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Η ασφάλειά σας και η ασφάλεια των άλλων είναι πολύ σημαντική. 

Έχουμε παράσχει πολλά σημαντικά μηνύματα ασφαλείας σε αυτό το εγχειρίδιο και στη 
συσκευή σας. Να διαβάζετε και να τηρείτε πάντα όλα τα μηνύματα ασφαλείας.. 

Αυτό είναι το σύμβολο προειδοποίησης ασφαλείας. Αυτό το σύμβολο σας 
προειδοποιεί για πιθανούς κινδύνους που μπορεί να σκοτώσουν ή να βλάψουν 
εσάς και άλλους. Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα ακολουθούν το σύμβολο 
ειδοποίησης ασφαλείας και είτε τη λέξη  

"ΚΙΝΔΥΝΟΣ"(DANGER), "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ"(WARNING) ή "ΠΡΟΣΟΧΗ"(CAUTION).  

Αυτές οι λέξεις σημαίνουν:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ 

WARNING 

CAUTION 

"ΚΙΝΔΥΝΟΣ"(DANGER),Μια επικίνδυνη κατάσταση. Μπορεί να 
σκοτωθείτε ή να τραυματιστείτε σοβαρά εάν δεν ακολουθήσετε 
αμέσως τις οδηγίες. 
"ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ"(WARNING) Μια δυνητικά επικίνδυνη 
κατάσταση η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, θα μπορούσε να 
οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό σωματικό τραυματισμό.  
"ΠΡΟΣΟΧΗ"(CAUTION). Μια δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση 
η οποία, εάν δεν αποφευχθεί, μπορεί να οδηγήσει σε μέτριο 
ή ελαφρύ τραυματισμό. 

Όλα τα μηνύματα ασφαλείας θα σας πουν ποιος είναι ο πιθανός κίνδυνος, θα σας πουν πώς 
να μειώσετε την πιθανότητα τραυματισμού και θα σας πουν τι μπορεί να συμβεί εάν δεν 
τηρηθούν οι οδηγίες.  

 

 

   Πληροφορίες ασφάλειας και προειδοποίησης  
 
Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν την εγκατάσταση 
και την πρώτη χρήση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το 
εγχειρίδιο χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και 
των προειδοποιήσεών του. Για να αποφύγετε περιττά λάθη και 
ατυχήματα, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι όλα τα άτομα που 
χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τη 
λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε αυτές 
τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι θα παραμείνουν στη συσκευή εάν 
μετακινηθεί ή πουληθεί, έτσι ώστε όποιος τη χρησιμοποιεί καθ' 
όλη τη διάρκεια της ζωής της, να ενημερώνεται σωστά για τις 
οδηγίες χρήσης και ασφάλειας.  
 
Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, τηρήστε τις 
προφυλάξεις αυτών των οδηγιών χρήστη καθώς ο κατασκευαστής 
δεν ευθύνεται για ζημιές που προκαλούνται από παράλειψη.
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Αασφάλεια για τα παιδιά και άλλα άτομα που είναι ευάλωτα άτομα. 

 Σύμφωνα με το πρότυπο EN 

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή 
έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν τους έχει δοθεί επίβλεψη 
ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
και κατανοούν τους κινδύνους που εμπλέκονται. Τα παιδιά 
δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά 
χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών 
επιτρέπεται να φορτώνουν και να ξεφορτώνουν ψυκτικές 
συσκευές. 

• 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 τους έχει 
δοθεί επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους . 

• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να 
διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή . 

• Φυλάξτε όλες τις συσκευασίες μακριά από παιδιά γιατί 
υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

• Εάν πετάτε τη συσκευή, τραβήξτε το φις από την πρίζα, 
κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά μπορείτε) και 
αφαιρέστε την πόρτα για να αποτρέψετε τυχόν παιδιά 
που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν 
μέσα σε αυτήν. 

• Εάν αυτή η συσκευή, που διαθέτει μαγνητικά λάστιχα 
πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη 
συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μάνδαλο) στην πόρτα ή 
στο καπάκι, φροντίστε να κάνετε την κλειδαριά ελατηρίου 
άχρηστη προτού απορρίψετε την παλιά συσκευή ώστε να 
μην να γίνει παγίδα θανάτου για ένα παιδί που παίζει. 
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Γενικές οδηγίες ασφάλειας 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές 
και παρόμοιες εφαρμογές όπως: 

- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία 
και άλλα περιβάλλοντα εργασίας· -αγροτικές κατοικίες και 
από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα 
οικιστικού τύπου· -εφαρμογές εστίασης και παρόμοιες μη 
λιανικές εφαρμογές. 

• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία 
αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. 

• Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρέπει 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή παρόμοια ειδικευμένα άτομα, προκειμένου να 
αποφευχθεί κίνδυνος. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Διατηρήστε τα ανοίγματα 
εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην 
ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια . 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές 
συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία 
απόψυξης, εκτός από αυτά που προτείνει ο 
κατασκευαστής. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην καταστρέψετε το κύκλωμα 
ψυκτικού. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές 
συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων 
της συσκευής, εκτός εάν είναι του τύπου που προτείνει 
ο κατασκευαστής. 

• Το ψυκτικό μέσο και το αέριο της μόνωσης είναι 
εύφλεκτα. Απόρριψη της συσκευής, μόνο σε 
εξουσιοδοτημένο κέντρο διάθεσης απορριμμάτων. Μην 
εκθέτετε σε φλόγα. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Κατά την τοποθέτηση της 
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν 
έχει παγιδευτεί ή δεν έχει υποστεί ζημιά . 
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• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ— Γεμίστε μόνο με πόσιμο νερό το 
δοχείο νερού. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Μην τοποθετείτε πολλές φορητές 
πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος του συσκευή . 

