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Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα αυτές τις οδηγίες χρήσης! 

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 σκοπό αυτό, διαβάστε πλήρως αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το 

προϊόν, και φυλάξτε τις για μελλοντική αναφορά. Αν μεταβιβάσετε το προϊόν, παραδώστε 

μαζί και τις οδηγίες χρήσης. 

 

Το εγχειρίδιο χρήσης θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε το προϊόν σύντομα και 

με ασφάλεια. 

    Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος. 

    Βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδηγίες ασφαλείας. 

    Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε 

αργότερα.  

    Διαβάστε και τα άλλα έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν. 

Μην ξεχνάτε ότι αυτές οι οδηγίες χρήσης έχουν εφαρμογή και σε άλλα μοντέλα. Οι 

διαφορές μεταξύ μοντέλων θα επισημαίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών  

Επεξήγηση των συμβόλων 

Σε όλες τις παρούσες οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα εξής σύμβολα: 

Σημαντικές πληροφορίες ή χρήσιμες συμβουλές.

Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία. 

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 χώρους φύλαξης φαγητού, 

εκτός από αυτές που ενδεχομένως έχει συστήσει ο κατασκευαστής. 
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Το ψυγείο σας                                  1 

1.  Πίνακας ελέγχου 
2.  Εσωτερικός φωτισμός 
3.     VioLED 
4.  Ανεμιστήρας συντήρησης 
5.  Ρυθμιζόμενα ράφια θαλάμου 
6.     Στήριγμα μπουκαλιών κρασιού 
7.  Χώρος μηδέν βαθμών 
8.    Γυαλί κάλυψης 
9.  Σαλάτες 

10.  Παγάκια 
11.  Χώρος ταχείας κατάψυξης 
12.  Χώροι για φύλαξη κατεψυγμένων τροφίμων 
13.  Ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια 
14.  Ράφι για βάζα 
15.  Ράφι για μπουκάλια 
16.  Ανεμιστήρας κατάψυξης 
 

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

2 

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. 
  Η διάρκεια ωφέλιμης ζωής του 
προϊόντος είναι 10 χρόνια. Σε αυτή τη 
χρονική περίοδο, θα υπάρχουν διαθέσιμα 
γνήσια ανταλλακτικά για τη σωστή 
λειτουργία του προϊόντος. 
 

Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης 
 

Αυτό το προϊόν προορίζεται για χρήση 
σε εσωτερικούς χώρους και σε κλειστές 
περιοχές όπως είνα τα σπίτια, 
  σε κλειστούς χώρους εργασίας όπως 

καταστήματα και γραφεία, 
  σε κλειστούς χώρους ενδιαίτησης 

όπως αγροτόσπιτα, ξενοδοχεία, πανσιόν. 
  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 τα 
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 θάλαμο 
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 κατεψυγμένα 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 την 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, οι επεκτάσεις σωλήνων 
ή οι επιφανειακές επικαλύψεις, προκαλεί 
ερεθισμό στο δέρμα και βλάβες στα 
μάτια. 
  Μην καλύπτετε και μην φράζετε 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 
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 ηλεκτρικού ρεύματος είτε 
απενεργοποιώντας τον αντίστοιχο 
ασφαλειοδιακόπτη είτε βγάζοντας το φις 
από την πρίζα. 
  Για την αποσύνδεση του φις από την 
πρίζα μην τραβάτε το καλώδιο. 
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, 
αντιληπτικά ή διανοητικά προβλήματα ή 
από άτομα με έλλειψη γνώσεων ή 
εμπειρίας (περιλαμβανομένων παιδιών), 
εκτός αν τα άτομα αυτά 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 χρησιμοποιείτε 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 
χρήσης ηλεκτρικού ρεύματος. 
  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 του 
προϊόντος, 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 ψεκάζετε νερό σε εσωτερικά ή 
εξωτερικά μέρη του προϊόντος. 
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  Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 
πυρκαγιάς και έκρηξης, μην ψεκάζετε 
κοντά στο ψυγείο υλικά που περιέχουν 
εύφλεκτα αέρια όπως προπάνιο.  

