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Bitte lesen Sie zuerst diese Anleitung!
Lieber Kunde,
Wir sind sicher, dass Ihnen dieses Produkt, das in modernsten Fertigungsstätten 
hergestellt und den strengsten Qualitätsprüfungen unterzogen wurde, lange Zeit 
gute Dienste leisten wird.
Wir empfehlen Ihnen, vor Inbetriebnahme des Gerätes das gesamte Handbuch 
durchzulesen und es anschließend aufzubewahren.

Diese Anleitung...
• Hilft Ihnen, Ihr Gerät schnell und sicher zu bedienen.
• Lesen Sie die Anleitung, bevor Sie Ihr Gerät aufstellen und bedienen.
• Halten Sie sich an die Anweisungen, beachten Sie insbesondere die 

Sicherheitshinweise.
• Bewahren Sie die Anleitung an einem leicht zugänglichen Ort auf, damit Sie 

jederzeit darin nachschlagen können.
• Lesen Sie auch die weiteren Dokumente, die mit Ihrem Produkt geliefert wurden.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung eventuell auch für andere Geräte 
eingesetzt werden kann. 

Symbole und ihre Bedeutung
In dieser Anleitung finden Sie die folgenden Symbole:
C Wichtige Informationen oder nützliche Tipps.

A Warnung vor Verletzungen oder Sachschäden.

B Warnung vor elektrischem Strom. 

Dieses Produkt ist mit dem selektiven Entsorgungssymbol für elektrische 
und elektronische Altgeräte (WEEE) gekennzeichnet.
Das bedeutet, dass dieses Produkt gemäß der europäischen Direktive 
2002/96/EC gehandhabt werden muss, um mit nur minimalen 
umweltspezifischen Auswirkungen recycelt oder zerlegt werden zu können. 
Weitere Informationen erhalten Sie von Ihren regionalen Behörden.

Elektronikprodukte, die nicht durch den selektiven Entsorgungsvorgang 
erfasst werden, stellen durch das Vorhandensein potenziell gefährlicher 
Substanzen umwelt- und gesundheitsrelevante Risiken dar.

Recycling

WARNUNG! 
Ihr Gerät verwendet ein umweltverträgliches Kältemittel, R600a (nur unter 
bestimmten Umständen brennbar). Um einen einwandfreien Betrieb Ihres 
Gerätes sicherzustellen, beachten Sie bitte folgende Vorschriften:
• Die Luftzirkulation um das Gerät darf nicht behindert sein.
• Verwenden Sie außer der vom Hersteller empfohlenen, keine

mechanischen Hilfsmittel, um den Abtauprozess zu beschleunigen.
• Der Kältemittelkreislauf darf nicht beschädigt werden.
• Verwenden Sie im Lebensmittelaufbewahrungsbereich Ihres Gerätes

keine elektrischen Geräte, es sei denn, sie sind vom Hersteller empfohlen.
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C Abbildungen und Angaben in dieser Anleitung sind schematisch und können 
etwas von Ihrem Produkt abweichen. Wenn die Teile nicht im gekauften Produkt 
enthalten sind, gelten sie für andere Modelle.

1  Ihr Kühlschrank 

1) Thermostatdrehknopf
2) Lampengehäuse
3) Bewegbare Regale
4) Tauwassersammelkanal - Abflussrohr
5) Abdeckblatte für Gemüselade
6) Gemüselade
7) Eiswürfelfach

8) Tiefkühlbereich
9) Adjustierende Türfächer

10) Eierhalter
11) Flaschenfach
12) Kühlbereich
13) Gefrierfach
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2  Wichtige Hinweise zu Ihrer Sicherheit
Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise 
aufmerksam durch. Bei Nichtbeachtung 
kann es zu Verletzungen und 
Sachschäden kommen. In diesem Fall 
erlöschen auch sämtliche Garantie- und 
sonstigen Ansprüche.

Originalersatzteile stehen für einen 
Zeitraum von 10 Jahren ab Kaufdatum 
zur Verfügung.

Bestimmungsgemäßer 
Gebrauch

Dieses Produkt ist für folgende 
Einsatzzwecke vorgesehen:

– Nutzung in Innenräumen;
beispielsweise im Privathaushalt

• Das Gerät sollte nicht im Freien
benutzt werden.

Allgemeine Hinweise zu 
Ihrer Sicherheit
• Wenn Sie das Gerät entsorgen

möchten, wenden Sie sich am besten
an den autorisierten Kundendienst.
Hier erhalten Sie notwendige
Informationen und erfahren, welche
Stellen für die Entsorgung zuständig
sind.

• Bei Problemen und Fragen zum Gerät
wenden Sie sich grundsätzlich an den
autorisierten Kundendienst. Ziehen Sie
keine Dritten zu Rate, versuchen Sie
nichts in Eigenregie, ohne den
autorisierten Kundendienst davon in
Kenntnis zu setzen.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Der
Verzehr von Speiseeis und Eiswürfeln
unmittelbar nach der Entnahme aus
dem Tiefkühlbereich ist nicht ratsam.
(Dies kann zu Erfrierungen führen.)

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich:
Bewahren Sie Getränke in
Flaschen sowie Dosen niemals in
Tiefkühlbereich auf. Diese platzen.

• Berühren Sie gefrorene Lebensmittel
nicht mit der Hand; sie können
festfrieren.

• Ziehen Sie den Netzstecker, bevor Sie
den Kühlschrank reinigen oder
abtauen.

• Verwenden Sie niemals Dampf- oder
Sprühreiniger zum Reinigen oder
Abtauen Ihres Kühlschranks. Die
Dämpfe oder Nebel können in Kontakt
mit stromführenden Teilen geraten und
Kurzschlüsse oder Stromschläge
auslösen.

• Missbrauchen Sie niemals Teile
Ihres Kühlschranks (z. B. Tür) als
Befestigungen oder Kletterhilfen.

• Nutzen Sie keine elektrischen Geräte
innerhalb des Kühlschranks.

• Achten Sie darauf, den Kühlkreislauf
keinesfalls mit Bohr- oder
Schneidwerkzeugen zu beschädigen.
Das Kühlmittel kann herausspritzen,
wenn die Gaskanäle des Verdunsters,
Rohr- und Schlauchleitungen oder
Oberflächenversiegelungen beschädigt
werden. Dies kann zu Hautreizungen
und Augenverletzungen führen.

• Decken Sie keinerlei
Belüftungsöffnungen des
Kühlschranks ab.

• Elektrogeräte dürfen nur von
autorisierten Fachkräften repariert
werden. Reparaturen durch weniger
kompetente Personen können
erhebliche Gefährdungen des
Anwenders verursachen.

• Sollten Fehler oder Probleme während
der Wartung oder Reparaturarbeiten
auftreten, so trennen Sie den
Kühlschrank von der
Stromversorgung, indem Sie die
entsprechende Sicherung abschalten
oder den Netzstecker ziehen.

• Ziehen Sie niemals am Netzkabel –
fassen Sie stets den Stecker selbst.

• Lagern Sie hochprozentige
alkoholische Getränke gut
verschlossen und aufrecht.
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• Lagern Sie niemals Behälter mit
brennbaren Gasen (z. B. Spraydosen)
oder explosive Dinge im Kühlschrank.

• Nutzen Sie keine mechanischen oder
andere Hilfsmittel, um das Gerät
abzutauen – es sei denn, solche
Hilfsmittel werden ausdrücklich vom
Hersteller empfohlenen.

• Dieses Gerät darf nicht von Personen
(einschließlich Kindern) benutzt
werden, die unter körperlichen
oder geistigen Einschränkungen
leiden oder denen es an der nötigen
Erfahrung im Umgang mit solchen
Geräten mangelt. Eine Ausnahme
kann gemacht werden, wenn solche
Personen ständig beaufsichtigt
werden und/oder gründlich in
der Verwendung des Gerätes
unterwiesen wurden.

• Nehmen Sie einen beschädigten
Kühlschrank nicht in Betrieb. Wenden
Sie sich im Zweifelsfall unbedingt
zuerst an den Kundendienst.

• Die elektrische Sicherheit des
Gerätes ist nur dann gewährleistet,
wenn das hausinterne
Erdungssystem den zutreffenden
Normen entspricht.

• Setzen Sie das Gerät keinem Regen,
Schnee, direktem Sonnenlicht oder
Wind aus, da dies die elektrische
Sicherheit gefährden kann.

• Damit es nicht zu Gefährdungen
kommt, lassen Sie beschädigte
Netzkabel unverzüglich vom
Kundendienst austauschen.

• Stecken Sie während der Installation
niemals den Netzstecker ein.
Andernfalls kann es zu schweren bis
tödlichen Verletzungen kommen.

• Der Kühlschrank darf nur zum Lagern
von Lebensmitteln, keinesfalls für
andere Zwecke verwendet werden.

• Das Typenschild mit technischen
Daten befindet sich an der linken
Innenwand des Kühlschranks.

• Schließen Sie den Kühlschrank
niemals an Energiesparsysteme
an; andernfalls kann es zu
Beschädigungen kommen.

• Bei Geräten mit blauer
Innenbeleuchtung: Schauen Sie
niemals mit optischen Hilfsmitteln in
das blaue Licht.

• Bei manuell gesteuerten
Kühlschränken warten Sie nach
Stromausfällen mindestens 5 Minuten
ab, bevor Sie das Gerät neu starten.

• Falls Sie das Gerät an einen anderen
Besitzer weitergeben, vergessen Sie
nicht, die Bedienungsanleitung
ebenfalls weiterzugeben.

• Achten Sie beim Transportieren
des Kühlschranks darauf, dass
das Netzkabel nicht beschädigt wird.
Geknickte Kabel können sich
entzünden. Stellen Sie niemals
schwere Gegenstände auf dem
Netzkabel ab. Berühren Sie den
Netzstecker niemals mit feuchten
oder gar nassen Händen.

• Stecken Sie den Netzstecker niemals
in lose Steckdosen ein.

• Sprühen Sie aus Sicherheitsgründen
niemals direkt Wasser auf die Innen- 
und Außenflächen des Gerätes.

• Nutzen Sie niemals leicht entzündliche
Substanzen (z. B. Propangas) in der
Nähe des Kühlschranks; es besteht
Brand- und Explosionsgefahr.

• Stellen Sie niemals mit Wasser oder
anderen Flüssigkeiten gefüllte Gefäße
auf dem Kühlschrank ab; es besteht
Brand- und Stromschlaggefahr.

• Überladen Sie den Kühlschrank nicht
mit übermäßig vielen Lebensmitteln.
Bei Überladung können Lebensmittel
beim Öffnen der Tür herausfallen,
Sachschäden und Verletzungen
verursachen.  Stellen Sie niemals
Gegenstände auf dem Kühlschrank
ab; solche Gegenstände können
beim Öffnen und Schließen der
Kühlschranktür herabfallen.
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• Materialien, die bei exakt festgelegten
Temperaturen gelagert werden
müssen (beispielsweise Impfstoffe,
wärmeempfindliche Arznei,
wissenschaftliche Proben, usw.)
sollten nicht im Kühlschrank gelagert
werden.

• Ziehen Sie den Netzstecker, wenn Sie
den Kühlschrank längere Zeit nicht
nutzen. Andernfalls können Brände
durch defekte Netzkabel nicht
gänzlich ausgeschlossen werden.

• Die Kontakte des Netzsteckers sollten
regelmäßig gereinigt werden;
andernfalls besteht Brandgefahr.

• Die Steckerkontakte sollten
regelmäßig gereinigt werden;
andernfalls besteht Brandgefahr.

• Der Kühlschrank kann sich bewegen,
falls die Füße nicht richtig auf dem
Boden aufliegen. Stellen Sie die
verstellbaren Füße so ein, dass der
Kühlschrank absolut stabil steht und
sich somit nicht bewegen kann.

• Tragen Sie den Kühlschrank nicht am
Türgriff; der Griff kann abbrechen.

• Wenn Sie das Gerät neben einem
anderen Kühlgerät aufstellen, achten
Sie darauf, dass zwischen den
Geräten mindestens 8 cm Platz
verbleiben. Andernfalls kann sich
Feuchtigkeit an den Seitenwänden
niederschlagen.

Bei Geräten mit 
Wasserspender

Der Wasserdruck sollte zwischen 
1 und 8 bar liegen.

• Nur Trinkwasser verwenden.

Kinder – Sicherheit
• Bei abschließbaren Türen bewahren

Sie den Schlüssel außerhalb der
Reichweite von Kindern auf.

• Kinder müssen stets beaufsichtigt
werden, damit sie nicht mit dem
Gerät spielen.