 

Αντικατάσταση της λυχνίας LED  

 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ—Η λυχνία LED δεν πρέπει να αντικατασταθεί 
από τον χρήστη! Εάν η λυχνία LED είναι κατεστραμμένη, 
επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας πελατών για βοήθεια. 

 
Αυτή η προειδοποίηση είναι μόνο για ψυγεία που περιέχουν 
Φως LED. 

Ψυκτικό μέσο 

Το ψυκτικό μέσο (R600a) που περιέχεται στο ψυκτικό 
κύκλωμα της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό 
επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο ωστόσο 
είναι εύφλεκτο. Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση 
της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα εξαρτήματα 
του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει καταστραφεί. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ — Τα ψυγεία περιέχουν ψυκτικό και 
αέρια στη μόνωση. Το ψυκτικό και τα αέρια πρέπει να 
απορρίπτονται επαγγελματικά καθώς μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό στα μάτια ή ανάφλεξη. 
Βεβαιωθείτε ότι η σωλήνωση του κυκλώματος 
ψυκτικού δεν έχει υποστεί ζημιά πριν από τη σωστή 
απόρριψη. 

Προειδοποίηση:  

Κίνδυνος πυρκαγιάς/εύφλεκτων υλικών  

Εάν το κύκλωμα ψυκτικού έχει καταστραφεί:  

•  Αποφεύγετε να ανάψετε κάποια φλόγα. 

• Αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή. 
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•  Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να 
τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. 

• Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει 
βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία. 

Ηλεκτρική ασφάλεια 

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκύνεται.  
Βεβαιωθείτε ότι το φις τροφοδοσίας δεν έχει τσακιστεί ή 
καταστραφεί. Ένα θρυμματισμένο ή κατεστραμμένο 
βύσμα ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να 
προκαλέσει πυρκαγιά.  

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο κύριο βύσμα της 
συσκευής.  

•  Μην τραβάτε το κύριο καλώδιο.  

•  Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις 
ρεύματος. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. 

•  Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς το 
κάλυμμα της λάμπας εσωτερικού φωτισμού.  

•  Το ψυγείο λειτουργεί με τροφοδοσία μονοφασικού 
εναλλασσόμενου ρεύματος 220~240V/50Hz. Εάν η 
διακύμανση της τάσης στην περιοχή του χρήστη είναι τόσο 
μεγάλη που η τάση υπερβαίνει το παραπάνω εύρος, για 
λόγους ασφαλείας, βεβαιωθείτε ότι έχετε εφαρμόσει 
αυτόματο ρυθμιστή τάσης A.C. άνω των 350 W στο ψυγείο. 
Το ψυγείο πρέπει να χρησιμοποιεί ειδική πρίζα αντί για 
κοινή με άλλες ηλεκτρικές συσκευές. Το φις του πρέπει να 
ταιριάζει με την πρίζα με το καλώδιο γείωσης. 

• Καθημερινή χρήση 

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

• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στη συσκευή (π.χ. 
ηλεκτρικές παγωτομηχανές, μίξερ κ.λπ..). 
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• Όταν αποσυνδέετε από το ρεύμα, τραβάτε πάντα το 
φις από την πρίζα, όχι το καλώδιο. 

• Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα κοντά στα πλαστικά 
εξαρτήματα αυτής της συσκευής.  

• Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στην έξοδο αέρα 
στον πίσω τοίχο.  

• Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα 
τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή 
κατεψυγμένων τροφίμων.  

• Θα πρέπει να τηρούνται αυστηρά οι συστάσεις 
αποθήκευσης των κατασκευαστών συσκευών. Ανατρέξτε στις 
σχετικές οδηγίες αποθήκευσης.  

• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο θάλαμο 
κατάψυξης, καθώς δημιουργείται πίεση στο δοχείο, η οποία 
μπορεί να προκαλέσει έκρηξή του, με αποτέλεσμα να 
προκληθεί ζημιά στη συσκευή.  

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν 
εγκαύματα παγετού εάν καταναλωθούν απευθείας από τον 
θάλαμο κατάψυξης.  

• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε άμεσο ηλιακό φως.  

• Κρατήστε αναμμένα κεριά, λάμπες και άλλα αντικείμενα 
με γυμνή φλόγα μακριά από τη συσκευή, ώστε να μην 
θερμάνετε ή βάλετε φωτιά στη συσκευή.  

• Η συσκευή προορίζεται για τη διατήρηση τροφίμων ή/και 
ποτών σε κανονικά νοικοκυριά, όπως εξηγείται σε αυτό το 
φυλλάδιο οδηγιών. Η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να δίνεται 
προσοχή κατά τη μετακίνησή του.  

• Μην αφαιρείτε και μην αγγίζετε αντικείμενα από το 
θάλαμο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά/βρεγμένα, 
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές του δέρματος ή 
εγκαύματα από παγετού.  

• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη βάση, τα συρτάρια, τις πόρτες 
κ.λπ. για να σταθείτε ή ως στηρίγματα. 

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να επανακαταψύχονται 
αφού έχουν αποψυχθεί.  
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• Μην καταναλώνετε παγάκια κατευθείαν από την 
κατάψυξη γιατί μπορεί να προκληθεί έγκαυμα στο στόμα 
και τα χείλη. 