  Ποτέ μην τοποθετείτε πάνω στο ψυγείο 
δοχεία που περιέχουν νερό. Σε 
περίπτωση που χυθούν, μπορεί να 
προκληθεί ηλεκτροπληξία ή φωτιά. 
  Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο με 
πολλά τρόφιμα. 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. 
  Δεν πρέπει να φυλάσσονται στο 
ψυγείο εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία, επιστημονικά υλικά κλπ., 
επειδή για τη φύλαξή τους απαιτούνται 
ακριβείς συνθήκες θερμοκρασίας. 
  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 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 λαβή πόρτας. Διαφορετικά, 
αυτή μπορεί να σπάσει. 
  Αν 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 πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 1 bar. Η πίεση του 
νερού δικτύου δεν θα πρέπει να είναι 
μεγαλύτερη από 8 bar.  
  Χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό. 
 

Ασφάλεια των παιδιών 
 

  Αν η πόρτα της συσκευής διαθέτει 
κλειδαριά, πρέπει να φυλάσσετε το κλειδί 
μακριά από παιδιά. 
  Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό 
επίβλεψη ώστε να μην επεμβαίνουν στο 
προϊόν. 
 

Συμμόρφωση με την Οδηγία περί 
αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(WEEΕ) και τελική διάθεση του 
προϊόντος 

Το σύμβολο   πάνω στο προϊόν ή 
στη συσκευασία του δηλώνει ότι δεν 
επιτρέπεται να πετάξετε το προϊόν αυτό 
στα κοινά οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα 
θα πρέπει να το παραδώσετε στο 
αρμόδιο σημείο συλλογής για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικών και 
ηλεκτρονικών συσκευών. 
Εξασφαλίζοντας τη σωστή απόρριψη του 
προϊόντος, θα βοηθήσετε στην πρόληψη 
ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για 
το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, 
που αλλιώς θα μπορούσαν να 
προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
του προϊόντος αυτού ως αποβλήτου. Αν 
θέλετε να μάθετε περισσότερες 
λεπτομέρειες σχετικά με την ανακύκλωση 
αυτού του προϊόντος, απευθυνθείτε στην 
τοπική σας δημοτική αρχή, στην 
υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 
απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου 
προμηθευτήκατε το προϊόν. 
 

 



 

7    EL 

Πληροφορίες σχετικά με τη 
συσκευασία 
 

 Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος 
είναι κατασκευασμένα από 
ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα με τους 
Εθνικούς μας περιβαλλοντικούς 
κανονισμούς. Μην απορρίπτετε τα υλικά 
συσκευασίας μαζί με οικιακά ή άλλα 
απόβλητα. Παραδώστε τα στα σημεία 
συλλογής υλικών συσκευασίας που 
έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές. 
Μην ξεχνάτε... 
 Η ανακύκλωση οποιουδήποτε υλικού 
είναι ζωτικής σημασίας για τη φύση και 
τους εθνικούς μας πόρους. 
 Αν θέλετε να συνεισφέρετε στην εκ 
νέου αξιοποίηση των υλικών 
συσκευασίας, μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τις τοπικές σας 
περιβαλλοντικές οργανώσεις ή τις τοπικές 
σας αρχές. 
 

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. 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. 
 Ο τύπος αερίου που χρησιμοποιείται 
στο προϊόν αναφέρεται στην πινακίδα 
στοιχείων, πάνω στο αριστερό τοίχωμα 
στο εσωτερικό του ψυγείου. 
 Σε καμία περίπτωση μην πετάξετε το 
προϊόν σε φωτιά. 
 

Τι πρέπει να κάνετε για 
εξοικονόμηση ενέργειας 
 

  Μην αφήνετε τις πόρτες του ψυγείου 
σας ανοικτές πολλή ώρα. 
  Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή ποτά 
στο ψυγείο σας. 
  Μην υπερφορτώνετε το ψυγείο σας, 
ώστε να μην εμποδίζεται η κυκλοφορία 
αέρα στο εσωτερικό του. 
  Μην εγκαταστήσετε το ψυγείο σας σε 
απ' ευθείας ηλιακό φως ή κοντά σε 
συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα 
όπως φούρνους, πλυντήρια πιάτων ή 
σώματα θέρμανσης. Διατηρείτε το ψυγείο 
σας τουλάχιστον 30 εκ. από πηγές 
θερμότητας και τουλάχιστον 5 εκ. από 
ηλεκτρικούς φούρνους. 
  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 
προσφέρει και εξοικονόμηση ενέργειας 
και καλύτερη διατήρηση της ποιότητας 
των τροφίμων. 
 