HCA-Warnung
Falls Ihr Gerät mit dem Kühlmittel 
R600a arbeitet: 
Dieses Gas ist leicht entflammbar. 
Achten Sie also darauf, Kühlkreislauf 
und Leitungen während Betrieb und 
Transport nicht zu beschädigen. 
Bei Beschädigungen halten Sie das 
Produkt von potenziellen Zündquellen 
(z. B. offenen Flammen) fern und sorgen 
für eine gute Belüftung des Raumes, in 
dem das Gerät aufgestellt wurde. 
Diese Warnung können Sie 
ignorieren, wenn Ihr Gerät mit dem 
Kühlmittel R134a arbeitet. 
Das verwendete Kühlmittel wird 
auf dem Typenschild an der linken 
Innenseite des Kühlschranks angegeben.
Entsorgen Sie das Gerät niemals durch 
Verbrennen.

• Halten Sie die Kühlschranktüren nur
möglichst kurz geöffnet.

• Lagern Sie keine warmen Speisen
oder Getränke im Kühlschrank ein.

• Überladen Sie den Kühlschrank nicht;
die Luft muss frei zirkulieren können.

• Stellen Sie den Kühlschrank nicht im
direkten Sonnenlicht oder in der Nähe
von Wärmequellen wie Öfen,
Spülmaschinen oder Heizkörpern auf.

• Achten Sie darauf, Ihre Lebensmittel in
verschlossenen Behältern 
aufzubewahren.

• Bei Geräten mit Tiefkühlbereich: Sie
können noch mehr Lebensmittel
einlagern, wenn Sie die Ablagen oder
Schubladen aus dem Tiefkühlbereich
herausnehmen.
Die Energieverbrauchswerte Ihres
Kühlschranks wurden bei maximaler
Beladung mit herausgenommenen
Ablagen oder Schubladen ermittelt.
Ansonsten ist es Ihnen natürlich
freigestellt, die Ablagen oder
Schubladen zu verwenden.

• Wenn Sie gefrorene Lebensmittel im
Kühlbereich auftauen, sparen Sie
Energie und bewahren die Qualität der
Lebensmittel.

Tipps zum Energiesparen
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3  Installation
B Bitte beachten Sie, dass der 

Hersteller nicht haftet, wenn Sie 
sich nicht an die Informationen 
und Anweisungen der 
Bedienungsanleitung halten.

Was Sie bei einem 
weiteren Transport Ihres 
Kühlschranks beachten 
müssen
1. Der Kühlschrank muss vor dem

Transport geleert und gesäubert
werden.

2. Befestigen und sichern Sie Ablagen,
Zubehör, Gemüsefach etc. mit
Klebeband, bevor Sie das Gerät neu
verpacken.

3. Die Verpackung muss mit kräftigem
Klebeband und stabilen Seilen
gesichert, die auf der Verpackung
aufgedruckten Transporthinweise
müssen beachtet werden.

Vergessen Sie nicht…
Jeder wiederverwendete Artikel stellt 
eine unverzichtbare Hilfe für unsere 
Natur und unsere Ressourcen dar.
Wenn Sie zur Wiederverwertung von 
Verpackungsmaterialien beitragen 
möchten, können Sie sich bei 
Umweltschutzvereinigungen und Ihren 
Behörden vor Ort informieren.

Bevor Sie Ihren Kühlschrank 
einschalten
Bevor Sie Ihren Kühlschrank in 
Betrieb nehmen, beachten Sie bitte 
Folgendes:
1. Ist der Innenraum des Kühlschranks

trocken, kann die Luft frei an der
Rückseite zirkulieren?

2. Reinigen Sie das Innere des
Kühlschranks wie im Abschnitt
„Wartung und Reinigung”
beschrieben.

3. Stecken Sie den Netzstecker des
Kühlschranks in eine Steckdose.
Wenn die Kühlbereichtür geöffnet
wird, schaltet sich das Licht im
Inneren ein.

4. Sie hören ein Geräusch, wenn
sich der Kompressor einschaltet.
Die Flüssigkeiten und Gase im
Kühlsystem können auch leichte
Geräusche erzeugen, wenn der
Kompressor nicht läuft. Dies ist
völlig normal.

5. Die Vorderkanten des Kühlgerätes
können sich warm anfühlen. Dies ist
normal. Diese Bereiche wärmen
sich etwas auf, damit sich kein
Kondenswasser bildet.

Elektrischer Anschluss
Schließen Sie das Gerät an eine 
geerdete (Schuko-) Steckdose an. 
Diese Steckdose muss mit einer 
passenden Sicherung abgesichert 
werden.
Wichtig:
• Der Anschluss muss gemäß lokaler

Vorschriften erfolgen.
• Der Netzstecker muss nach der

Installation frei zugänglich bleiben.
• Die angegebene Spannung muss mit

Ihrer Netzspannung übereinstimmen.
• Zum Anschluss dürfen keine

Verlängerungskabel oder
Mehrfachsteckdosen verwendet
werden.
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B Ein beschädigtes Netzkabel muss 
unverzüglich durch einen qualifizierten 
Elektriker ausgetauscht werden.

B Das Gerät darf vor Abschluss 
der Reparaturen nicht mehr 
betrieben werden! Es besteht 
Stromschlaggefahr!

Verpackungsmaterialien 
entsorgen
Das Verpackungsmaterial kann eine 
Gefahr für Kinder darstellen. Halten Sie 
Verpackungsmaterialien von Kindern 
fern oder entsorgen Sie das 
Verpackungsmaterial gemäß den 
gültigen Entsorgungsbestimmungen. 
Entsorgen Sie Verpackungsmaterialien 
nicht mit dem regulären Hausmüll. Die 
Verpackung Ihres Gerätes wurde aus 
recyclingfähigen Materialien hergestellt.

Altgeräte entsorgen
Entsorgen Sie Altgeräte auf 
umweltfreundliche Weise.
• Bei Fragen zur richtigen Entsorgung

wenden Sie sich bitte an Ihren
Händler, an eine Sammelstelle oder
an Ihre Stadtverwaltung.

Bevor Sie das Gerät entsorgen, 
schneiden Sie den Netzstecker ab und 
machen die Türverschlüsse (sofern 
vorhanden) unbrauchbar, damit Kinder 
nicht in Gefahr gebracht werden.

Aufstellung und Installation
A Falls die Tür des Raumes, in 
dem der Kühlschrank aufgestellt 
werden soll, nicht breit genug 
ist, wenden Sie sich an den 
autorisierten Kundendienst, lassen die 
Kühlschranktüren demontieren und 
befördern das Gerät seitlich durch die 
Tür. 

1. Stellen Sie Ihren Kühlschrank an
einer gut erreichbaren Stelle auf.
2. Platzieren Sie den Kühlschrank nicht
in der Nähe von Wärmequellen oder
dort, wo er Feuchtigkeit oder direktem
Sonnenlicht ausgesetzt ist.
3. Damit das Gerät richtig arbeiten
kann, müssen Sie ausreichend Platz
um das Gerät herum freilassen, damit
eine ordentliche Belüftung
gewährleistet ist. Wenn Sie den
Kühlschrank in einer Nische aufstellen,
müssen Sie einen Abstand von
mindestens 5 cm zur Decke und 5 cm
zu den Wänden einhalten. Wenn Sie
das Gerät auf einem Teppich oder
Teppichboden aufstellen, müssen Sie
einen Abstand von mindestens 2,5 cm
zum Boden einhalten.
4. Stellen Sie Ihren Kühlschrank auf
einem ebenen Untergrund auf, damit er
nicht wackelt.
5. Stellen Sie den Kühlschrank nicht an
Stellen auf, an denen Temperaturen
von weniger als 10°C herrschen.

Austausch der 
Innenbeleuchtung 
Die Innenbeleuchtung Ihres 
Kühlschranks sollte ausschließlich vom 
autorisierten Kundendienst 
ausgetauscht werden. Die Glühbirnen 
für dieses Haushaltsgerät sind für 
Beleuchtungszwecke nicht geeignet. 
Die beabsichtigte Aufgabe dieser 
Lampe ist es den Benutzer zu 
ermöglichen die Plazierung der 
Lebensmittel in den Kühlschrank / 
Eiskühltruhe sicher und bequem 
vorzunehmen. Die in diesem Gerät 
verwendeten Lampen müssen extremen 
physikalischen Bedingungen, wie z. B. 
Temperaturen von -20°C, standhalten.
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4  Vorbereitung 
C   Ihr Kühlschrank sollte mindestens 30 

cm von Hitzequellen wie Kochstellen, 
Öfen, Heizungen, Herden und 
ähnlichen Einrichtungen aufgestellt 
werden. Halten Sie mindestens 
5 cm Abstand zu Elektroöfen ein, 
vermeiden Sie die Aufstellung im 
direkten Sonnenlicht.

C Die Zimmertemperatur des 
Raumes, in dem der Kühlschrank 
aufgestellt wird, sollte mindestens 
10°C betragen. Im Hinblick auf den 
Wirkungsgrad ist der Betrieb des 
Kühlschranks bei geringerer 
Umgebungstemperatur nicht ratsam.

C  Sorgen Sie dafür, dass das Innere 
Ihres Kühlschranks gründlich gereinigt 
wird.

C Falls zwei Kühlschränke 
nebeneinander platziert werden 
sollen, achten Sie darauf, dass 
sie mindestens 2 cm voneinander 
entfernt aufgestellt werden.

C Wenn Sie den Kühlschrank zum 
ersten Mal in Betrieb nehmen, 
halten Sie sich bitte an die folgenden 
Anweisungen für die ersten sechs 
Betriebsstunden.
- Die Kühlschranktür sollte nicht zu
häufig geöffnet werden.
- Der Kühlschrank muss zunächst
vollständig leer arbeiten.
- Ziehen Sie nicht den Netzstecker.
Falls der Strom ausfallen sollte,
beachten Sie die Warnhinweise
im Abschnitt „Empfehlungen zur
Problemlösung“.

C Originalverpackung und 
Schaumstoffmaterialien sollten zum 
zukünftigen Transport des Gerätes 
aufbewahrt werden.
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Türanschlag umkehren
Gehen Sie der Reihe nach vor. 
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5  So bedienen Sie Ihren Kühlschrank

Thermostateinstelltaste
Die Innentemperatur Ihres 
Kühlschranks hängt teilweise von 
folgenden Einflüssen ab:
• Umgebungstemperatur.
• Häufigkeit der Türöffnungen,

Offenstehen der Tür über längere Zeit.
• Einlagern von Lebensmitteln, ohne

diese zuvor auf Raumtemperatur
abkühlen zu lassen.

• Platzierung des Kühlschranks
innerhalb des Raumes (z. B. im
direkten Sonnenlicht).

• Zum Anpassen der Innentemperatur
an solche Einflüsse benutzen Sie das
Thermostat. Die Zahlen rund um die
Thermostateinstelltaste zeigen die
Kühlungsleistung an.

• Falls die Umgebungstemperatur
mehr als 32°C beträgt,
wählen Sie die höchstmögliche
Thermostateinstellung.

• Sofern die Umgebungstemperatur
weniger als 25°C beträgt, wählen Sie
die geringste Thermostateinstellung.

Abtauen
A) Kühlbereich
Der Kühlbereich taut vollautomatisch ab.
Im Betrieb können sich Wassertropfen
und eine 7 – 8 mm starke Eisschicht
an der Innenwand des Kühlbereiches
absetzen. Dies ist vollkommen normal
und ein Nebeneffekt des
Kühlungssystems. Dank des
automatischen Abtausystems an der
Rückwand wird das Eis in bestimmten
Abständen automatisch abgetaut.
Weder Eis noch Wassertropfen
müssen manuell entfernt werden.
Beim Abtauen läuft das Tauwasser in
die Ablaufrinne und fließt anschließend
zum Verdampfer - hier verdunstet das
Wasser automatisch.
Überzeugen Sie sich regelmäßig
davon, dass der Ablauf nicht verstopft
ist; beseitigen Sie eventuelle
Verstopfungen mit dem Stäbchen.

0
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B) Tiefkühlbereich
Der Tiefkühlbereich wird nicht

automatisch abgetaut, da es ansonsten
schnell zum Verderben gefrorener
Lebensmittel kommen könnte.
Dank einer speziellen
Tauwassersammelschale ist das
Abtauen einfach und nicht mit
Verunreinigungen verbunden.
Tauen Sie zweimal jährlich ab,
oder wenn die Eisschicht auf etwa
7 mm angewachsen ist. Um den
Abtauprozess zu starten, schalten Sie
das Gerät am Steckdosenschalter aus
und ziehen den Stecker aus der
Steckdose. Sämtliche Lebensmittel
sollten in mehrere Lagen Papier
eingewickelt und an einem kalten Ort (z.
B. Kühlschrank oder Speisekammer)
gelagert werden. Um den
Abtauvorgang zu beschleunigen,
können Sie Schüsseln mit warmem
Wasser in das Gerät stellen. Verwenden
Sie keine spitzen oder scharfen
Gegenstände (wie Messer oder Gabeln)
zum Entfernen der Eisschicht.
Verwenden Sie niemals Haartrockner,
elektrische Heizgeräte oder ähnliches
zum Beschleunigen des
Abtauvorgangs. Wischen Sie das
Tauwasser, welches sich am Boden
des Tiefkühlbereichs ansammelt, mit
einem Schwamm auf.
Trocknen Sie nach Beendigung des
Abtauens die Innenseiten gut ab.
Stecken Sie den Netzstecker wieder in
die Steckdose, schalten Sie die
Stromzufuhr wieder ein.
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6  Wartung und Reinigung
A Verwenden Sie zu 

Reinigungszwecken niemals Benzin 
oder ähnliche Substanzen.