• Για να αποφύγετε την πτώση των αντικειμένων και την 
πρόκληση τραυματισμού ή ζημιάς στη συσκευή, μην 
υπερφορτώνετε τις σχάρες της πόρτας και τα συρτάρια 
φαγητού(φρουτολεκανη κτλ)  

•  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Τα τρόφιμα πρέπει να συσκευάζονται 
σε σακούλες πριν μπουν στο ψυγείο. Τα υγρά πρέπει να 
αποθηκεύονται σε μπουκάλια ή δοχεία με πώμα για να 
αποφευχθεί η διαρροή, καθώς το εσωτερικό της συσκευής 
δεν καθαρίζεται εύκολα σε κάποια σημεία.  

•  Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται για χρήση ως 
εντοιχιζόμενη συσκευή.  

•  Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν είναι κατάλληλη για την 
κατάψυξη τροφίμων. 

Προσοχή!  

Φροντίδα και καθαρισμός  

• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και 
αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.  

•  Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα, 
ατμοκαθαριστή, αιθέρια έλαια, οργανικούς διαλύτες ή 
λειαντικά καθαριστικά.  

•  Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να 
αφαιρέσετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια 
πλαστική ξύστρα.  

Εγκατάσταση Σημαντικό!  

•  Για την ηλεκτρική σύνδεση, ακολουθήστε προσεκτικά τις 
οδηγίες που δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο.  

•  Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν υπάρχουν 
ζημιές σε αυτήν. Μην συνδέετε τη συσκευή εάν είναι 
κατεστραμμένη. Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημιές στο το 
μέρος που το αγοράσατε. Σε αυτή την περίπτωση διατηρήστε 
την συσκευασία. 
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• Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες 

πριν συνδέσετε τη συσκευή για να επιτρέψετε το λάδι  
του συμπιεστή να κάνει τον κύκλο του.  

•  Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω 
από τη συσκευή, αν δεν υπάρχει αυτό οδηγεί σε 
υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή αερισμό, 
ακολουθήστε τις οδηγίες που σχετίζονται με την 
εγκατάσταση. Όπου είναι δυνατόν, το πίσω μέρος του 
προϊόντος δεν πρέπει να βρίσκεται πολύ κοντά σε τοίχο 
για να αποφύγετε να αγγίξετε ή να πιάσετε θερμά μέρη 
(συμπιεστής, συμπυκνωτής), για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο πυρκαγιάς, ακολουθήστε τις οδηγίες που 
σχετίζονται με την εγκατάσταση.  

•  Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ 
ή κουζίνες.  

•  Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την 
εγκατάσταση της συσκευής  
 
Service 
  

•  Οποιεσδήποτε ηλεκτρολογικές εργασίες που 
απαιτούνται για το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να 
εκτελούνται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο 
άτομο.  

•  Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευαστεί από 
εξουσιοδοτημένο άτομο-σέρβις και πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.  
 
1. Εάν η συσκευή είναι Frost  Free.  
2. Εάν η συσκευή περιέχει κατάψυξη. 
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Άποψη της συσκευής  

Ρυθμιστής θερμοκρασίας  

Διακόπτης φωτός 

Σφράγιση πόρτας 

Πάνω ράφι 

Μεσαίο ράφι  

Κάτω ράφι  

Πόδια στήριξης  

Φρουτολεκάνη  

Καπάκι Φρουτ/νης 

Γυάλινο ράφι 

Κατάψυξη  

καπάκι  

LED φως 

 

 

 

 
Ψυγείο χωρίς φως LED ή καπάκι 

 

Ψυγείο με φως LED και καπάκι 
 

 

 

Σημείωση: Τα χαρακτηριστικά ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο. Δεν θα έχουν 

όλα τα μοντέλα αναφερόμενα χαρακτηριστικά.  

Σημείωση: Για να έχετε τη βέλτιστη ενεργειακή απόδοση αυτού του προϊόντος, τοποθετήστε όλα 

τα ράφια και τα συρτάρια στην αρχική τους θέση όπως στην παραπάνω εικόνα. 
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Καθαρισμός πριν από τη χρήση  
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη 
φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εσωτερικά 
αξεσουάρ με χλιαρό νερό και ουδέτερο σαπούνι 
για να αφαιρέσετε την τυπική μυρωδιά ενός 
ολοκαίνουργιου προϊόντος και στη συνέχεια 
στεγνώστε καλά. Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά ή λειαντικές σκόνες, καθώς αυτά 
θα καταστρέψουν το φινίρισμα. 
 

Τοποθέτηση - εγκατάσταση 
Πριν την εγκατάσταση, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες για 
την ασφάλειά σας και τη σωστή λειτουργία της συσκευής. • 
Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας 
όπως σόμπες, καλοριφέρ, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. • Η 
μέγιστη απόδοση και ασφάλεια διασφαλίζονται με τη 
διατήρηση της σωστής εσωτερικής θερμοκρασίας για την 
κατηγορία της σχετικής μονάδας, όπως ορίζεται στην 
πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών. • Αυτή η συσκευή έχει 
καλή απόδοση από N έως ST. Η συσκευή ενδέχεται να μην 
λειτουργεί σωστά εάν αφεθεί για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα σε θερμοκρασία πάνω ή κάτω από το 
υποδεικνυόμενο εύρος 

 Warning! 
 