  Αν δεν ληφθούν υπόψη οι 
πληροφορίες που αναφέρονται στις 
οδηγίες χρήσης, ο κατασκευαστής θα 
απαλλάσσεται από κάθε σχετική ευθύνη. 
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Εγκατάσταση 
 

3 

Τι πρέπει να προσέχετε κατά την 
αλλαγή θέσης του ψυγείου 
 

1. Το ψυγείο σας πρέπει να αποσυνδεθεί 
από την πρίζα. Πριν τη μεταφορά του 
ψυγείου σας, πρέπει να το αδειάσετε και 
να το καθαρίσετε. 
2. Πριν το συσκευάσετε πάλι, πρέπει να 
στερεώσετε με ταινία τα ράφια, τα 
αξεσουάρ, τα διαμερίσματα λαχανικών 
κλπ. στο εσωτερικό του ψυγείου σας και 
να τα προστατεύσετε από χτυπήματα. Η 
συσκευασία θα πρέπει να στερεωθεί με 
ταινία επαρκούς πάχους ή με ανθεκτικά 
σχοινιά και πρέπει να τηρηθούν αυστηρά 
οι κανόνες μεταφοράς πάνω στη 
συσκευασία. 
3. Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη 
υλικά θα πρέπει να φυλαχτούν για 
μελλοντικές μεταφορές ή μετακόμιση. 
 

Πριν θέσετε σε λειτουργία το 
ψυγείο, 
 

 Ελέγξτε τα εξής πριν αρχίσετε τη 
χρήση του ψυγείου σας: 
1. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου 
όπως συνιστάται στην ενότητα 
"Συντήρηση και καθαρισμός". 
2. Συνδέστε το φις του ψυγείου στην 
πρίζα στον τοίχο. Όταν ανοίξετε την 
πόρτα της συντήρησης, θα ανάψει η 
λάμπα στο εσωτερικό της. 
3. Όταν αρχίσει να λειτουργεί ο 
συμπιεστής, θα ακουστεί ένας ήχος. 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. 
4. 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. 
 

 

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 ρευματοληψίας πρέπει να είναι 
εύκολα προσπελάσιμο μετά την 
εγκατάσταση. 
  Η ηλεκτρική ασφάλεια του ψυγείου σας 
θα είναι εγγυημένη μόνον αν το σύστημα 
γείωσης του σπιτιού σας συμμορφώνεται 
με τα ισχύοντα πρότυπα. 
  Η τάση που αναφέρεται στην ετικέτα 
στην αριστερή εσωτερική πλευρά του 
προϊόντος πρέπει να συμφωνεί με την 
τάση δικτύου σας. 

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

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

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

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 
σύμφωνα με τις οδηγίες για απόβλητα 
που εκδίδουν οι τοπικές σας αρχές. Μην 
τα πετάξετε μαζί με τα κανονικά οικιακά 
απορρίμματα, αλλά στα σημεία συλλογής 
υλικών συσκευασίας που έχουν 
καθορίσει οι τοπικές αρχές. 
 Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει 
παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά. 
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Τελική διάθεση του παλιού σας 
ψυγείου 
 

 Απορρίψτε το παλιό σας ψυγείο με 
τρόπο φιλικό προς το περιβάλλον. 
  Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης του 
ψυγείου σας μπορείτε να συμβουλευτείτε 
τον εξουσιοδοτημένο έμπορο που 
συνεργάζεστε ή το κέντρο συλλογής 
απορριμμάτων του δήμου σας. 
 

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

Τοποθέτηση και εγκατάσταση 
 

 Αν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου 
θα εγκατασταθεί 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 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. Μην τοποθετείτε το προϊόν 
πάνω σε υλικά όπως κιλίμι ή χαλί. 
4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο 
με επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθούν 
τα τραντάγματα. 
 

Αντικατάσταση της λάμπας  
 

 Για αλλαγή του λαμπτήρα/LED ης 
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. 
 