B Wir empfehlen, vor dem Reinigen den 
Netzstecker zu ziehen.

C Verwenden Sie zur Reinigung 
niemals scharfe Gegenstände, Seife, 
Haushaltsreiniger, Waschmittel oder 
Wachspolituren.

C Reinigen Sie das Gehäuse des 
Gerätes mit lauwarmem Wasser, 
wischen Sie die Flächen danach 
trocken.

B Zur Reinigung des Innenraums 
verwenden Sie ein feuchtes Tuch, 
das Sie in eine Lösung aus 1 Teelöffel 
Natron und einem halben Liter 
Wasser getaucht und ausgewrungen 
haben. Nach dem Reinigen wischen 
Sie den Innenraum trocken.

B Achten Sie darauf, dass kein Wasser 
in das Lampengehäuse oder andere 
elektrische Komponenten eindringt.

B Wenn Ihr Kühlgerät längere Zeit 
nicht benutzt wird, ziehen Sie 
den Netzstecker, nehmen alle 
Lebensmittel heraus, reinigen das 
Gerät und lassen die Türe geöffnet.

C Kontrollieren Sie die Türdichtungen 
regelmäßig, um sicherzustellen, 
dass diese sauber und frei von 
Speiseresten sind.

C Zum Entfernen einer Türablage 
räumen Sie sämtliche Gegenständen 
aus der Ablage und schieben diese 
dann nach oben heraus.

Schutz der Kunststoffflächen 
C Geben Sie keine Öle oder stark 

fetthaltige Speisen offen in Ihren 
Kühlschrank – dadurch können die 
Kunststoffflächen angegriffen werden. 
Sollten die Plastikoberflächen einmal 
mit Öl in Berührung kommen, so 
reinigen Sie die entsprechend Stellen 
umgehend mit warmem Wasser.
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7  Empfehlungen zur Problemlösung
Bitte arbeiten Sie diese Liste durch, bevor Sie den Kundendienst anrufen. Das 

kann Ihnen Zeit und Geld sparen. In der Liste finden Sie häufiger auftretende 
Probleme, die nicht auf Verarbeitungs- oder Materialfehler zurückzuführen sind. 
Nicht alle hier beschriebenen Funktionen sind bei jedem Modell verfügbar.

Der Kühlschrank arbeitet nicht. 
• Ist der Kühlschrank richtig angeschlossen? Stecken Sie den Netzstecker in die

Steckdose.

• Ist die entsprechende Haussicherung herausgesprungen oder durchgebrannt?
Überprüfen Sie die Sicherung.

Kondensation an den Seitenwänden des Kühlbereiches. (Multizone, 
Kühlkontrolle und FlexiZone).
• Sehr geringe Umgebungstemperaturen. Häufiges Öffnen und Schließen der Tür.

Sehr feuchte Umgebung. Offene Lagerung von feuchten Lebensmitteln. Tür nicht
richtig geschlossen. Kühlere Thermostateinstellung wählen.

• Türen kürzer geöffnet halten oder seltener öffnen.

• Offene Behälter abdecken oder mit einem geeigneten Material einwickeln.

• Kondensation mit einem trockenen Tuch entfernen und überprüfen, ob diese
erneut auftritt.

Der Kompressor läuft nicht.
• Eine Schutzschaltung stoppt den Kompressor bei kurzzeitigen Unterbrechungen

der Stromversorgung und wenn das Gerät zu oft und schnell ein- und
ausgeschaltet wird, da der Druck des Kühlmittels eine Weile lang ausgeglichen
werden muss. Ihr Kühlschrank beginnt nach etwa sechs Minuten wieder zu
arbeiten. Bitte wenden Sie sich an den Kundendienst, falls Ihr Kühlschrank nach
Ablauf dieser Zeit nicht wieder zu arbeiten beginnt.

• Der Kühlschrank taut ab. Dies ist bei einem vollautomatisch abtauenden
Kühlschrank völlig normal. Das Gerät taut von Zeit zu Zeit ab.

• Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. Überprüfen Sie, ob das Gerät richtig
angeschlossen ist.

• Stimmen die Temperatureinstellungen?

• Eventuell ist der Strom ausgefallen.
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Der Kühlschrank arbeitet sehr intensiv oder über eine sehr lange Zeit.
• Ihr neues Gerät ist vielleicht etwas breiter als sein Vorgänger. Dies ist völlig normal.

Große Kühlgeräte arbeiten oft längere Zeit.

• Die Umgebungstemperatur ist eventuell sehr hoch. Dies ist völlig normal.

• Das Kühlgerät wurde möglicherweise erst vor kurzem in Betrieb genommen
oder mit Lebensmitteln gefüllt. Es kann einige Stunden länger dauern, bis der
Kühlschrank seine Arbeitstemperatur erreicht hat.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank eingelagert.
Heiße Speisen führen dazu, dass der Kühlschrank etwas länger arbeiten muss,
bis die geeignete Temperatur zur sicheren Lagerung erreicht ist.

• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen.
Der Kühlschrank muss länger arbeiten, weil warme Luft in den Innenraum
eingedrungen ist. Öffnen Sie die Türen möglichst selten.

• Die Tür des Kühl- oder Tiefkühlbereichs war nur angelehnt. Vergewissern Sie sich,
dass die Türen richtig geschlossen wurden.

• Die Kühlschranktemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die
Kühlschranktemperatur höher ein und warten Sie, bis die gewünschte
Temperatur erreicht ist.

• Die Türdichtungen von Kühl- oder Gefrierbereich sind verschmutzt, verschlissen,
beschädigt oder sitzen nicht richtig. Reinigen oder ersetzen Sie die Dichtung.
Beschädigte oder defekte Dichtungen führen dazu, dass der Kühlschrank länger
arbeiten muss, um die Temperatur halten zu können.

Die Temperatur im Tiefkühlbereich ist sehr niedrig, während die Termperatur im 
Kühlbereich normal ist.
• Die Tiefkühltemperatur ist sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die

Gefrierfachtemperatur wärmer ein und prüfen Sie.
Die Temperatur im Kühlbereich ist sehr niedrig, während die Termperatur im 

Tiefkühlbereich normal ist.
• Die Kühltemperatur ist eventuell sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die

Kühlbereichtemperatur wärmer ein und prüfen Sie.
Im Kühlbereich gelagerte Lebensmittel frieren ein.

• Die Kühltemperatur ist eventuell sehr niedrig eingestellt. Stellen Sie die
Kühlbereichtemperatur wärmer ein und prüfen Sie.
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Die Temperatur im Kühl- oder Tiefkühlbereich ist sehr hoch.
• Die Temperatur des Kühlbereichs ist eventuell sehr hoch eingestellt. Die Einstellung des Kühlbereichs

beeinflusst die Temperatur im Tiefkühlbereich. Stellen Sie den Kühl- oder Tiefkühlbereich auf die
gewünschte Temperatur ein.

• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen; weniger
häufig öffnen.

• Die Tür wurde eventuell nicht richtig geschlossen; Tür richtig schließen.

• Kurz zuvor wurden größere Mengen warmer Speisen im Kühlschrank eingelagert. Warten Sie, bis der
Kühl- oder Tiefkühlbereich die gewünschte Temperatur
erreicht.

• Der Kühlschrank war kurz zuvor von der Stromversorgung getrennt. Ihr Kühlschrank braucht einige
Zeit, um sich auf die gewünschte Temperatur
abzukühlen.

Das Betriebsgeräusch nimmt zu, wenn der Kühlschrank arbeitet.
• Das Leistungsverhalten des Kühlgerätes kann sich je nach Umgebungstemperatur ändern.

Dies ist völlig normal und keine Fehlfunktion.
Vibrationen oder Betriebsgeräusche.

• Der Boden ist nicht eben oder nicht fest. Der Kühlschrank wackelt, wenn er etwas bewegt wird.
Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist und das Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen
kann.

• Das Geräusch kann durch auf dem Kühlschrank abgestellte Gegenstände entstehen. Nehmen Sie
abgestellte Gegenstände vom Kühlschrank herunter.

Fließ- oder Spritzgeräusche sind zu hören.
• Aus technischen Gründen bewegen sich Flüssigkeiten und Gase innerhalb des Gerätes. Dies ist

völlig normal und keine Fehlfunktion.
Windähnliche Geräusche sind zu hören.

• Zum gleichmäßigen Kühlen werden Ventilatoren eingesetzt. Dies ist völlig normal und keine
Fehlfunktion.

Kondensation an den Kühlschrankinnenflächen.
• Bei heißen und feuchten Wetterlagen tritt verstärkt Eisbildung und Kondensation auf. Dies ist völlig

normal und keine Fehlfunktion.

• Die Türen wurden eventuell nicht richtig geschlossen; Türen komplett schließen.

• Türen wurden häufig geöffnet oder längere Zeit nicht richtig geschlossen; weniger
häufig öffnen.

Feuchtigkeit sammelt sich an der Außenseite des Kühlschranks oder an den 
Türen.

• Eventuell herrscht hohe Luftfeuchtigkeit; dies ist je nach Wetterlage völlig normal. Die Kondensation
verschwindet, sobald die Feuchtigkeit abnimmt.

Unangenehmer Geruch im Kühlschrankinnenraum.
• Das Innere des Kühlschranks muss gereinigt werden. Reinigen Sie das

Innere des Kühlschranks mit einem Schwamm, den Sie mit lauwarmem oder kohlensäurehaltigem
Wasser angefeuchtet haben.

• Bestimmte Behälter oder Verpackungsmaterialien verursachen den Geruch. Verwenden Sie andere
Behälter oder Verpackungsmaterial einer anderen Marke.

Die Tür wurde nicht richtig geschlossen.
• Lebensmittelpackungen verhindern eventuell das Schließen der Tür. Entfernen Sie die Verpackungen,

welche die Tür blockieren.

• Der Kühlschrank steht nicht mit sämtlichen Füßen fest auf dem Boden und schaukelt bei kleinen
Bewegungen. Stellen Sie die Höheneinstellschrauben ein.

• Der Boden ist nicht eben oder nicht stabil genug. Achten Sie darauf, dass der Boden eben ist und das
Gewicht des Kühlschranks problemlos tragen kann.

Das Gemüsefach klemmt.
• Die Lebensmittel berühren eventuell den oberen Teil der Schublade. Ordnen Sie die Lebensmittel in

der Schublade anders an.



Моля първо да прочетете това ръководство!
Уважаеми клиенти,
Надяваме се, че вашият продукт, произведен в съвременни фабрики и проверен при 

най-стриктни процедури за контрол на качеството, ще ви осигури ефективна работа.
За целта, ви съветваме да прочетете внимателно цялото ръководство за употреба 

на продукта преди да го ползвате и да го държите под ръка за справки в бъдеще.

Това ръководство
• Ще ви помогне да използвате уреда по-най-бърз и безопасен начин.
• Прочетете ръководството преди монтаж и работа с продукта.
• Следвайте всички инструкции, особено тези за безопасност.
• Дръжте ръководството на лесно достъпно място, тъй като може да се нуждаете от

него. 
• Освен това, прочетете и другите листовки, доставени с продукта.
Обърнете внимание, че това ръководство може да важи и за други модели уреди.

Символи и техните описания
Това ръководство за употреба съдържа следните символи: 
C Важна информация или полезни съвети за употреба.

C Предупреждения при опасност за живота или имуществото.

B Предупреждения за електрическата мощност.

Този продукт носи символ за селективно сортиране за 
Изхвърляне на електрическо и електронно оборудване
(WEEE).
Това означава, че този продукт трябва да се изхвърли в 
съответствие с Европейската Директива 2002/96/EC, за да се 
рециклира или бъде разглобен с цел намаляване на 
влиянието върху околната среда. За допълнителна 
информация се обърнете към местните и регионални власти.

Електронните продукти, които не бъдат включени в процеса 
на селективно сортиране, са потенциално опасни за 
околната среда и човешкото здраве поради съдържанието на 
рискови вещества.