 

Οι συσκευές δεν πρέπει να εκτίθενται στη βροχή. 
Πρέπει να αφήνεται να κυκλοφορεί επαρκής 
αέρας στο χαμηλό πίσω τμήμα της συσκευής, 
καθώς η κακή κυκλοφορία του αέρα μπορεί να 
επηρεάσει την απόδοση. Οι εντοιχισμένες 
συσκευές θα πρέπει να τοποθετούνται μακριά 
από πηγές θερμότητας όπως θερμάστρες και 
άμεσο ηλιακό φως. 

θέση ισοπέδωσης 
•  Η συσκευή πρέπει να είναι οριζόντια για να 
εξαλείφονται οι κραδασμοί. Για να τοποθετήσετε 

τη συσκευή στο επίπεδο, θα πρέπει να είναι 
όρθια και οι δύο ρυθμιστές - ποδαράκια πρέπει 

να βρίσκονται σε σταθερή επαφή με το πάτωμα. 
Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε το επίπεδο 
ξεβιδώνοντας στην κατάλληλη ρύθμιση επιπέδου 

στο μπροστινό μέρος (χρησιμοποιήστε τα 
δάχτυλά σας ή ένα κατάλληλο κλειδί) 

 

Ηλεκτρική σύνδεση

 

 
Εξαερισμός της συσκευής 

Για να βελτιωθεί η απόδοση 

του συστήματος ψύξης και να 

εξοικονομηθεί ενέργεια, είναι 

απαραίτητο να διατηρείται καλός 

αερισμός γύρω από τη συσκευή για την 

απαγωγή της θερμότητας. Για το λόγο 

αυτό, θα πρέπει να υπάρχουν επαρκείς 

ελεύθεροι χώροι γύρω από το ψυγείο. 

Προτείνετε: Συνιστάται να υπάρχει χώρος 

50-70 mm από το πίσω μέρος στον τοίχο, 

τουλάχιστον 100 mm από την κορυφή του, 

τουλάχιστον 100 mm από το πλάι στον 

τοίχο και ένας ελεύθερος χώρος μπροστά 

για να επιτρέπεται η πόρτα να ανοίγει 135° 

όπως φαίνεται στα παρακάτω 

διαγράμματα. 
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Εγκατάσταση της νέας σας συσκευής 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

135 

 
809 
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Η πλευρά στην οποία ανοίγει η πόρτα μπορεί να 
αλλάξει από τη δεξιά πλευρά (όπως παρέχεται) 
στην αριστερή πλευρά, εάν ο χώρος εγκατάστασης 
το απαιτεί. 

Εργαλεία που θα χρειαστείτε: 

1. Οδηγός για καρυδάκι 8mm  
 

 
2. σταυροκατσάβιδο 

 

 
3. ίσιο κατσαβίδι 

 

13. Εισαγάγετε το βύσμα (9) στις ακάλυπτες οπές (δεξιά 
πλευρά). (Ψυγείο χωρίς καπάκι)  

14. Επανατοποθετήστε το καπάκι του πάνω μεντεσέ (7). (Ψυγείο 
χωρίς καπάκι)  

15. Γυρίστε ξανά τη συσκευή σε όρθια θέση.  

16. Τοποθετήστε το καπάκι (11) στο μπροστινό μέρος και 
τοποθετήστε το επίπεδο στο πίσω μέρος. (Ψυγείο με καπάκι)  

17. Εφαρμόστε τις 2 βίδες (10) και σφίξτε. (Ψυγείο με καπάκι)  

18. Ανοίξτε τις πόρτες της συσκευής και συνδέστε όλο το 
εξάρτημα. 

 

 

Πριν ξεκινήσετε, τοποθετήστε το ψυγείο στην πλάτη του 
για να αποκτήσετε πρόσβαση στη βάση. Θα πρέπει να το 
ακουμπήσετε σε συσκευασία από μαλακό αφρό ή 
παρόμοιο υλικό για να αποφύγετε την καταστροφή των 
σωλήνων ψύξης στο πίσω μέρος του ψυγείου. 

 

1. Ανοίξτε την πόρτα της συσκευής και ξεβιδώστε και 
αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα από το εσωτερικό της συσκευής.  
2. Ξεβιδώστε τις 2 βίδες (10). (Ψυγείο με καπάκι)  
3. Αφαιρέστε το καπάκι (11) και τοποθετήστε το σε μια μαλακή 
επιφάνεια. (Ψυγείο με καπάκι)  
4. Αφαιρέστε το επάνω καπάκι του μεντεσέ (7). (Ψυγείο χωρίς 
καπάκι)  
5. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (6) που συνδέουν τον επάνω 
μεντεσέ (5) στη δεξιά πλευρά του επάνω μέρους του 
ντουλαπιού.  
6. Ανασηκώστε προσεκτικά την πόρτα και τοποθετήστε την σε 
μια γεμισμένη επιφάνεια για να αποφύγετε το ξύσιμο.  
7. Αφαιρέστε το βύσμα (9) και μεταφέρετέ το στην ακάλυπτη 
οπή στη δεξιά πλευρά της μονάδας. Φροντίστε να πατήσετε 
σταθερά το κουμπί μέσα στην τρύπα. (Ψυγείο χωρίς καπάκι)  
8. Αφαιρέστε τις δύο βίδες (1) που συγκρατούν τον κάτω 
μεντεσέ (2) στη δεξιά πλευρά της μονάδας.  
9. Αφαιρέστε το μπροστινό πόδι ισοπέδωσης τύπου βίδας (4) 
και μεταφέρετέ το στη δεξιά πλευρά όπως φαίνεται στο 
διπλανό σχήμα.  
10. Τοποθετήστε την πόρτα στη νέα της θέση, βεβαιωθείτε ότι 
ο πείρος εισέρχεται στον δακτύλιο στο κάτω τμήμα του 
πλαισίου (τρύπα).  
11. Στερεώστε τον επάνω μεντεσέ (5) που αφαιρέσατε 
προηγουμένως στο βήμα 6 στην αριστερή πλευρά της μονάδας. 
Βεβαιωθείτε ότι ο πείρος εισέρχεται στον δακτύλιο στο επάνω 
τμήμα του πλαισίου (τρύπα).  
12. Στερεώστε χαλαρά τον κάτω αριστερό μεντεσέ (2) και μην 
σφίξετε τα μπουλόνια έως ότου η πόρτα είναι στην κλειστή 
θέση και ισοπεδωθεί. 