Αλλαγή της κατεύθυνσης 
ανοίγματος των θυρών 
 

 Η κατεύθυνση που ανοίγουν οι πόρτες 
του ψυγείου σας μπορεί να αλλάξει 
ανάλογα με τη θέση όπου το 
χρησιμοποιείτε. Αν χρειάζεται να γίνει 
αυτό, καλέστε το πλησιέστερό σας 
Εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
 

Ρύθμιση των ποδιών 
 

 Αν το ψυγείο σας δεν είναι καλά 
ισορροπημένο: 
 Μπορείτε να ισορροπήσετε το ψυγείο 
σας περιστρέφοντας τα μπροστινά πόδια 
του, όπως δείχνει η εικόνα. Η γωνία όπου 
βρίσκεται το πόδι χαμηλώνει όταν 
περιστρέφετε το πόδι στην κατεύθυνση 
του μαύρου βέλους και ανυψώνεται όταν 
το γυρίζετε στην αντίθετη κατεύθυνση. Η 
διαδικασία αυτή θα γίνει πιο εύκολη αν 
κάποιος σας βοηθήσει ανυψώνοντας 
ελαφρά το ψυγείο. 
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Προετοιμασία 
 

4 

  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. 
  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 δεν συνιστάται από την άποψη 
της απόδοσής του. 
  Παρακαλούμε να φροντίζετε να 
διατηρείτε το εσωτερικό του ψυγείου σας 
σχολαστικά καθαρό. 
  Αν πρέπει να εγκατασταθούν δύο 
ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, θα πρέπει 
να υπάρχει μεταξύ τους απόσταση 
τουλάχιστον 2 εκ. 
  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”. 
  Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη 

υλικά θα πρέπει να φυλαχτούν για 

μελλοντικές μεταφορές ή μετακόμιση. 



 
Χρήση του ψυγείου σας 
 

5 
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Πίνακας ενδείξεων 
 

Αυτός ο πίνακας ενδείξεων με κουμπιά 
ελέγχου σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη 
θερμοκρασία χωρίς να ανοίγετε την 
πόρτα του προιόντος σας. Απλά πατήστε 
τις επιγραφές στα σχετικά κουμπιά για τις 
ρυθμίσεις λειτουργίας. 
1. Διακοπή ρεύματος/Υψηλή 
θερμοκρασία/ Δείκτης 
προειδοποίησης σφάλματος 

Ο δείκτης (!) φωτίζεται κατά τη διακοπή 

ρεύματος, υψηλής θερμοκρασίας και 
προειδοποιήσεις σφαλμάτων. 
Σε περίπτωση παρατεταμένων διακοπών 
ρεύματος, η υψηλότερη θερμοκρασία 
που φθάνει ο χώρος κατάψυξης θα 
αναβοσβήνει στην ψηφιακή οθόνη. Μετά 
τον έλεγχο των τροφίμων που βρίσκονται 
στο χώρο κατάψυξης, πιέστε το κουμπί 
απενεργοποίησης του συναγερμού ( ) 
για να ακυρώσετε την προειδοποίηση. 
Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα 
«Λύσεις που συνίστανται για την 
αντιμετώπιση προβλημάτων» στο 
εγχειρίδιό σας, εάν παρατηρήσετε ότι η 
ενδεικτική λυχνία φωτίζεται. 
 

2. Λειτουργία Εξοικονόμησης 
ενέργειας (απενεργοποίηση 
ενδείξεων):  
Εάν οι θύρες προϊόντος παραμένουν 
κλειστές για μεγάλο χρονικό διάστημα η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
ενεργοποιείται αυτόματα μετά από 1 
λεπτό και η εξοικονόμηση ενέργειας 
σύμβολο φωτίζεται. (  ) Όταν είναι 
ενεργοποιημένη η λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας, όλα τα 
σύμβολα που εμφανίζονται στην οθόνη, 
εκτός από το σύμβολο της 
εξοικονόμησης ενέργειας θα 
απενεργοποιηθούν. Όταν είναι ενεργή η 
λειτουργία Εξοικονόμησης ενέργειας, αν 
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή αν 
ανοίξετε την πόρτα, θα ακυρωθεί η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και 
τα σύμβολα στην οθόνη θα επιστρέψουν 
στο κανονικό.  