Рециклиране

ВНИМАНИЕ!
Вашия апарат съдържа хладилна течност R 600a (запалим само при 
определени условия) газ от естествен произход който е силно съвместим 
със изискванията за опазване на околната среда. За да осигурите 
нормална работа на Вашият уред моля спазвайте следните правила:
• Осигурете нормална вентилация на уреда.
• Не използвайте механични устройства за размразяване на уреда, освен

тези препоръчни от производителя.
• Не наранявайте хладилната верига.
• Не използвайте електрически уреди вътре в апарата.
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1  Вашият хладилник

1. Копче на термостата
2. Гнездо за лампичката
3. Подвижни рафтове
4. Улей за водата от разлеждането - Дренажна

тръба
5. Капак на контейнера за плодове и зеленчуци
6. Контейнер за запазване на свежестта
7. Отделение за лед

8. Контейнер за съхранение на
замразени храни

9. Подвижни рафтове на вратата
10. Отделение за яйца
11. Рафт за бутилки
12. Хладилно отделение
13. Фризерно отделение

3 BG

C Фигурите в настоящето ръководство за употреба са схематични и може
да не отговарят точно на вашия уред. Ако споменатите части липсват във
вашия уред, то те важат за други модели.
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2  Важни предупреждения относно безопасността
Моля, прегледайте следната 

информа-ция. Неспазването на тази 
информация може да доведе до 
наранявания или мате-риални щети. В 
противен случай всякаква гаранция и 
отговорност стават невалидни.

Употреба на уреда
Този продукт е предназначен за употреба

– в закрити помещения и зони, като напри-
мер вкъщи;

– в затворена работна среда като напри-
мер магазин и офиси;

– в затворени сгради за настаняване на
хора, като например вили, хотели, панси-
они.

• Този продукт не бива да се използва
навън.

Обща безопасност
• Когато решите да изхвърлите продукта,

препоръчваме да се консултирате с
оторизирания сервиз за да получите
нужната информация за това, както и с
оторизираните власти.

• Консултирайте се с оторизирания сервиз
по всякакви въпроси и проблеми, свър-
зани с хладилника. Не се опитвайте да
поправяте сами или да позволявате друг
да прави това без да предупредите ото-
ризирания сервиз.

• За продукти с фризерно отделение; Не
яжте сладолед или кубчета лед веднага
след като ги извадите от фризерното
отделение! (Това може да доведе до из-
мръзване в устата ви.)

• За продукти с фризерно отделение; Не
поставяйте бутилирани или консервира-
ни течности във фризерното отделение.
В противен случай те може да се пръс-
нат.

• Не пипайте замразената храна с ръце; тя
може да се залепи за ръката ви.

• Изключете хладилника от контакта преди
почистване или размразяване.

• Не бива никога да използвате пара и
парни почистващи материали при почист-
ването и разлеждането на хладилника.
Парата може да влезе в контакт с елек-
трическите части и да предизвика късо
съединение или токов удар.

• Никога не използвайте частите на
хладилника, като например вратата за
подпора или за стъпване.

• Не използвайте електрически уреди
вътре в хладилника.

• Не повреждайте частите, където цир-
кулира охладителя с пробивни или
режещи инструменти. Евентуалното
изтичане на охладител при пробиване
на каналите на изпарителя, удължени-
ята на тръбата или покритието върху
повърхността може да предизвика раз-
дразнения на кожата или нараняване
на очите.

• Не покривайте и не блокирайте с пред-
мети вентилационните отвори на хла-
дилника.

• Електрическите устройства трябва да
се ремонтират само от оторизирани
лица. Ремонтът, извършен от некомпе-
тентно лице може да създаде риск за
потребителя.

• В случай на каквато и да е повреда или
по време на поддръжка и ремонт, из-
ключете хладилника от ел. захранване
като изключите съответния бушон или
извадите щепсела от контакта.

• Не дърпайте за кабела когато искате да
извадите щепсела от контакта.

• Високоградусови спиртни напитки тряб-
ва да се поставят в хладилника само
вертикално и плътно затворени.

• Никога не съхранявайте спрейове съ-
държащи възпламеними или експлозив-
ни вещества в хладилника.

• Не използвайте механични устройства
или други средства, за да ускорите про-
цеса на размразяване, освен посочени-
те от производителя.

• Този уред не е предназначен за употре-
ба от лица с физически, сензорни или
умствени разстройства или лица без
опит и познания (включително деца),
освен ако те не са наблюдавани или
инструктирани относно употребата на
уреда от отговорно за безопасността им
лице.

• Не използвайте хладилника ако е по-
вреден. Ако имате някакви съмнения,
се обърнете към сервизния агент.

• Електрическата безопасност на хла-
дилника е гарантирана само ако зазе-
мяването на ел. инсталация в дома ви
отговаря на съответните стандарти.



BG5

2  Важни предупреждения относно безопасността
• Излагането на продукта на дъжд, сняг,

слънце и вятър представлява опасност
от електрическа гледна точка.

• Свържете се с оторизирания сервиз
при повреда в захранващия кабел за да
избегнете всякакъв риск.

• Никога не включвайте хладилника в
контакта по време на инсталация. В
противен случай съществува риск за
живота или от сериозно нараняване.

• Тзи хладилник е предназначен само за
съхранение на хранителни продукти.
Той не бива да се ползва за никакви
други цели.

• Етикетът с технически спецификации
е разположен въхру лявата вътрешна
стена на хладилника.

• Никога не свързвайте хладилника с
енергоспестяващи системи; те могат да
повредят хладилника.

• Ако на хладилника има синя светлина,
не разглеждайте синята светлина с оп-
тически устройства.

• За ръчно контролирани хладилници,
изчакайте поне 5 минути за да рестар-
тирате хладилника след прекъсване в
захранването.

• Това упътване за употреба трябва да се
предаде на новия собственик ако уре-
дът бъде продаден на други лица.

• Внимавайте да не повредите захран-
ващия кабел при транспортирането на
хладилника. Огъванет на кабела може
да дведе до пожар. Никога не поставяй-
те тежки предмети върху захранващия
кабел. Не пипайте щепсела с мокри
ръце когато включвате уреда в конта-
кта.

• Не включвайте хладилника в разхлабе-
ни контакти.

• По причини на безопаснотта по външ-
ността или вътрешността на уреда не
бива да се пръска директно вода.

• Не пръскайте субстанции, съдържащи
възпламеними газове от рода на пропан
газ в близост до хладилника за да из-
бегнете риска от пожар и експлозия.

• Никга не поставяйте съдове, пълни с
вода върху хладилника, тъй като това
може да доведе до токов удар или по-
жар.

• Не препълвайте хладилника с преко-
мерно количество храна. Ако е препъл-
нен, хранителните продукти може да
паднат и да ви наранят или да повредят
хладилника при отваряне на вратата.
Никога не поставяйте предмети върху
хладилника; в противен случай те може
да изпаднат при отварянето и затваря-
нет на вратата на хладилника.

• Тъй като се нуждаят от точно определе-
на температура на съхранение (вакси-
ни, температурно-зависими лекарства,
научни материали, и др.) не бива да се
държат в хладилника.

• Ако не бъде използван дълго време,
хладилникът трябва да бъде изключен
от контакта. Възможно е неизправност
в захранващия кабел да доведе до по-
жар.

• Накрайникът на щепсела трябва да
бъде редовно почистван за да се избег-
не риска от пожар.

• Накрайникът на щепсела трябва да
бъде редовно почистван със сух парцал
за да се избегне риска от пожар.

• Хладилникът може да мърда ако регу-
лируемите крачета не са стабилно зак-
репени на пода. Стабилното закрепване
на регулируемите крачета на пода може
да предпази хладилника от мърдане.

• При преместването на хладилника, не
го хващайте за дръжката на вратата. В
противен случай тя може да се откъсне.

• Ако се налага да поставите уреда до
друг хладилник или фризер, разстояни-
ето между двата уреда трябва да е поне
8см. В противен случай прилежащите
странични стени може да се навлажнят.

За продукт с воден 
разпределител

Налягането на водата трябва да е поне 
1 бар. Налягането на водата трябва да 
е под 8 бара.

• Използвайте само питейна вода.
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Защита от деца
• Ако на вратата е поставена ключалка,

ключът трябва да се държи далеч от
достъпа на деца.

• Децата трябва да бъдат надзиравани за
да се избегне играене с уреда.

HCA предупреждение
Ак охлаждащата система на уреда ви 
съдържа R600a: 

Този газ е запалим. Затова внимавайте 
да не повредите охладителната система 
и тръбите при употреба и транспорт. В 
случай на повреда, дръжте продукта да-
леч от потенциални източници на огън, 
което може да доведе до подпалването 
на уреда и проветрявайте стаята, където 
се намира той. 
Не взимайте предвид това 
предупреждение ако охладителната 
ви система съдържа R134a. 

Типът газ, използван в продукта, е обо-
значен на страничната табелка с данни 
върху вътрешната лява страна на хла-
дилника.

Никога не изхвърляйте уреда в огън.

Неща, които да направите с 
цел пестене на енергия
• Не оставяйте вратите на хладилника

отворени за дълго.
• Не прибирайте горещи храни и напитки

в хладилника.
• Не препълвайте хладилника за да не

се затруднява въздушната циркулация
вътре в него.

• Не инсталирайте хладилника под пряка
слънчева светлина или в близост до
уреди, излъчващи топлина, като фурни,
съдомиялни машини или радиатори.

• Дръжте храната в затворени контейне-
ри.

• За уреди с фризерно отделение; Може-
те да съхранявате максимално количе-
ство хранителни продукти ако свалите
рафта или чекмеджето на хладилника.
Стойността на енергийната консумация,
посочена върху хладилника, е измере-
на при свален рафт или чекмедже на
фризера и при максимално зареждане.
Няма никаква опасност да използвате
рафт или чекмедже в зависимост от
формата и размера на хранителните
продукти които замразявате.

• Разлеждането на замразена храна в
хладилника ще осигури както пестене
на енергия, така и ще запази качеството
на хранителните продукти.
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3  Монтаж
B Помнете, че производителят не носи

отговорност, в случай, че предоставена-
та в ръководството за употреба инфор-
мация не се спазва.

На какво да обърнете 
внимание при повторно 
транспортиране на 
хладилника
1. Хладилникът трябва да се изпразни и

почисти преди всяко транспортиране.
2. Рафтовете, аксесоарите, контейнера за

запазване свежестта и др. в хладилника
трябва да се залепят добре с изолир-
банд срещу друсането при пренасяне.

3. Опаковката трябва да се обиколи с де-
бело тиксо и здрави въжета и правила-
та за транспортиране, напечатани върху
опаковката, да се спазват.

Не забравяйте...
    Всеки рециклиран продукт е от ползва 

за природата и националните ресурси.
Ако искате да допринесете за рецикли-

рането на опаковъчните материали, 
може да получите информация за това 
от местните власти и органи за опазване 
на околната среда.

Преди да започнете работа 
с хладилника

Преди да започнете употреба на хла-
дилника, моля поверете следното:
1. Вътрешността на хладилника суха ли

е и може ли въздухът да циркулира
сво-бодно в задната му част?

2. Почистете вътрешността на
хладилни-ка, както е препоръчано в
раздел "Поддръжка и почистване".

3. Включете хладилника в контакта. При
отваряне на вратата вътрешната лам-
пичка светва.

4. Ще чуете шум, когато компресорът за-
почне да работи. Нормално е
течността и газовете в охладителната
система да издават шум, дори
компресорът да не работи.

5. Предните ъгли на хладилника може
да са топли на пипане. Това е
нормално. Тези части са проектирани
да бъдат топли с цел избягване на
кондензация-та.

Електрическо свързване
Свържете хладилника към заземен 

контакт, който се предпазва от бушон с 
подходящ капацитет.
Важно:
• Свързването трябва да бъде направено

в съответствие с наредбите в страната.
• Щепселът трябва да е лесно достъпен

след монтажа.
• Посочената мощност трябва да отгова-

ря на мощността на вашето захранване.
• При свързването не бива да се ползват

удължители и разклонители.
B Ако кабелът е повреден, той трябва да

се подмени от квалифициран техник.
B Уредът не бива да се ползва преди той

да бъде поправен! Съществува опас-
ност от токов удар!

Изхвърляне на 
опаковъчните материали

Опаковъчните материали може да 
представляват опасност за децата. 
Дръжте опаковъчните материали далеч 
от достъпа на деца или ги изхвърлете 
разделно, в съответствие с указанията за 
изхвърляне на отпадъци. Не ги изхвър-
ляйте заедно с другите битови отпадъци.

Опаковката на вашия хладилник е из-
работена от рециклируеми материали.
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Изхвърляне на стария ви 
хладилник.

Изхвърлете стария си уред така, че да 
не навредите на околната среда.
• Може да се консултирате с оторизира-

ния търговец или центъра за събиране
на отпадъци във вашата община относ-
но изхвърлянето на хладилника ви.

Преди да изхвърлите хладилника ви, 
отрежете кабела и, ако вратата е със за-
ключалки, ги направете неизползваеми, 
така, че да предпазите децата от всякакви 
евентуални рискове.