 

 

 
 

 
Ψυγείο χωρίς καπάκι 

 

 
Ψυγείο με καπάκι 

 

βίδα 
 
 
 

 

 
 

 
Βύσμα 
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Εκκίνηση και ρύθμιση θερμοκρασίας 

• Εισαγάγετε το βύσμα του καλωδίου 

σύνδεσης σε  πρίζα με γείωση. Όταν ανοίξει η 

πόρτα του ψυγείου, ανάβει ο εσωτερικός 
φωτισμός.  

•  Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας βρίσκεται 

στην πλευρά RH του θαλάμου του ψυγείου. 

Η ρύθμιση "0" σημαίνει: 

Σβηστό 

Περιστρέψτε δεξιόστροφα το κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε τη συσκευή. 

Η ρύθμιση "1" σημαίνει: 

Υψηλότερη θερμοκρασία, πιο ζεστή ρύθμιση. Η 
ρύθμιση "7" (τελική στάση) σημαίνει: Χαμηλότερη 
θερμοκρασία, πιο κρύα ρύθμιση. 

Σημαντικό! 

Συνήθως σας συμβουλεύουμε να επιλέξετε μια 
ρύθμιση 4, αν θέλετε η θερμοκρασία πιο ζεστή 
ή πιο κρύα, γυρίστε το κουμπί στο χαμηλότερο 
ή υψηλότερο ρυθμίζοντας ανάλογα. Όταν 
γυρίζετε το κουμπί σε χαμηλότερη ρύθμιση, 
αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μεγαλύτερη 
εξοικονόμηση ενέργειας. Διαφορετικά, θα έχει 
ως αποτέλεσμα υψηλή κατανάλωση ενέργειας. 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ρύθμιση υψηλής θερμοκρασίας 
θα επιταχύνει τη σπατάλη τροφίμων. 

• Για τη βέλτιστη συντήρηση των τροφίμων, μια 
μεσαία ρύθμιση είναι γενικά η πιο κατάλληλη.  

• Σημαντικό: Οι υψηλές θερμοκρασίες 

περιβάλλοντος (τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού) 
και η κρύα ρύθμιση (θέση 6 έως 7) μπορεί να 

κάνουν τον συμπιεστή να λειτουργεί συνεχώς ή 
ακόμα και χωρίς διακοπή  

• Αιτία: όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι υψηλή, ο συμπιεστής πρέπει να λειτουργεί 

συνεχώς για να διατηρείται η χαμηλή 
θερμοκρασία στη συσκευή.. 

 

 
 
 

 

 

 
Αξεσουάρ  

Κινητά ράφια/δίσκοι 
• Διάφορα γυάλινα ή πλαστικά ράφια ή 
συρμάτινοι δίσκοι περιλαμβάνονται στη 

συσκευή σας, διαφορετικά μοντέλα έχουν 
διαφορετικούς συνδυασμούς και διαφορετική 

ποιότητα.  
• Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα 
με μια σειρά ράβδων έτσι ώστε τα ράφια να 

μπορούν να τοποθετηθούν όπως επιθυμείτε. 

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας  
• Για να επιτρέπεται η αποθήκευση 
συσκευασιών τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα 

ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε 
διαφορετικά ύψη.  
• Για να κάνετε αυτές τις ρυθμίσεις, 

προχωρήστε ως εξής, τραβήξτε σταδιακά το ράφι 
προς την κατεύθυνση των βελών μέχρι να 

απελευθερωθεί και, στη συνέχεια, 
επανατοποθετήστε το όπως απαιτείται.  

Φρπυτολεκανη 
Το συρτάρι είναι κατάλληλο για 

αποθήκευση φρούτων και λαχανικών

Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, 

τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
• Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλο χρονικό 
διάστημα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση 
της θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.  
• Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορεί να 
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα. 
• Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και το ψάρι σε 
κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην 
έρχονται σε επαφή ή να στάζουν πάνω σε άλλα 
τρόφιμα.  
• Οι θήκες για κατεψυγμένα τρόφιμα δύο αστέρων 
είναι κατάλληλες για αποθήκευση προ-
κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή 
παρασκευή παγωτού και παρασκευή παγοκύβων.                                            
• Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν 
είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων 
τροφίμων.  
• Εάν η ψυκτική συσκευή μείνει άδεια για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, 
καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα 
ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας 
μέσα στη συσκευή.. 
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Α/Α Τύπος 
διαμερισμάτων 

Θερμοκρασία 
.[°C] 

Κατάλληλες τροφές 

1 Ψυγείο +2~+
8 

Αυγά, μαγειρεμένα τρόφιμα, συσκευασμένα 
τρόφιμα, φρούτα και λαχανικά, γαλακτοκομικά 
προϊόντα, κέικ, ποτά και άλλα τρόφιμα που δεν είναι 
κατάλληλα για κατάψυξη. 