Η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας 
είναι ενεργοποιημένη κατά την 
παράδοση από το εργοστάσιο και δεν 
μπορεί να ακυρωθεί. 
 

 *Προαιρετικό: Τα στοιχεία σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης χρησιμεύουν ως 
προσχέδια και μπορεί να μην ταιριάζουν απόλυτα με το προϊόν σας. Εάν το προϊόν σας 
δεν περιλαμβάνει τα σχετικά μέρη, οι πληροφορίες αναφέρονται για άλλα μοντέλα. 
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3. Λειτουργία Ταχείας Ψύξης 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να 
ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε 

τη λειτουργία γρήγορης μάγειρα ( ) 

 Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας 
Ψύξης όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα 
τα τρόφιμα που τοποθετούνται στο χώρο 
συντήρησης.  Αν θέλετε να κρυώσετε 
μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων, 
ενεργοποιήστε αυτή τη λειτουργία πριν 
να βάλετε το φαγητό μέσα στο προϊόν.  

 Αν δεν την ακυρώσετε, η Ταχεία Ψύξη 
θα ακυρωθεί αυτόματα μετά από 1 ώρες 
ή όταν ο χώρος συντήρησης φτάσει στην 
απαιτούμενη θερμοκρασία. 

 Η λειτουργία αυτή δεν ανακαλείται, 
όταν η ισχύς αποκαθιστάται μετά από μια 
διακοπή ρεύματος. 
4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
του χώρου συντήρησης  
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης 
σε 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 8... αντίστοιχα. 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης 

στην επιθυμητή τιμή. ( ) 
5. Λειτουργία Διακοπές 
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Διακοπές, πιέστε και κρατήστε πατημένο 

το πλήκτρο ( ) για 3 δευτερόλεπτα και 
η ένδειξη λειτουργίας Διακοπών ( ) θα 
ενεργοποιηθεί. 
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία 
διακοπών, η ένδειξη “- -” εμφανίζεται 
στον δείκτη θερμοκρασίας του χώρου 
συντήρησης και καμία ενεργή ψύξη δεν 
πραγματοποιείται στο χώρο συντήρησης. 
Δεν είναι κατάλληλο να φυλάξετε το 
φαγητό στη συντήρηση του ψυγείου όταν 
είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία. 
Οι υπόλοιποι χώροι θα πρέπει να 
εξακολουθήσουν να ψύχονται σύμφωνα 
με τη ρυθμισμένη θερμοκρασία τους.  

Για να ακυρώσετε ξανά αυτή τη 
λειτουργία πατήστε το κουμπί 
Λειτουργίας Διακοπές.   

 

 

 

6. Απενεργοποίηση προειδοποίησης:  
Σε περίπτωση συναγερμού διακοπής 
ρεύματος/ υψηλής θερμοκρασίας, μετά 
τον έλεγχο των τροφίμων που βρίσκονται 
στο χώρο κατάψυξης, πιέστε το κουμπί 
απενεργοποίησης του συναγερμού ( ) 
για να ακυρώσετε την προειδοποίηση.  

7. Κλείδωμα πλήκτρων  
Πατήστε το κουμπί κλειδώματος 

πλήκτρων ( 3’’) ταυτόχρονα για 3 
δευτερόλεπτα. Το σύμβολο κλειδώματος 

πλήκτρων ( ) θα φωτίσει και η 
λειτουργία κλειδώματος θα 
ενεργοποιηθεί. Τα κουμπιά δεν θα 
λειτουργούν αν είναι ενεργή η λειτουργία 
Κλειδώματος πλήκτρων. Πατήστε πάλι το 
κουμπί Κλειδώματος πλήκτρων 
συνεχόμενα για 3 δευτερόλεπτα. Η 
ένδειξη Κλειδώματος πλήκτρων θα 
σβήσει και θα ακυρωθεί η λειτουργία 
Κλείδωμα πλήκτρων.  

Πατήστε το κουμπί κλειδώματος 
πλήκτρων εάν θέλετε να αποτρέψετε 
την αλλαγή της ρύθμισης της 

θερμοκρασίας του ψυγείου ( 3’’).  

