήτων αυτού του προϊόντος.  
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του 
προϊόντος, επικοινωνήστε με το δήμο/κοινότητα της περιοχής σας ή το 
κατάστημα από το οποίο αγοράσατε αυτό το προϊόν. 
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