Поставяне ни монтиране
A Ако вратата на стаята, където ще 

инсталирате хладилника, не е достатъчно 
широка за да мине през нея хладилника, 
се обадете в оторизирания сервиз за да 
свалят вратите на хладилника и го вка-
райте странично през вратата. 

1. Инсталирайте хладилника на място, 
където може лесно да се ползва.

2. Дръжте хладилника далеч от топлин-
ни източници, задушни места и пряка 
слънчева светлина.

3. Трябва да осигурите добра венти-
лация около хладилника за да може той 
да работи ефективно. Ако ще монтирате 
хладилника в ниша в стената, трябва да 
има поне 5 см разстояние от тавана и сте-
ната. Ако подът е покрит с килим, уредът 
трябва да се повдигне на 2.5 см от пода. 

4. Поставете хладилника върху равна 
подова повърхност за да се избегне кла-
тене на уреда.

5. Не дръжте хладилника при външна 
температура под 10°C.

Подмяна на 
осветителната лампичка
За да подмените лампичката в хладилника, 
моля обадете се в оторизирания сервиз.
Лампата(ите) в този уред не са подходящи 
за осветление в битови помещения. 
Предназначението на тази лампа е да 
помага на потребителя да оставя 
хранителни продукти в хладилника/
фризера по безопасен и удобен начин.
Лампите, използвани в този уред, трябва да 
издържат на екстремни физически условия 
като температура под -20°С.

4  Подготовка
• Хладилникът ви трябва да се

инсталира поне на 30 см разстояние 
от топлинни източници като котлони, 
фурни, централно парно, на поне 5 см 
от електрически печки и не трябва да се 
излага на пряка слънчева светлина.

• Температурата в стаята, където ще
инсталирате хладилника, трябва да е 
поне 10°C. Употребата на хладилника при 
по-студени условия не е препоръчителна, 
тъй като това се отразява на 
ефективността му.

• Проверете дали вътрешността на
хладилника е почистена изцяло.

• Ако два хладилника се инсталират
един до друг, трябва да има поне 2 см 
разстояние помежду им.

• Когато използвате хладилника за
първи път, следвайте следните указания 
през първите 6 часа.

- Вратата не бива да се отваря често.
- Хладилникът трябва да работи

празен, без храна в него.
- Не изключвайте хладилника

от щепсела. Ако има прекъсване 
на захранването, което не можете 
да контролирате, моля прочетете 
предупрежденията в раздел “Възможни 
решения на възникнали проблеми”.

• Оригиналната опаковка и изолиращи
материали трябва да се запазят 
за бъдещо транспортиране или 
преместване.
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Обръщане на вратите
Процедирайте по ред на номерата.
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5  Използване на хладилника

Бутон за настройка на 
термостата
  Вътрешната температура на хладилника се 
променя поради следните причини:
• Сезонни температ ури.
• Често отваряне на вратата и оставянето и 
за дълго отворена.
• Поставянето на храна, която не е охладена 
до стайна температура.
• Мястото на хладилни ка в стаята (напр. 
излагане на слънце).
• С помощта на термоста та може да 
нагласяте вътрешната температура спрямо 
тези обстоятелства. Номерата около 
термостатния бутон показват градусите на 
охлаждане.
• Ако околната температ ура е над 32°C, 
завъртете термостатния бутон на 
максимална позиция.
• Ако околната температ ура е под 25°C, 
завъртете термостатния бутон на 
минимална позиция.

Разлеждане
A) Хладилно отделение
 Хладилното отделение осъществява изцяло 
автоматично размразяване. 
 Докато хладилникът ви охлажда могат да се 
появят водни капки и заскрежавания до 8 мм 
на вътрешната задна стена в хладилното 
отделение. Тези образувания се получават от 
охлаждащата система. Образувания лед се 
разлежда чрез автоматичното размразяване 
на няколко интервала, извършвано от 
автоматичната разлеждаща система на 
задната стена. На потребителя не се налага да 
изстъргва леда или да премахва водните 
капки.  Водата, образувана при разлеждането 
преминава през улея за събиране на вода и 
през дренажната тръба минава в изпарителя  
докато се изпари сама. 

0

B) Фризерно отделение
 Отделението за дълбоко замразяване 
не извършва автоматично разлеждане за да 
не се развали замразената храна.    
Размразяването става много лесно 
и безпроблемно, благодарение на 
специалното легенче за събиране на 
размразената вода. Размразявайте два пъти 
годишно или при образуване на 7мм (1/4”) 
леден пласт. За да започнете с разлеждането, 
изключете уреда от превключвателя и 
извадете захранващия кабел от контакта. 
Всички хранителни продукти трябва да се 
увият в няколко пласта вестник и да се 
съхраняват на хладно място (напр. хладилник 
или килер). Може да поставите внимателно 
съдове с топла вода във фризера за да се 
ускори разлеждането. Не използвайте остри 
предмети като ножове и вилици за да 
свалите леда. Никога не използвайте 
сешуари, ел. печки и други подобни уреди за 
разлеждане на уреда. Попийте с гъба водата, 
събрала се при разлеждането в долната част 
на отделението на фризера. След 
разлеждането, подсушете цялостно 
вътрешността. Вкарайте щепсела в контакта 
и включете електрическото захранване.

 Редовно проверявайте дали дренажната тръба 
не е запушена и при необходимост я 
почиствайте с боцване на дупката.
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6  Поддръжка и почистване
A Никога не използвайте газ, бензин или

подобни вещества за почистване на 
уреда.

B Препоръчваме ви да изключите уреда
от контакта, преди почистване.

C Никога не използвайте за почистване
остри или абразивни материали, 
сапун, домакински препарати, перилни 
препарати или полир.

C Използвайте хладка вода, за да
почистите корпуса на хладилника, и 
подсушете.

C Използвайте влажна кърпа, натопена
в разтвор от една супена лъжица сода 
бикарбонат в половин литър вода, за да 
почистите вътрешността, и подсушете.

B В гнездото на лампата и другите
електрически компоненти не бива да 
навлиза вода.

B Ако хладилникът няма да се използва
дълго време, изключете го от контакта, 
извадете всички хранителни продукти, 
почистете го и оставете вратата 
открехната.

C Редовно проверявайте уплътненията на
вратата, за да сте сигурни, че са чисти и 
че по тях няма хранителни остатъци.

C За да свалите рафт от вратата,
извадете всички продукти и го бутнете 
нагоре от основата му.

Предпазване на 
пластмасовите повърхности 
• Не слагайте течни мазнини или готвени

в мазнина ястия в хладилника освен
в затворен контейнер, тъй като те
повреждат пластмасовите повърхности
на хладилника. В случай на разливане
или омазване на пластмасовите
повърхности с мазнина, почистете
и изплакнете съответната част от
повърхността с топла вода.

C Никога не използвайте почистващи 
препарати или вода със съдържание 
на хлор за почистване на външните 
повърхности и хромираните части 
на продукта. Хлорът разяжда такива 
метални повърхности.
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7  Възможни решения на възникнали проблеми
Моля, прегледайте този списък преди да се обадите в сервиза. Това може да ви 

спести време и пари. Този списък съдържа проблеми, които не са в резултат на 
дефетно производство или лоша употреба на материали.  Някои от описаните тук 
характеристики може да не са налични на вашия продукт. 

Хладилникът не работи.

• Хладилникът правилно ли е включен в контакта? Включете
щепсела в контакта.
• Да не е изгорял бушонът на контакта, към който е свързан
хладилника или главният бушон? Проверете бушона.

Кондензация на вода по страничната стена на хладилното отделение 
(MULTI ZONE, COOL CONTROL ve FLEXI ZONE).

• Много студени външни температурни условия. Често
отваряне и затваряне на вратата. Много влажни външни условия.
Съхранение на храни със съдържание на течности в отворените
контейнери. Оставена открехната вратата.
• Превключете термостата на по-ниска стойност.
• Дръжте вратата отворена по-кратко време или я използвайте
по рядко.
• Покривайте храните, съхранявани в отворени контейнери с
подходящи материали.
• Избършете кондензираната вода със сух парцал и проверете
дали се кондензира отново.

Компресорът не работи.
• Защитният термостат на компресора се изключва при внезапно прекъсване

в захранването или при включване и изключване от контакта тъй като налягането на 
охладителя в охладителната система на хладилника все още не е уравновесен.

• Хладилникът ще започне да работи след около 6 минути. Ако след този
период от време хладилникът не почне да работи, се свържете със сервиза.

• Хладилникът е в цикъл на разлеждане. Това е нормално за хладилник
с напълно автоматично разлеждане. Цикълът на разлеждане се задейства 
периодично.

• Хладилникът не е включен в контакта. Проверете дали щепселът е пъхнат
докрай в контакта.

• Правилно ли са направени температурните настройки? Прекъснато е ел.
захранването. Обадете се в енергоснабдяване.
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Хладилникът работи често или продължително време.

• Новият ви хладилник може да е по-широк от предишния.
Това е съвсем нормално. Големите хладилници работят по-дълго
време.
• Стайната температура е висока. Това е нормално.
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта или да е
зареден с храна. Пълното охлаждане на хладилника може да
продължи няколко часа по-дълго.
• Възможно е наскоро да сте поставили големи
количества топла храна в хладилника. Горещата храна води
до по-продължителна работа на хладилника до достигане на
необходимата й температура на съхранение.
• Вратите може да са били отваряни често или оставени
открехнати за дълго време. Топлият въздух, проникнал в
хладилника, го кара да работи за по-продължителни периоди.
Избягвайте да отваряте вратите толкова често.
• Вратата на фризерното или хладилно отделение може да е
била оставена открехната. Проверете дали вратите са плътно
затворени.
• Хладилникът е настроен на много ниска температура.
Настройте хладилника на по-висок градус и изчакайте докато
достигне температурата.
• Уплътнението на вратата на хладилника или фризера може
да е замърсено, износено, повредено или неправилно поставено.
Почистете или подменете уплътнението. Повреденото уплътнение
кара хладилника да работи по-продължително време за да
поддържа температурата.

Температурата във фризера е много ниска, докато температурата в хладилника 
е задоволителна.

• Фризерът е настроен на много ниска температура. Настройте
температурата във фризера на по-висока стойност и проверете.

Температурата в хладилника е много ниска, докато температурата във фризера 
е задоволителна.

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. Настройте
температурата в хладилника на по-висока стойност и проверете.

Хранителните продукти, съхранявани в чекмеджетата на хладилното отделение, 
замръзват.

• Хладилникът е настроен на много ниска температура. Настройте
температурата в хладилника на по-висока стойност и проверете.
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Температурата в хладилника или фризера е много висока.

• Хладилникът е настроен на много висока температура. Настройката на
хладилника оказва влияние върху температурата във фризера. Променете
температурата в хладилника или фризера до достигане на задоволително ниво.
• Вратата може да е оставена открехната. Затворете вратата докрай.
• Възможно е наскоро да сте поставили големи количества топла храна в
хладилника. Изчакайте хладилникът или фризерът да достигнат желаната
температура.
• Хладилникът може скоро да е включен в контакта.  Пълното охлаждане на
хладилника отнема време поради големият обем.

От хладилника се чува шум, подобен на часовниково тиктакане.
• Този шум идва от електромагнитния клапан на хладилника.

Електромагнитният клапан работи за да подсигури преминаването на охлаждащата 
течност през отделението, което може да се настрои на охлаждащи или зампазяващи 
температури и осигурява охлаждащия ефект.  Това е нормално и не е признак на повреда.

Работният шум се увеличава когато хладилникът работи.
• Оперативните характеристики на хладилника ви може да се променят в

зависимост от промените на околната температура. Това е нормално и не е повреда.
Вибрации или шум.
• Подът не е равен или издръжлив. Хладилникът се люлее при леко

помръдване. Уверете се, че подът е равен, издръжлив и способен да издържи 
хладилника.

• Шумът може да идва от предметите, поставени върху хладилника. Те трябва
да се свалят от хладилника.

Чуват се шумове като от разливане на течност или спрей.
• Потокът на течност и газ е в съответствие с оперативните принципи на

хладилника ви. Това е нормално и не е повреда.
Чува се шум като от духане на вятър.
• Въздушните активатори (вентилатори) се използват за да може хладилникът

да охлажда по-ефективно. Това е нормално и не е повреда.
Кондензация по вътрешните страни на хладилника.
• Топлият и влажен климат повишава залеждането и кондензацията. Това е

нормално и не е повреда. 
• Вратите са открехнати. Проверете дали вратите са плътно затворени.
• Вратите може да са отваряни твърде често или да са оставени отворени

продължително време. Избягвайте да отваряте вратата толкова често.
Отвън на хладилника или между вратите се събира влага.
• Климатът е влажен. Това е съвсем нормално при влажен климат. Когато

влажността във въздуха намалее, кондензираната вода ще изчезне.
Лоша миризма в хладилника.
• Вътрешността на хладилника трябва да се почисти. Почистете вътрешността

на хладилника с гъба, топла или газирана вода.
• Миризмата може да излиза от контейнери или опаковъчни материали.