8. Eco fuzzy  
Πατήστε και κρατήστε πατημένο το 
κουμπί eco fuzzy μία φορές για να 
ενεργοποιήσετε την οικολογική ασαφή 
λειτουργία. Το ψυγείο θα αρχίσει να 
λειτουργεί με τον πλέον οικονομικό 
τρόπο λειτουργίας τουλάχιστον 6 ώρες 
αργότερα και ο δείκτης οικονομικής 
χρήσης θα ανάψει όταν η λειτουργία είναι 

ενεργή ( ). Πατήστε και κρατήστε 
πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το 
πλήκτρο Eco-Fuzzy για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco-
Fuzzy.  

Αυτή η λυχνία φωτίζεται μετά από 6 
ώρες όταν η λειτουργία eco fuzzy είναι 
ενεργοποιημένη. 

9. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
του καταψύκτη  
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του καταψύκτη στους  
-18, -19, -20, -21, -22, -23, -24, -18... 
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αντίστοιχα. Πατήστε αυτό το κουμπί για 
να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του 

καταψύκτη στην επιθυμητή τιμή.(  )  

10. Δείκτης απενεργοποίησης 
Icematic (μόνο για τα προϊόντα με 
Icematic μηχάνημα) 

Δηλώνει εάν το Icematic είναι 
ενεργοποιημένο ή απενεργοποιημένο. 
(0/03’’) Αν είναι ενεργοποιημένο, τότε το 
Icematic δεν λειτουργεί. Για να 
λειτουργήσει το Icematic ξανά πατήστε 
και κρατήστε πατημένο το κουμπί On - 
Off για 3 δευτερόλεπτα.  

 Η ροή του νερού από το δοχείο νερού 
θα σταματήσει όταν έχει επιλεγεί αυτή η 
λειτουργία. Ωστόσο, ο πάγος που 
δημιουργήθηκε πρωτύτερα μπορεί να 
ληφθεί από το Icematic.  

11. Κουμπί λειτουργίας Ταχείας 
Κατάψυξης/Κουμπί icematic  
Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας 
Κατάψυξης πατήστε σύντομα αυτό το 
κουμπί. Όταν ενεργοποιείτε τη 
λειτουργία, ο χώρος κατάψυξης θα 
πρέπει να ψύχεται σε θερμοκρασία 
χαμηλότερη από την καθορισμένη τιμή. 

( )  

 Για να ενεργοποιήσετε και να 
απενεργοποιήσετε το Icematic πατήστε 
και κρατήστε το πατημένο για 3 
δευτερόλεπτα (μόνο για τα προϊόντα με 
Icematic μηχάνημα).   
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία Ταχείας 
Κατάψυξης, όταν θέλετε να ψύξετε 
γρήγορα τα τρόφιμα που τοποθετούνται 
στη συντήρηση ψυγείου. Αν θέλετε να 
ψύξετε μεγάλες ποσότητες νωπών 
τροφίμων, ενεργοποιήστε αυτή τη 
λειτουργία πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
στο ψυγείο.  

  Αν δεν την ακυρώσετε, η λειτουργία 
Ταχείας Κατάψυξης θα ακυρωθεί 
αυτόματα μετά από 25 ώρες ή όταν η 

συντήρηση ψυγείου φτάσει στην 
επιθυμητή θερμοκρασία.   
 
 

Κατάψυξη νωπών τροφίμων 
 

 Τυλίγετε ή καλύπτετε τα τρόφιμα πριν τα 
τοποθετήσετε στο ψυγείο. 

 Αφήνετε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώνουν 
σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα 
τοποθετήσετε στο ψυγείο. 

 Τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε θα 
πρέπει να είναι φρέσκα και καλής 
ποιότητας. 

 Τα τρόφιμα πρέπει να χωρίζονται σε 
μερίδες ανάλογα με τις καθημερινές ή ανά 
γεύμα ανάγκες της οικογένειας.  

 Τα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται 
με αεροστεγή τρόπο για να εμποδίζεται να 
ξηραίνονται, ακόμα και αν πρόκειται να 
διατηρηθούν για σύντομο χρονικό 
διάστημα. 