2 (***)*-
Κατάψυξη 

≤-18 Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια 
προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος 
(συνιστάται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και 
η διατροφή), κατάλληλα για κατεψυγμένα φρέσκα 
τρόφιμα. 

3 ***- Κατάψυξη ≤-18 
 

Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια 
προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος 
(συνιστώνται για 3 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και 
η διατροφή), δεν είναι κατάλληλα για κατεψυγμένα 
φρέσκα τρόφιμα 

4 **- Κατάψυξη ≤-12 Τα θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια 
προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος 
(συνιστώνται για 2 μήνες, όσο μεγαλύτερος είναι ο 
χρόνος αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και 
η διατροφή), δεν είναι κατάλληλα για κατεψυγμένα 
φρέσκα τρόφιμα. 

5 *- Κατάψυξη ≤-6 Θαλασσινά (ψάρια, γαρίδες, οστρακοειδή), υδρόβια 
προϊόντα γλυκού νερού και προϊόντα κρέατος 
(συνιστάται για 1 μήνα, όσο μεγαλύτερος είναι ο χρόνος 
αποθήκευσης, τόσο χειρότερη είναι η γεύση και η 
θρεπτικότητα). 

6 0-Αστέρια -6~0 Φρέσκο χοιρινό, μοσχάρι, ψάρι, κοτόπουλο, 
ορισμένα συσκευασμένα επεξεργασμένα τρόφιμα 
κ.λπ. (Συνιστάται να καταναλώνετε την ίδια μέρα, 
κατά προτίμηση όχι αργότερα από 3 ημέρες). 
Μερικώς ενθυλακωμένα επεξεργασμένα τρόφιμα (μη 
καταψύξιμα τρόφιμα) 

7 Ψυχρό (Chill) -2~+3 Φρέσκο/κατεψυγμένο χοιρινό, βοδινό, κοτόπουλο, 
υδρόβια προϊόντα γλυκού νερού κ.λπ. (7 ημέρες κάτω 
από 0°C και πάνω από 0°C συνιστάται για κατανάλωση 
εντός αυτής της ημέρας, κατά προτίμηση όχι 
περισσότερο από 2 ημέρες). Θαλασσινά (λιγότερο από 
0°C για 15 ημέρες, δεν συνιστάται η αποθήκευση σε 
θερμοκρασία μεγαλύτερη από 0°C) 

8 Φρέσκες τροφές 0~+4 Φρέσκο χοιρινό, βόειο κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, 
μαγειρεμένο φαγητό κ.λπ. (Συνιστάται να τρώτε την 
ίδια μέρα, κατά προτίμηση όχι περισσότερο από 3 
ημέρες) 

9 Κρασί  +5~+2
0 

κόκκινο κρασί, λευκό κρασί, αφρώδες κρασί κ.λπ.  

 
Σημείωση: Παρακαλούμε αποθηκεύστε διαφορετικά τρόφιμα ανάλογα με τα διαμερίσματα ή την επιθυμητή 

θερμοκρασία αποθήκευσης των προϊόντων που αγοράσατε. 
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Θόρυβοι κατά τη λειτουργία 
Οι ακόλουθοι θόρυβοι είναι χαρακτηριστικοί 
των ψυκτικών συσκευών: 

ΚΛΙΚ Κάθε φορά που ο συμπιεστής ενεργοποιείται ή 

απενεργοποιείται, ακούγεται ένα κλικ. 

Βουητό Μόλις ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία, 

μπορείτε να τον ακούσετε να βουίζει. 

Φυσαλίδες Όταν το ψυκτικό ρέει σε λεπτούς 

σωλήνες, μπορείτε να ακούσετε ήχο σαν φυσαλίδες ή 
πιτσιλίσμα. 

Πιτσίλισμα Ακόμη και μετά την απενεργοποίηση 

του συμπιεστή, αυτός ο θόρυβος μπορεί να ακουστεί 
για μικρό χρονικό διάστημα.  

Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας  
• Μην εγκαθιστάτε τη συσκευή κοντά σε 
κουζίνες, καλοριφέρ ή άλλες πηγές 

θερμότητας.  
• Μην ανοίγετε την πόρτα πολύ συχνά και μην 
αφήνετε την πόρτα ανοιχτή περισσότερο από 

όσο χρειάζεται.  
• Μην ρυθμίζετε τη θερμοκρασία πιο κρύα 

από όσο χρειάζεται.  
• Βεβαιωθείτε ότι οι πλαϊνές πλάκες και η 
πίσω πλάκα της συσκευής βρίσκονται σε 

κάποια απόσταση από τον τοίχο, ακολουθήστε 
τις οδηγίες που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση.  
• Εάν το σκιιτσο δείχνει τον σωστό συνδυασμό  
συρταριών και ραφιών, μηναλλάζετε τον 

συνδυασμό, θα είχε ως αποτέλεσμα 
μεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. 

Συμβουλές για ψύξη φρέσκων τροφίμων 

Για να έχετε την καλύτερη απόδοση:  

• Μην αποθηκεύετε ζεστά τρόφιμα ή υγρά 

που εξατμίζονται στη συσκευή.  

• Καλύψτε ή τυλίξτε το φαγητό, ιδιαίτερα 
εάν έχει έντονη γεύση ή οσμή.  

• Τοποθετήστε το φαγητό έτσι ώστε ο αέρας 
να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω. 