Използвайте друг контейнер или различна марка опаковъчни материали.
Вратата/вратите не се затваря(т).

• Пакетите с храна може да пречат на затварянето на вратата. Преместете
пакетите, които пречат на вратата.
• Хладилникът може да не е нивелиран напълно вертикално върху пода и да се
люлее при леко помръдване. Настойте повдигащите винтове.
• Подът не е равен или издръжлив. Уверете се, че подът е равен и способен да
издържи хладилника.

Контейнерите за запазване на свежестта са заклещени.
• Храната може да докосва горната част на чекмеджето. Разместете храната в чекмеджето. 



Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο!
Αγαπητέ Πελάτη,
Ελπίζουμε ότι η συσκευή σας, που κατασκευάστηκε σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και 

ελέγχθηκε με τις πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, θα σας προσφέρει αποδοτικά 
τις υπηρεσίες της.

Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο οδηγιών 
του προϊόντος σας πριν το χρησιμοποιήσετε και κατόπιν να το φυλάξετε σε εύκολα 
προσπελάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

Το παρόν εγχειρίδιο
• Θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
• Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος σας.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε

αργότερα. 
• Επιπλέον, διαβάστε και την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας.
Έχετε υπόψη σας ότι το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλα μοντέλα.

Σύμβολα και οι περιγραφές τους
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τα εξής σύμβολα:

C Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές για τη χρήση.

A Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.

B Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για να εξασφαλίσετε κανονική λειτουργία της ψυκτικής σας συσκευής, η οποία 
χρησιμοποιεί ένα πλήρως φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο, το R600a 
(εύφλεκτο μόνο υπό ορισμένες συνθήκες), πρέπει να τηρείτε τους ακόλουθους κανόνες:
•
•

•
•

Μην εμποδίζετε την ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη συσκευή.
Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις για να επιταχύνετε την απόψυξη, εκτός
από τα μέσα που συνιστά ο κατασκευαστής.
Μην προκαλέσετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα.
Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο φύλαξης τροφίμων,
εκτός από αυτές που ενδεχομένως έχει συστήσει ο κατασκευαστής.
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1  Το ψυγείο σας 

Οι εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικές και ενδέχεται να μην
ανταποκρίνονται ακριβώς στο προϊόν σας. Αν ορισμένα τμήματα δεν περιλαμβάνονται 
στο προϊόν που έχετε προμηθευτεί, τότε ισχύουν για άλλα μοντέλα.

C  

2
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8

3

8

3

9

4

1

12

13

10

6

9

9

11

8

8. Χώροι φύλαξης κατεψυγμένων
τροφίμων

9. Ράφια πόρτας
10. Θήκη αυγών
11. Ράφι για μπουκάλια
12. Χώρος συντήρησης
13. Χώρος κατάψυξης

1. Περιστροφικό κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
2. Εσωτερικός φωτισμός
3. Ράφια χώρου συντήρησης
4. Κανάλι συλλογής νερού απόψυξης – Σωλήνας

αποστράγγισης
5. Κάλυμμα συρταριών λαχανικών
6. Συρτάρι λαχανικών
7. Θήκη για παγάκια
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2  Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
Παρακαλούμε να μελετήσετε τις 

πληροφορίες που ακολουθούν. Η μη 
τήρηση αυτών των πληροφοριών μπορεί να 
γίνει αιτία τραυματισμών ή υλικών ζημιών. 
Αν δεν το κάνετε αυτό, θα καταστεί άκυρη 
κάθε εγγύηση και κάθε δέσμευση περί 
αξιοπιστίας.

Προβλεπόμενος σκοπός 
χρήσης

Το προϊόν αυτό προορίζεται να 
χρησιμοποιείται:

– σε εσωτερικούς χώρους και κλειστές
περιοχές όπως είναι τα σπίτια

– σε κλειστούς χώρους εργασίας όπως
καταστήματα και γραφεία

– σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης όπως
αγροτόσπιτα, ξενοδοχεία, πανσιόν.

• Το προϊόν αυτό δεν πρέπει να
χρησιμοποιείται σε εξωτερικό χώρο.

 Γενικές οδηγίες ασφαλείας
• Όταν θέλετε να πετάξετε ως άχρηστο ή

να ανακυκλώσετε το προϊόν, συνιστούμε
για τις απαιτούμενες πληροφορίες να
συμβουλευτείτε το εξουσιοδοτημένο
σέρβις ή τους αρμόδιους φορείς.

• Να συμβουλεύεστε το εξουσιοδοτημένο
σέρβις για όλες τις ερωτήσεις και
προβλήματα σχετικά με το ψυγείο. Μην
επεμβαίνετε και μην αφήνετε
οποιονδήποτε άλλον να επέμβει στο
ψυγείο χωρίς να ειδοποιήσετε το
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

• Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην
καταναλώνετε παγωτό και παγοκύβους
αμέσως μόλις τα βγάλετε από το χώρο
της κατάψυξης! (Αυτό μπορεί να
προκαλέσει κρυοπαγήματα στο στόμα
σας).

• Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης: Μην
τοποθετείτε στην κατάψυξη ποτά ή
αναψυκτικά σε μπουκάλια ή μεταλλικά
κουτιά. Αλλιώς, υπάρχει κίνδυνος να
σκάσουν.

• Μην αγγίζετε τα παγωμένα τρόφιμα με τα
χέρια, γιατί μπορεί να κολλήσουν στο χέρι
σας.

• Αποσυνδέετε το ψυγείο από την πρίζα πριν
τον καθαρισμό ή την απόψυξη.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε ποτέ ατμό
και ατμοποιημένα καθαριστικά υλικά στις
διαδικασίες καθαρισμού και απόψυξης
του ψυγείου σας. Σε τέτοιες περιπτώσεις,
ο ατμός μπορεί να έλθει σε επαφή με τα
ηλεκτρικά εξαρτήματα και να γίνει η αιτία
βραχυκυκλώματος ή ηλεκτροπληξίας.

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε εξαρτήματα του
ψυγείου σας, όπως η πόρτα, ως μέσο
στήριξης ή ως σκαλοπάτι.

• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο
εσωτερικό του ψυγείου.

• Μην προξενήσετε ζημιά με εργαλεία
διάτρησης ή κοπής στα μέρη της συσκευής
όπου κυκλοφορεί το ψυκτικό μέσο. Το
ψυκτικό μέσο που μπορεί να εκτιναχθεί
αν τρυπήσουν οι δίοδοι αερίου του
εξατμιστήρα, των επεκτάσεων σωλήνων ή
των επιφανειακών επικαλύψεων, προκαλεί
ερεθισμό στο δέρμα και τραυματισμό στα
μάτια.

• Μην καλύπτετε και μην φράσσετε με
οποιοδήποτε υλικό τα ανοίγματα αερισμού
του ψυγείου σας.

• Οι επισκευές σε ηλεκτρικές συσκευές
πρέπει να διεξάγονται μόνο από
εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Οι επισκευές
που γίνονται από αναρμόδια άτομα
δημιουργούν κινδύνους για το χρήστη.

• Σε περίπτωση οποιασδήποτε βλάβης ή
κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης
ή επισκευών, να αποσυνδέετε το ψυγείο
από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
είτε απενεργοποιώντας τον αντίστοιχο
ασφαλειοδιακόπτη είτε βγάζοντας το φις
από την πρίζα.

• Για την αποσύνδεση του φις μην τραβάτε το
καλώδιο.
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• Τοποθετείτε τα ποτά που έχουν σχετικά
μεγάλη περιεκτικότητα σε οινόπνευμα
σφικτά κλεισμένα και σε κατακόρυφη
θέση.

• Ποτέ μην αποθηκεύετε στο ψυγείο
μπουκάλια σπρέι που περιέχουν
εύφλεκτες και εκρηκτικές ουσίες.

• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή
άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη
διαδικασία της απόψυξης, εκτός από τα
μέσα που συνιστά ο κατασκευαστής.

• Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση
από άτομα με σωματικά, αισθητηριακά ή
διανοητικά προβλήματα ή από άτομα με
έλλειψη εμπειρίας (περιλαμβανομένων
παιδιών), εκτός αν τα άτομα βρίσκονται
υπό την επίβλεψη ατόμου που θα είναι
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους ή που θα
τα καθοδηγήσει όπως απαιτείται για τη
χρήση του προϊόντος.

• Μη χρησιμοποιήσετε το ψυγείο αν
έχει υποστεί βλάβη ή ζημιά. Αν έχετε
οποιαδήποτε αμφιβολία συμβουλευτείτε
τον αντιπρόσωπο σέρβις.

• Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου σας θα
είναι εγγυημένη μόνον αν το σύστημα
γείωσης του σπιτιού σας συμμορφώνεται
με τα ισχύοντα πρότυπα.

• Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι,
ήλιο και άνεμο δημιουργεί κινδύνους σε
σχέση με την ασφάλεια με το ηλεκτρικό
ρεύμα.

• Αν υπάρχει ζημιά στο καλώδιο ρεύματος,
για την αποφυγή κινδύνου επικοινωνήστε
με το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

• Σε καμία περίπτωση μη συνδέσετε το
ψυγείο στην πρίζα κατά τη διάρκεια
της εγκατάστασης. Αλλιώς, μπορεί να
δημιουργηθεί κίνδυνος θανάτου ή
σοβαρού τραυματισμού.

• Το ψυγείο αυτό προορίζεται αποκλειστικά
για τη φύλαξη τροφίμων. Δεν πρέπει να
χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο
σκοπό.

• Η ετικέτα τεχνικών προδιαγραφών
βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα στο
εσωτερικό του ψυγείου.

• Ποτέ μη συνδέσετε το ψυγείο σας σε
συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας, γιατί
αυτά μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο
ψυγείο.

• Αν το ψυγείο σας διαθέτει μπλε φως, μην
κοιτάζετε το μπλε φως μέσω οπτικών
διατάξεων.

• Για ψυγεία με μη αυτόματο σύστημα
ελέγχου, μετά από διακοπή ρεύματος
περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν
θέσετε πάλι το ψυγείο σε λειτουργία.

• Σε περίπτωση μεταβίβασης, το παρόν
εγχειρίδιο χρήσης θα πρέπει να
παραδοθεί στον καινούριο ιδιοκτήτη του
προϊόντος.

• Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο
καλώδιο ρεύματος όταν μεταφέρετε το
ψυγείο. Αν το καλώδιο τσακίσει μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά. Ποτέ μην
τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο
καλώδιο ρεύματος. Μην αγγίζετε το φις
με υγρά χέρια όταν συνδέετε το προϊόν
στην πρίζα.

• Μη συνδέσετε το ψυγείο σε πρίζα που
δεν είναι καλά στερεωμένη στη θέση της.

• Για λόγους ασφαλείας, δεν πρέπει ποτέ
να πιτσιλίζετε νερό απ' ευθείας σε
εσωτερικά ή εξωτερικά μέρη του
προϊόντος.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο πυρκαγιά
και έκρηξης, μην ψεκάζετε κοντά στο
ψυγείο υλικά που περιέχουν εύφλεκτα
αέρια όπως προπάνιο κ.λ.π.

• Ποτέ μην τοποθετείτε πάνω στο ψυγείο
δοχεία που περιέχουν νερό, γιατί μπορεί
να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με
υπερβολική ποσότητα τροφίμων. Αν
υπερφορτωθεί το ψυγείο, όταν ανοίγετε
την πόρτα τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν
και να σας κτυπήσουν ή να προξενήσουν
ζημιά στο ψυγείο. Ποτέ μην τοποθετείτε
αντικείμενα πάνω στο ψυγείο.
Διαφορετικά μπορεί να πέσουν όταν
ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα του
ψυγείου.

• Επειδή για τη φύλαξή τους απαιτούνται
ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας, δεν
πρέπει να φυλάσσονται στο ψυγείο
εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη
θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ.
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• Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδέεται
από το ρεύμα αν δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ένα ενδεχόμενο πρόβλημα
στο καλώδιο ρεύματος μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

• Τα άκρα του φις ρευματοληψίας πρέπει
να καθαρίζονται τακτικά, αλλιώς μπορεί
να προκληθεί πυρκαγιά.

• Τα άκρα του φις πρέπει να καθαρίζονται
τακτικά με ένα στεγνό πανί, αλλιώς
μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

• Το ψυγείο μπορεί να μετακινηθεί αν τα
ρυθμιζόμενα πόδια δεν έχουν ρυθμιστεί
ώστε να έχουν σταθερή επαφή με
το δάπεδο. Η σωστή στερέωση των
ρυθμιζόμενων ποδιών στο δάπεδο
μπορεί να αποτρέψει τη μετακίνηση του
ψυγείου.