 Τα υλικά για τη συσκευασία θα πρέπει να 
είναι ανθεκτικά σε κρύο και υγρασία και 
επίσης θα πρέπει να είναι αεροστεγή. Τα 
υλικά συσκευασίας των τροφίμων πρέπει 
να έχουν επαρκές πάχος και 
ανθεκτικότητα. Διαφορετικά, όταν τα 
τρόφιμα παγώσουν και σκληρύνουν, 
μπορεί να τρυπήσουν τη συσκευασία. 
Είναι σημαντικό να διατηρείται καλά 
κλεισμένη η συσκευασίας, για την ασφαλή 
φύλαξη των τροφίμων. 

 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται άμεσα μετά την 
απόψυξή τους και ποτέ δεν θα πρέπει να 
καταψύχονται πάλι. 

 Η τοποθέτηση ζεστών τροφίμων στο 
χώρο κατάψυξης προκαλεί συνεχή 
λειτουργία του συστήματος ψύξης έως 
ότου τα τρόφιμα καταψυχθούν πλήρως.  

 Παρακαλούμε τηρείτε τις ακόλουθες 
οδηγίες για να επιτύχετε τα καλύτερα 
αποτελέσματα. 
1. Μην καταψύχετε ταυτόχρονα πολύ 
μεγάλη ποσότητα τροφίμων. Η ποιότητα 
των τροφίμων διατηρείται καλύτερα αν 
αυτά καταψυχθούν ως τον πυρήνα τους 
όσο το δυνατόν συντομότερα. 
2. Φροντίζετε ιδιαίτερα να μην αναμιγνύετε 
ήδη κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα. 
3. Βεβαιωθείτε ότι τα ωμά τρόφιμα δεν 
είναι σε επαφή με μαγειρεμένα τρόφιμα 
στο ψυγείο. 
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Harvest Fresh 
  
Τα φρούτα και λαχανικά που έχουν 
αποθηκευτεί στα συρτάρια λαχανικών που 
φωτίζονται με μπλε φως συνεχίζουν τη 
φωτοσύνθεσή τους λόγω της επίδρασης 
του μήκους κύματος του μπλε φωτός και 
έτσι διατηρούν το περιεχόμενό τους σε 
βιταμίνες. 
 

 Αν ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου κατά 
τη σκοτεινή περίοδο της τεχνολογίας 
HarvestFresh, το ψυγείο θα το ανιχνεύσει 
αυτόματα και θα ενεργοποιήσει το μπλε-
πράσινο ή κόκκινο φως για να φωτίσει το 
συρτάρι λαχανικών για διευκόλυνσή σας. 
Αφού κλείσετε την πόρτα του ψυγείου, η 
σκοτεινή περίοδος θα συνεχιστεί, 
αντιπροσωπεύοντας τη νύχτα σε έναν 
ημερήσιο κύκλο. 
 

4. Ο μέγιστος όγκος αποθήκευσης 
κατεψυγμένων τροφίμων επιτυγχάνεται 
όταν δεν χρησιμοποιούνται τα συρτάρια 
που παρέχονται στο χώρο κατάψυξης. Η 
δηλωθείσα κατανάλωση ενέργειας της 
συσκευής σας προσδιορίστηκε με πλήρες 
φορτίο στα ράφια και χωρίς χρήση των 
συρταριών.  
5. Συνιστάται να τοποθετείτε τα τρόφιμα 
στο πάνω ράφι του χώρου κατάψυξης για 
την αρχική τους κατάψυξη. 
 

Χώρος για τη διατήρηση ευπαθών 
τροφίμων (χαμηλή θερμοκρασία \-
20C έως +30C). 
 

Αυτός ο χώρος σχεδιάστηκε για την 
αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων, τα 
οποία μπορούν να αποψυχθούν βραδέως 
(κρέας, ψάρι, κοτόπουλο, κλπ), όπως 
απαιτείται.  Ο χώρος χαμηλής 
θερμοκρασίας είναι το πιο κρύο μέρος στο 
ψυγείο όπου γαλακτοκομικά προϊόντα 
(τυρί, βούτυρο), ψάρι κρέας ή κοτόπουλο 
μπορούν να διατηρηθούν σε ιδανικές 
συνθήκες αποθήκευσης. 
Λαχανικά και / ή φρούτα δεν θα πρέπει να 
τοποθετηθούν σε αυτό το χώρο. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Πληροφορίες: Συνιστάται να αποθηκεύετε 
τα τρόφιμα με έντονη οσμή (όπως τυρί, 
ελιές και είδη ντελικατέσεν) μέσα στη 
συσκευασία τους και σε σφραγισμένους 
περιέκτες για να αποφεύγετε τις 
δυσάρεστες οσμές από την ανάμιξη των 
οσμών διαφορετικών τροφίμων. 
Επιπλέον, συνιστάται να αφαιρείτε 
γρήγορα τα χαλασμένα τρόφιμα από το 
ψυγείο για να αποτρέψετε την αλλοίωση 
των υπόλοιπων τροφίμων και να 
αποφύγετε τη δυσοσμία. 
 