Συμβουλές για ψύξη   

• Κρέας (όλα τα είδη): τυλίξτε σε σακούλες 
από πολυαιθυλένιο και τοποθετήστε το στο 
γυάλινο ράφι πάνω από το συρτάρι 

λαχανικών. Για ασφάλεια, αποθηκεύστε με 
αυτόν τον τρόπο μόνο μία ή δύο ημέρες το 
πολύ.  

• Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα κ.λπ.…: 
πρέπει να καλύπτονται και να τοποθετούνται 
σε οποιοδήποτε ράφι.  

• Φρούτα και λαχανικά: αυτά θα πρέπει να 
καθαριστούν καλά και να τοποθετηθούν στην 
ειδική συσκευασία(ες) που παρέχεται. 

• Βούτυρο και τυρί: πρέπει να τοποθετούνται 
σε αλουμινόχαρτο ή σακούλες 
πολυαιθυλενίου για να αποκλείεται όσο το 

δυνατόν περισσότερος αέρας.  

• Μπουκάλια γάλακτος: πρέπει να έχουν 
καπάκι και να φυλάσσονται στη σχάρα 

μπουκαλιών στην πόρτα. 

 

 
 

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, 
συμπεριλαμβανομένων των εσωτερικών 
εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά.  

Το ψυγείο πρέπει να καθαρίζεται και να 
συντηρείται τουλάχιστον κάθε δύο μήνες. 

 

 

Ειδοποίηση! 

• Αφαιρέστε τα τρόφιμα από τη συσκευή πριν 
τα καθαρίσετε. Τα αποθηκεύουμε σε 
δροσερό μέρος, καλά σκεπασμένα.  

•  Μην καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με 
ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συσσωρευτεί 
υγρασία στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.  

• Οι θερμοί ατμοί μπορεί να προκαλέσουν 
ζημιά σε πλαστικά μέρη.  

• Τα αιθέρια έλαια και οι οργανικοί διαλύτες 
μπορούν να επιτεθούν σε πλαστικά μέρη, π.χ. 
χυμός λεμονιού ή ο χυμός από φλούδα 
πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικό 
που περιέχουν οξικό οξύ. Μην αφήνετε 
τέτοιες ουσίες να έρχονται σε επαφή με 
εξαρτήματα της συσκευής.  

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 

 

 

WARNING 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
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• Καθαρίστε τη συσκευή και το εσωτερικό 

αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. 
Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν 

απορρυπαντικά πιάτων που διατίθενται στο 
εμπόριο. • Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε 
με φρέσκο νερό και καθαρό πανί πιάτων.  

•  Η συσσώρευση σκόνης στον συμπυκνωτή 
αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας, 
καθαρίστε τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος 

της συσκευής μία φορά το χρόνο με μια 
μαλακή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. 

• Ελέγξτε την οπή αποστράγγισης νερού στο 
πίσω τοίχωμα του θαλάμου του ψυγείου.  

• Καθαρίστε μια φραγμένη τρύπα 

αποστράγγισης με τη βοήθεια ενός μαλακού 
πράσινου σφουγγαριού, προσέξτε να μην 

προκληθεί ζημιά στο ντουλάπι από αιχμηρά 
πράγματα.  

• Αφού στεγνώσουν όλα, θέστε ξανά τη 

συσκευή σε λειτουργία. 

Απόψυξη 

• Το νερό που περιέχεται στα τρόφιμα ή που 
εισέρχεται στον αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου 
όταν ανοίγουν οι πόρτες μπορεί να σχηματίσει ένα 
στρώμα πάγου στο εσωτερικό του. Θα 

αποδυναμώσει το ψυγείο όταν ο παγετός είναι 
παχύς. Ενώ έχει πάχος μεγαλύτερο από 10 mm, θα 

πρέπει να το ξεπαγώσετε. 

Απόψυξη σε χώρο αποθήκευσης 

φρέσκων τροφίμων 

• Ελέγχεται αυτόματα με ενεργοποίηση ή 
απενεργοποίηση του ρυθμιστή θερμοκρασίας 

ώστε να μην χρειάζεται η λειτουργία απόψυξης. Το 
νερό από την απόψυξη θα στραγγίζεται αυτόματα 
σε ένα δίσκο σταγόνων μέσω ενός σωλήνα 

αποστράγγισης στο πίσω μέρος του ψυγείου. 

Εκτός χρήσης για μεγάλο χρονικό 

διάστημα  

• Αφαιρέστε όλες τις συσκευασίες που 

βρίσκονται στο ψυγείο.  

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή στρέφοντας τον 

ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση «0».  

• Βγάλτε το φις από την πρίζα ή κλείστε ή 

αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. 

•  Καθαρίστε σχολαστικά (βλ. ενότητα: 

Καθαρισμός και φροντίδα).  
 

•  Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε 

τη συσσώρευση οσμών. 
 

 Σημείωση: Αν η συσκευή περιέχει χώρο 

κατάψυξης.
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 Σημαντικό! 
Οι επισκευές σε ψυγεία/καταψύκτες επιτρέπεται 
να εκτελούνται μόνο από αρμόδιους μηχανικούς 
σέρβις. Οι ακατάλληλες επισκευές μπορούν να 
προκαλέσουν σημαντικούς κινδύνους για τον 
χρήστη. Εάν η συσκευή σας χρειάζεται επισκευή, 
επικοινωνήστε με τον εξειδικευμένο αντιπρόσωπο 
ή το τοπικό κέντρο σέρβις. 

 
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΙΤΙΕΣ ΛΥΣΗ 

 
Η συσκευή δεν 

λειτουργεί.. 

Η συσκευή δεν είναι 
ενεργοποιημένη. 

Ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

Το φις δεν είναι 
συνδεδεμένο ή είναι 
χαλαρό. 

Συνδέστε την πρίζα. 

Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι 
ελαττωματική. 

Ελέγξτε την ασφάλεια, 
αντικαταστήστε εάν χρειάζεται. 

Η πρίζα είναι ελαττωματική. 
Οι δυσλειτουργίες του δικτύου 
ρεύματος πρέπει να 
διορθωθούν από ηλεκτρολόγο. 

Η συσκευή ψύχει πάρα πολύ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο  
πολύ κρύο. 

Γυρίστε προσωρινά τον ρυθμιστή 

θερμοκρασίας σε θερμότερη 

ρύθμιση. 

 
 

Το φαγητό είναι πολύ 

ζεστό. 

Η θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί 
σωστά. 

Ανατρέξτε στην ενότητα «Πίνακας 
ελέγχου». 

Η πόρτα ήταν ανοιχτή 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. 

Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο 
χρειάζεται. 

Τοποθετήθηκε μεγάλη ποσότητα 
ζεστού φαγητού στη συσκευή τις 
τελευταίες 24 ώρες. 

Γυρίστε προσωρινά τη ρύθμιση 

θερμοκρασίας σε μια πιο κρύα 

ρύθμιση. 

Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε 
πηγή θερμότητας. 

Ανατρέξτε στην ενότητα 

«Εγκατάσταση της νέας 

σας συσκευής». 

Το εσωτερικό φως LED δεν 
λειτουργεί. 

Το φως LED είναι ελαττωματικό. Επικοινωνήστε με τη γραμμή 
βοήθειας πελατών για 
βοήθειαe. 

Ισχυρή συσσώρευση παγετού, 

πιθανώς και στο 

στεγανοποιητικό της πόρτας. 

Το σφράγισμα της πόρτας δεν 

είναι αεροστεγές (πιθανόν μετά 

την αναστροφή της πόρτας). 

Ζεστάνετε προσεκτικά τα τμήματα 

του στεγανοποιητικού της πόρτας 

που παρουσιάζουν διαρροή με 

στεγνωτήρα μαλλιών (σε κρύο 

περιβάλλον). Ταυτόχρονα, 

διαμορφώστε το θερμαινόμενο 

λάστιχο πόρτας με το χέρι έτσι ώστε 

να κάθεται σωστά. 

 
 

 
Ασυνήθιστοι θόρυβοι. 

Η συσκευή δεν έχει αλφαδιαστεί. Επαναρυθμίστε τα ποδαράκια. 

Η συσκευή αγγίζει τον τοίχο ή 
άλλα αντικείμενα. Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή. 

Ένα συστατικό, π.χ. ένας 

σωλήνας, στο πίσω μέρος της 

συσκευής αγγίζει άλλο μέρος 

της συσκευής ή τον τοίχο. 

Εάν είναι απαραίτητο, 

παραμερίστε προσεκτικά το 

εξάρτημα. 

 

   ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
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Ο συμπιεστής δεν ξεκινά 
αμέσως μετά την αλλαγή της 
ρύθμισης θερμοκρασίας. 

Αυτό είναι φυσιολογικό,                         

δεν παρουσιάστηκε κανένα 

σφάλμα. 

Ο συμπιεστής ξεκινά μετά από 
κάποιο χρονικό διάστημα. 

Νερό στο πάτωμα ή στα 
ράφια αποθήκευσης. 

Η οπή αποστράγγισης νερού 
είναι φραγμένη. 

Δείτε την ενότητα «Καθαρισμός 
και φροντίδα». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής ως οικιακά απορρίμματα. 

Υλικά συσκευασίας  

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε 
κατάλληλο δοχείο συλλογής απορριμμάτων για να την ανακυκλώσετε. 

 Πριν από την απόρριψη της συσκευής 
1.  Τραβήξτε το φις από την πρίζα.  
2.  Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το με το φις. 

 

 
 

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος 

 

 
 

 

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

δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόβλητο. Αντίθετα, θα πρέπει να 

μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλογής απορριμμάτων για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Διασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη αυτού 

του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 

περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες διαφορετικά θα μπορούσαν να 

προκληθούν από τον ακατάλληλο χειρισμό των απορριμμάτων αυτού του προϊόντος. 

Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 

επικοινωνήστε με το δημοτικό συμβούλιο με την υπηρεσία απόρριψης οικιακών 

απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

 

 

  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  
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Πρόσβαση σε επαγγελματική επισκευή, όπως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας.  
Μοντέλο No: MRF 82 

 
Λίστα τεχνικών μετά την πώληση: 

Διεύθυνση Service net  
Πειραιώς 245  

Μοσχάτο 18346  
Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (0030) 210 4839 300 

Ιστοσελίδα www.servicenet.gr 

QR-code  

Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή 
μέσω άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον 
εισαγωγέα ή τον εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

Service net 

Η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά, 
απαραίτητα για την επισκευή της συσκευής. 

7 χρόνια 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη 
βάση δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 
2019/2019 μέσω ενός συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις 
πληροφορίες του μοντέλου, όπως αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων 
του προϊόντος ή ενός συνδέσμου προς τη βάση δεδομένων του προϊόντος 
και πληροφορίες σχετικά με πώς να βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου 
στο προϊόν. 

www.servicenet.gr 

Η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του ιστότοπου τεχνικής υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξει χωρίς 
προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώστε εάν το κατάστημα εξυπηρέτησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με την 
εταιρεία μας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες. 

 

http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/