• Όταν μεταφέρετε το ψυγείο μην το
κρατάτε από τη λαβή της πόρτας.
Διαφορετικά, αυτή μπορεί να σπάσει.

• Όταν χρειαστεί να εγκαταστήσετε το
ψυγείο σας δίπλα σε άλλο ψυγείο ή
καταψύκτη, η απόσταση ανάμεσα στις
συσκευές θα πρέπει να είναι τουλάχιστον
8 εκ. Διαφορετικά, μπορεί να σχηματιστεί
υγρασία στα γειτονικά πλευρικά
τοιχώματα.

Για προϊόντα με διανομέα 
νερού

Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα 
πρέπει να είναι μικρότερη από 1 bar. 
Η πίεση του νερού δικτύου δεν θα 
πρέπει να είναι μεγαλύτερη από 8 bar.

• Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

Ασφάλεια των παιδιών
• Αν το ψυγείο σας διαθέτει κλειδαριά,

πρέπει να φυλάτε το κλειδί μακριά από
παιδιά.

• Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό
επίβλεψη ώστε να μην επεμβαίνουν στο
προϊόν.

Σε περίπτωση ζημιάς, κρατήστε τη συσκευή 
σας μακριά από ενδεχόμενες πηγές φωτιάς 
οι οποίες μπορούν να κάνουν το προϊόν να 
πιάσει φωτιά και αερίστε το χώρο στον οποίο 
είναι τοποθετημένη η μονάδα. 
Αγνοήστε αυτή την προειδοποίηση 
αν το ψυκτικό σύστημα της 
συσκευής σας περιέχει R134a. 

Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται στο 
προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα στοιχείων η 
οποία βρίσκεται πάνω στο αριστερό τοίχωμα 
στο εσωτερικό του ψυγείου.

Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το προϊόν 
σε φωτιά.

Προειδοποίηση HCA 
(Για συσκευές Ψύξης - 
Θέρμανσης)
Αν το ψυκτικό σύστημα της 
συσκευής σας περιέχει R600a: 
 Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο. Για το λόγο 
αυτό, προσέχετε να μην προκληθεί ζημιά στο 
ψυκτικό σύστημα και τις σωληνώσεις του κατά 
τη χρήση και τη μεταφορά της συσκευής. 

Τι πρέπει να κάνετε για 
εξοικονόμηση ενέργειας
• Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου σας

ανοικτές για μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Μην τοποθετείτε ζεστά φαγητά ή ποτά

στο ψυγείο σας.
• Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο σας, ώστε

να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία αέρα
στο εσωτερικό του.

• Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας σε απ'
ευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε συσκευές
που εκπέμπουν θερμότητα όπως
φούρνους, πλυντήρια πιάτων ή σώματα
θέρμανσης.

• Φροντίζετε να διατηρείτε τα τρόφιμα σε
κλειστά δοχεία.

• Για προϊόντα με χώρο κατάψυξης:
Μπορείτε να φυλάξετε τη μέγιστη
ποσότητα τροφίμων στην κατάψυξη όταν
αφαιρέστε το ράφι ή το συρτάρι της
κατάψυξης. Η αναφερόμενη τιμή
κατανάλωσης ενέργειας για το ψυγείο
σας προσδιορίστηκε ενώ είχε αφαιρεθεί
το ράφι ή το συρτάρι της κατάψυξης
και με το μέγιστο φορτίο τροφίμων. Δεν
υπάρχει πρόβλημα από τη χρήση ραφιού
ή συρταριού ανάλογα με τα σχήματα και
τα μεγέθη των τροφίμων που πρόκειται
να καταψυχθούν.

• Η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων
στο χώρο συντήρησης θα παρέχει και
εξοικονόμηση ενέργειας και καλύτερη
διατήρηση της ποιότητας των τροφίμων.
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3  Εγκατάσταση 
B Παρακαλούμε να θυμάστε ότι δεν θα

θεωρείται υπεύθυνος ο κατασκευαστής αν 
δεν τηρηθούν οι πληροφορίες που δίνονται 
στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Σημεία που πρέπει να 
προσεχτούν κατά τη 
μεταφορά του προϊόντος
1. Θα πρέπει να αδειάσετε και να καθαρίσετε

το ψυγείο σας πριν από οποιαδήποτε
μεταφορά.

2. Πριν τοποθετήσετε πάλι το ψυγείο στη
συσκευασία του, τα ράφια, τα αξεσουάρ, το
συρτάρι λαχανικών κλπ. θα πρέπει να
στερεωθούν με χρήση κολλητικής ταινίας για
προστασία από τα τραντάγματα.

3. Η συσκευασία θα πρέπει να ασφαλιστεί με
ταινίες κατάλληλου πάχους και γερά σχοινιά
και θα πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες
μεταφοράς που είναι τυπωμένοι στο κιβώτιο.

Μην ξεχνάτε...
Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται είναι μια 

απαραίτητη πηγή υλικών προς όφελος της 
φύσης και των εθνικών μας πόρων.

Αν επιθυμείτε να συμβάλετε στην 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, 
μπορείτε να πάρετε περισσότερες 
πληροφορίες από τους περιβαλλοντικούς 
φορείς ή τις τοπικές αρχές.

Πριν θέσετε σε λειτουργία το 
ψυγείο σας

Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το 
ψυγείο σας ελέγξτε τα εξής:
1. Είναι το εσωτερικό του ψυγείου στεγνό και
μπορεί ο αέρας να κυκλοφορεί ανεμπόδιστα
στο πίσω του μέρος;
2. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου
όπως συνιστάται στην ενότητα
"Συντήρηση και καθαρισμός".
3. Συνδέστε το ψυγείο στην πρίζα στον τοίχο.
Όταν ανοιχτεί η πόρτα το εσωτερικό φως στο
χώρο συντήρησης θα ανάψει.

Ηλεκτρική σύνδεση
Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη 

πρίζα η οποία προστατεύεται από ασφάλεια 
κατάλληλης ονομαστικής τιμής ρεύματος. 
Σημαντική παρατήρηση:
• Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται με

τους εθνικούς κανονισμούς.
• Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει

να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την
εγκατάσταση.

• Η καθοριζόμενη ηλεκτρική τάση πρέπει
να είναι ίδια με την τάση ρεύματος του
δικτύου σας.

• Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται καλώδια
προέκτασης και πολύπριζα για τη
σύνδεση στο ρεύμα.

B Αν ένα καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί
ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από 
αδειούχο ειδικό τεχνικό.

B Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της
συσκευής πριν την επισκευή! Υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

4. Θα ακούσετε ένα θόρυβο καθώς ξεκινά η
λειτουργία του συμπιεστή. Το υγρό και τα
αέρια που βρίσκονται στο κλειστό κύκλωμα
ψύξης μπορεί επίσης να προκαλέσουν
θόρυβο, ακόμα και όταν ο συμπιεστής
δεν λειτουργεί, πράγμα που είναι
φυσιολογικό.
5. Οι μπροστινές ακμές του ψυγείου μπορεί
να είναι θερμές στο άγγιγμα. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Οι περιοχές αυτές έχουν
σχεδιαστεί να είναι θερμές ώστε να
αποφεύγεται η συμπύκνωση.

Διάθεση των υλικών 
συσκευασίας
 Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα υλικά 
συσκευασίας μακριά από παιδιά ή πετάξτε 
τα αφού τα διαχωρίσετε ανάλογα με τις 
οδηγίες για απόβλητα. Μην τα πετάξετε 
μαζί με τα κοινά οικιακά απορρίμματα.
Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει 
παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
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Διάθεση του παλιού σας 
ψυγείου

Απορρίψτε την παλιά σας συσκευή με 
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον.
• Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του

ψυγείου σας μπορείτε να συμβουλευτείτε
τον εξουσιοδοτημένο έμπορο που
συνεργάζεστε ή τις δημοτικές σας αρχές.

Πριν πετάξετε το ψυγείο σας, κόψτε 
το καλώδιο ρεύματος, και, αν υπάρχουν 
κλειδαριές σε πόρτες, καταστήστε τις 
μη λειτουργικές, για την προστασία των 
παιδιών από οποιονδήποτε κίνδυνο.

Τοποθέτηση και 
εγκατάσταση
A Αν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου 
θα τοποθετηθεί το ψυγείο δεν είναι αρκετά 
πλατιά για να περάσει το ψυγείο, τότε 
καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για να 
αφαιρέσει την πόρτα του ψυγείου σας και να 
το περάσει μέσα από την πόρτα με το πλάι. 

1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε θέση που
προσφέρει ευκολία στη χρήση.

2. Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από
πηγές θερμότητας, μέρη με υγρασία και 
από απ' ευθείας ηλιακό φως.

3. Πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία
αέρα γύρω από το ψυγείο σας για να 
επιτυγχάνεται αποδοτική λειτουργία. Αν το 
ψυγείο πρέπει να τοποθετηθεί σε εσοχή 
στον τοίχο, θα πρέπει να υπάρχει ελάχιστη 
απόσταση 5 εκ. από το ταβάνι και 5 εκ. από 
τον τοίχο. Αν το πάτωμα είναι καλυμμένο με 
χαλί, το προϊόν σας θα πρέπει να ανυψωθεί 
κατά 2,5 εκ. από το δάπεδο.

4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο
με επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθούν 
τα τραντάγματα.

5. Μην αφήνετε το ψυγείο σας σε
θερμοκρασίες περιβάλλοντος χώρου 
μικρότερες από 10°C.

Αντικατάσταση της 
εσωτερικής λάμπας 
Για αλλαγή της λάμπας φωτισμού του 
ψυγείου σας, καλέστε το τοπικό σας 
εξουσιοδοτημένο σέρβις. Ο λαμπτήρας (οι 
λαμπτήρες) που χρησιμοποιεί αυτή η 
συσκευή δεν είναι κατάλληλος(-οι) για 
φωτισμό των οικιακών χώρων. Ο σκοπός 
αυτού του λαμπτήρα είναι να βοηθά το 
χρήστη να βρίσκει με ασφάλεια και άνεση 
τα τρόφιμα στη συντήρηση/κατάψυξη. Οι 
λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 
συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικές σε 
ακραίες φυσικές συνθήκες, όπως 
θερμοκρασίες κάτω από -20°C.

4  Προετοιμασία
C Το ψυγείο σας θα πρέπει να εγκατασταθεί

σε απόσταση τουλάχιστον 30 εκ. 
από πηγές θερμότητας όπως εστίες 
μαγειρέματος, φούρνους, σώματα 
κεντρικής θέρμανσης και σόμπες και 
τουλάχιστον 5 εκ. μακριά από ηλεκτρικούς 
φούρνους και δεν θα πρέπει να 
τοποθετείται σε μέρη όπου δέχεται απ' 
ευθείας ηλιακή ακτινοβολία.

C Η θερμοκρασία περιβάλλοντος του
δωματίου που τοποθετείτε το ψυγείο σας 
θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 10°C. 
Η λειτουργία του ψυγείου σας σε πιο 
κρύες συνθήκες από αυτές δεν συνιστάται 
από την άποψη της απόδοσής του.

C Παρακαλούμε να φροντίζετε να διατηρείτε
το εσωτερικό του ψυγείου σας σχολαστικά 
καθαρό.

C Αν πρέπει να εγκατασταθούν δύο ψυγεία το
ένα δίπλα στο άλλο, θα πρέπει να υπάρχει 
μεταξύ τους απόσταση τουλάχιστον 2 εκ.

C Όταν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία για
πρώτη φορά, παρακαλούμε τηρείτε τις 
ακόλουθες οδηγίες κατά τις αρχικές έξι 
ώρες.
-  Η πόρτα δεν θα πρέπει να ανοίγει συχνά.
-  Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργήσει
κενό, χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό του.

-  Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο
σας από το ρεύμα. Αν συμβεί μια
ανεξέλεγκτη διακοπή ρεύματος, δείτε
τις προειδοποιήσεις στην ενότητα
“Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα”.

C Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη υλικά
θα πρέπει να φυλαχτούν για μελλοντικές 
μεταφορές ή μετακόμιση.
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Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των αριθμών.
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5  Χρήση του ψυγείου σας

Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη
 Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου σας 
μεταβάλλεται για τους εξής λόγους:
• Εποχική διακύμανση θερμοκρασίας
περιβάλλοντος,
• Συχνό άνοιγμα και παραμονή ανοικτής για
μεγάλα διαστήματα της πόρτας,
• Τοποθέτηση στο ψυγείο τροφίμων χωρίς
πρώτα να ψυχθούν στη θερμοκρασία
περιβάλλοντος,
• Θέση του ψυγείου στο δωμάτιο (π.χ. έκθεση
σε ηλιακό φως).
• Μπορείτε με το θερμοστάτη να
αντισταθμίσετε τη διακύμανση της εσωτερικής
θερμοκρασίας εξαιτίας των πιο πάνω αιτίων.
Οι αριθμοί περιμετρικά του κουμπιού του
θερμοστάτη δείχνουν τους βαθμούς ψύξης.
• Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
υψηλότερη από 32°C, γυρίστε το κουμπί του
θερμοστάτη στη θέση μέγιστης ψύξης.
• Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι
χαμηλότερη από 25°C, γυρίστε το κουμπί του
θερμοστάτη στη θέση ελάχιστης ψύξης.

 Ελέγχετε τακτικά μήπως ο σωλήνας 
αποστράγγισης είναι φραγμένος και καθαρίστε 
τον, αν χρειάζεται, με το ραβδάκι που βρίσκεται 
στην οπή. 

0

Απόψυξη
Α) Χώρος συντήρησης
 Ο χώρος συντήρησης εκτελεί πλήρως 
αυτόματη απόψυξη. Όταν η θερμοκρασία στο 
χώρο συντήρησης πέφτει, στο πίσω τοίχωμα 
του εσωτερικού του μπορεί να δημιουργηθούν 
σταγονίδια νερού και πάχνη πάχους μέχρι 7-8 
χιλ. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό 
αποτέλεσμα της λειτουργίας του συστήματος 
ψύξης. Η πάχνη που δημιουργείται αποψύχεται 
με την εκτέλεση αυτόματης απόψυξης σε 
ορισμένα διαστήματα χάρη στο σύστημα 
αυτόματης απόψυξης στο πίσω τοίχωμα. Δεν 
απαιτείται από το χρήστη να ξύσει την πάχνη ή 
να απομακρύνει τα σταγονίδια νερού. Το νερό 
που παράγεται κατά την απόψυξη περνάει από 
την αυλάκωση συλλογής νερού και ρέει στον 
εξατμιστή μέσα από το σωλήνα αποστράγγισης.  
Στον εξατμιστή το νερό εξατμίζεται αυτόματα. 

Β) Χώρος κατάψυξης
 Ο χώρος βαθιάς κατάψυξης δεν
εκτελεί αυτόματη απόψυξη, ώστε
να αποφευχθεί η αλλοίωση των τροφίμων.
 Η απόψυξη γίνεται με πολύ απλό τρόπο και 
χωρίς να δημιουργείται ακαταστασία, χάρη στην 
ειδική λεκάνη συλλογής νερού απόψυξης. 
Κάνετε απόψυξη δύο φορές το χρόνο ή όταν έχει 
σχηματιστεί στρώμα πάχνης περίπου 7 
χιλιοστών (1/4"). Για να ξεκινήσετε τη διαδικασία 
της απόψυξης, διακόψτε την παροχή ρεύματος 
στην πρίζα και τραβήξτε το φις από την πρίζα. 
Θα πρέπει να τυλίξετε όλα τα τρόφιμα σε 
αρκετές στρώσεις εφημερίδας και να τα φυλάξετε 
σε δροσερό μέρος (π.χ. ψυγείο ή κελάρι). 
Μπορείτε προσεκτικά να τοποθετήσετε δοχεία με 
ζεστό νερό στην κατάψυξη για να επιταχύνετε 
την απόψυξη. Μη χρησιμοποιείτε μυτερά ή 
αιχμηρά αντικείμενα όπως μαχαίρια ή πιρούνια 
για να αφαιρέσετε την πάχνη. Ποτέ μη 
χρησιμοποιήσετε για την απόψυξη πιστολάκια 
μαλλιών, ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή 
άλλες παρόμοιες ηλεκτρικές συσκευές. 
Σκουπίστε με ένα σφουγγάρι το νερό απόψυξης 
που συλλέγεται στο κάτω μέρος του χώρου 
κατάψυξης. Μετά την απόψυξη, στεγνώστε καλά 
το εσωτερικό του χώρου. Συνδέστε στην πρίζα 
το φις και ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος.
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6  Συντήρηση και καθαρισμός
A Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, βενζόλιο

ή παρόμοια υλικά για τον καθαρισμό.

B Συνιστούμε να αποσυνδέετε τη συσκευή
από την πρίζα πριν τον καθαρισμό.

B Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον καθαρισμό
οποιοδήποτε αιχμηρό όργανο που 
χαράζει, σαπούνι, οικιακά καθαριστικά, 
απορρυπαντικά και γυαλιστικά κεριού.

C Για να καθαρίσετε το περίβλημα του
ψυγείου σας, χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό 
και κατόπιν σκουπίστε το για να στεγνώσει.

C Για να καθαρίσετε το εσωτερικό,
χρησιμοποιήστε πανί που έχει υγρανθεί 
ελαφρά σε διάλυμα από μια κουταλιά του 
γλυκού μαγειρικής σόδας σε περίπου 
μισό λίτρο νερού. Κατόπιν σκουπίστε τις 
επιφάνειες για να στεγνώσουν.

B Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει νερό
στο περίβλημα της λάμπας και σε άλλα 
ηλεκτρικά εξαρτήματα.

B Εάν το ψυγείο σας δεν πρόκειται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική 
περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο 
ρεύματος από την πρίζα, αφαιρέστε όλα 
τα τρόφιμα, καθαρίστε το και αφήστε την 
πόρτα μισάνοιχτη.

C Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις
στις πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
καθαρές και απαλλαγμένες από σωματίδια 
τροφίμων.

A Για να αφαιρέσετε ένα ράφι πόρτας,
αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα και κατόπιν 
απλά σπρώξτε το ράφι προς τα πάνω 
ώστε να βγει από τη βάση του.

Προστασία των πλαστικών 
επιφανειών 
C Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά

μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας σε μη 
σφραγισμένα δοχεία, επειδή προξενούν 
βλάβες στις πλαστικές επιφάνειες του 
ψυγείου σας. Σε περίπτωση που χυθεί ή 
αλειφτεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, 
αμέσως καθαρίστε και ξεπλύνετε το 
επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας με 
χλιαρό νερό.
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7  Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Έτσι μπορείτε να 

εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συχνά παράπονα που 
δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωμάτων της κατασκευής ή των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ ίσως να μην υπάρχουν στη 
συσκευή σας. 

Το ψυγείο δεν λειτουργεί. 
• Έχει συνδεθεί το ψυγείο σωστά στο ρεύμα; Συνδέστε το φις στην πρίζα στον τοίχο.
• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο ή η γενική

ασφάλεια; Ελέγξτε την ασφάλεια.
Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου συντήρησης (Πολλαπλή Ζώνη, 

Έλεγχος Ψύξης και Ευέλικτη Ζώνη).
• Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες περιβάλλοντος. Συχνό άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας.

Πολύ υψηλή υγρασία περιβάλλοντος. Αποθήκευση τροφίμων που περιέχουν υγρά σε
ανοικτά δοχεία. Η πόρτα έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ρύθμιση του θερμοστάτη σε χαμηλότερη
θερμοκρασία.

• Μείωση του χρόνου που μένει ανοικτή η πόρτα ή λιγότερο συχνή χρήση της.
• Κάλυψη με κατάλληλο υλικό του φαγητού που φυλάσσεται σε ανοικτά δοχεία.
• Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη υγρασία με στεγνό πανί και ελέγξτε αν επιμένει.

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.
• Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή θα ενεργοποιηθεί σε περίπτωση ξαφνικών

διακοπών ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, όταν η
πίεση του ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει εξισορροπηθεί ακόμα.
Η λειτουργία του ψυγείου σας θα αρχίσει πάλι μετά από 6 λεπτά. Παρακαλούμε καλέστε το
σέρβις αν το ψυγείο σας δεν ξεκινήσει στο τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος.

• Το ψυγείο βρίσκεται στον κύκλο απόψυξης. Αυτό είναι κανονικό για ψυγείο που δεν διαθέτει
απόλυτα αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα περιοδικά.

• Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει τοποθετηθεί σωστά στην
πρίζα.

• Έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας;
• Μπορεί να έχει διακοπεί το ρεύμα.

Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα.
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• Η νέα σας συσκευή μπορεί να είναι πλατύτερη από την προηγούμενη. Αυτό είναι πολύ
φυσιολογικό. Τα μεγάλα ψυγεία λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι πολύ υψηλή. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό.
• Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με πολλά

τρόφιμα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου σας στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να διαρκέσει
δύο ώρες επιπλέον.

• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. Το
πολύ ζεστό φαγητό προκαλεί λειτουργία του ψυγείου για περισσότερη ώρα έως ότου φθάσει
την επιθυμητή θερμοκρασία φύλαξης των τροφίμων.

• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ο θερμός αέρας που έχει εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία του ψυγείου
για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Ανοίγετε τις πόρτες λιγότερο συχνά.

• Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ελέγξτε
αν οι πόρτες έχουν κλείσει καλά.

• Το ψυγείο έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του
ψυγείου σε υψηλότερο επίπεδο και περιμένετε έως ότου επιτευχθεί αυτή η θερμοκρασία.

• Η στεγανοποίηση πόρτας της συντήρησης ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη,
φθαρμένη, σπασμένη ή δεν εφαρμόζει καλά. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη στεγανοποίηση.
Αν υπάρχει ζημιά/ σπάσιμο στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί να προκληθεί λειτουργία
του ψυγείου για μεγαλύτερες περιόδους για να διατηρείται η τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της συντήρησης 
είναι επαρκής.
• Η θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη

θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.
Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της κατάψυξης 

είναι επαρκής.
• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.
Τα τρόφιμα στα συρτάρια της συντήρησης παγώνουν.

• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο.
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.
• Η θερμοκρασία του χώρου συντήρησης μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό επίπεδο.

Η ρύθμιση της συντήρησης έχει επίδραση στη θερμοκρασία της κατάψυξης. Αλλάξτε τη
θερμοκρασία της συντήρησης ή κατάψυξης έως ότου η θερμοκρασία της συντήρησης ή
κατάψυξης φθάσει σε επαρκές επίπεδο.

• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό
διάστημα. Ανοίγετέ τις λιγότερο συχνά.

• Μπορεί να έχει παραμείνει πόρτα μισάνοικτη. Κλείστε την πόρτα τελείως.
• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκε στο ψυγείο μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού.

Περιμένετε έως ότου η συντήρηση ή η κατάψυξη φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
• Το ψυγείο μπορεί να έχει συνδεθεί στην πρίζα πρόσφατα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου

απαιτεί χρόνο.
Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν λειτουργεί το ψυγείο.

• Η απόδοση λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να διαφέρει λόγω μεταβολών στη θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
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Κραδασμοί ή θόρυβος.
• Το δάπεδο δεν είναι ομαλό ή δεν είναι ανθεκτικό. Το ψυγείο ταλαντεύεται όταν μετακινηθεί

ελαφρά. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι αρκετά ανθεκτικό να φέρει το βάρος του ψυγείου,
και οριζόντιο.

• Ο θόρυβος μπορεί να προκαλείται από αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο
ψυγείο. Αυτά τα είδη πρέπει να απομακρυνθούν από πάνω από το ψυγείο.

Υπάρχουν θόρυβοι από το ψυγείο σαν ροής ή ψεκασμού υγρού.
• Η ροή υγρών και αερίων είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας του ψυγείου σας. Το

φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Υπάρχει θόρυβος σαν ανέμου που φυσά.

• Χρησιμοποιούνται ανεμιστήρες για την ψύξη του ψυγείου. Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και
δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.

Συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα του ψυγείου.
• Ο ζεστός και υγρός καιρός αυξάνει το σχηματισμό πάγου και συμπύκνωσης. Το φαινόμενο

είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
• Οι πόρτες μπορεί να έχουν παραμείνει μισάνοικτες. Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι τελείως

κλειστές.
• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό

διάστημα. Ανοίγετέ τις λιγότερο συχνά.
Εμφανίζεται υγρασία στο εξωτερικό του ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες.

• Ίσως να υπάρχει υγρασία στον αέρα. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι υγρός.
Όταν η υγρασία είναι μικρότερη, η συμπύκνωση θα πάψει να εμφανίζεται.

Κακοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου.
• Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου, με

ένα σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό.
• Ίσως η οσμή να προκαλείται από ορισμένα δοχεία ή υλικά συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε

διαφορετικό δοχείο ή διαφορετική μάρκα υλικού συσκευασίας.
Η πόρτα δεν κλείνει.

• Συσκευασίες τροφίμων ίσως να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. Μετατοπίστε τις
συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα.

• Το ψυγείο πιθανόν να μην είναι εντελώς κατακόρυφο στο δάπεδο και μπορεί να ταλαντεύεται
όταν σπρωχτεί ελαφρά. Ρυθμίστε τις βίδες ανύψωσης.

• Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή δεν είναι ανθεκτικό. Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι οριζόντιο
και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου.

Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει.
• Τα τρόφιμα μπορεί να αγγίζουν την οροφή του συρταριού. Ανακατανείμετε τα τρόφιμα στο

συρτάρι.
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