Μονάδα απορρόφησης οσμών 
(FreshGuard) 
 

*προαιρετικός εξοπλισμό 
 

Η μονάδα απορρόφησης οσμών εξαλείφει 
γρήγορα τις δυσάρεστες οσμές στο ψυγείο 
σας πριν προλάβουν να διεισδύσουν στις 
επιφάνειες. Χάρη στη μονάδα αυτή, η 
οποία είναι τοποθετημένη στην οροφή του 
χώρου συντήρησης, οι δυσάρεστες οσμές 
διαλύονται ενώ ο αέρας περνά ενεργά στο 
φίλτρο οσμών και αφού καθαριστεί από το 
φίλτρο επιστρέφεται στον χώρο 
συντήρησης. Με αυτό τον τρόπο 
εξαλείφονται οι ανεπιθύμητες οσμές που 
αναδίδονται κατά την αποθήκευση των 
τροφίμων στο ψυγείο πριν ακόμα 
προλάβουν να διεισδύσουν στις 
επιφάνειες. 
Αυτό επιτυγχάνεται με τη βοήθεια του 
ανεμιστήρα, της LED και του φίλτρου 
οσμών που συμπεριλαμβάνονται στη 
μονάδα. Κατά την καθημερινή χρήση, η 
μονάδα απορρόφησης οσμών θα 
ενεργοποιείται αυτόματα σε περιοδική 
βάση. Για να διατηρείται η καλή απόδοση, 
συνιστάται να αναθέτετε στο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις τη συντήρηση της 
μονάδας απορρόφησης οσμών κάθε 5 
χρόνια. Λόγω του ανεμιστήρα που είναι 
ενσωματωμένος στη μονάδα, ο θόρυβος 
που θα ακούτε κατά τη λειτουργία της είναι 
φυσιολογικός. Αν ανοίξετε την πόρτα του 
χώρου συντήρησης ενώ είναι ενεργή η 
μονάδα, ο ανεμιστήρας θα σταματήσει 
προσωρινά και θα συνεχίσει από το 
σημείο που σταμάτησε, λίγη ώρα αφού 
κλείσει πάλι η πόρτα του ψυγείου. Σε 
περίπτωση διακοπής ρεύματος, η μονάδα 
απορρόφησης οσμών θα συνεχίσει τη 
λειτουργία της από το σημείο που 
σταμάτησε στη συνολική λειτουργία της, 
αφού αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15    EL 



 

Ρύθμιση χώρου 

Κατάψυξης 

Ρύθμιση χώρου 

Συντήρησης 

Επεξηγήσεις 

-18°C 4°C Αυτή είναι η κανονικά συνιστώμενη ρύθμιση. 

-20, -22 or -24°C 4°C 

Οι ρυθμίσεις αυτές συνιστώνται όταν η 

θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 

30°C. 

Ταχεία Κατάψυξη 4°C 

Χρήση όταν θέλετε να καταψύξετε τα τρόφιμά 

σας σε σύντομο χρόνο. Συνιστάται να 

χρησιμοποιείται για διατήρησητης ποιότητας 

των προίόντων κρέατος και ψαριού. 

-18°C ή μικρότερη 2°C 

Αν θεωρείτε ότι ο χώρος συντήρησης του 

ψυγείου σας δεν είναι αρκετά κρύος λόγω 

θερμών συνθηκών περιβάλλοντος ή λόγω 

συχνού ανοίγματος και κλεισίματος της πόρτας. 

-18°C ή μικρότερη Ταχεία Ψύξη 

Μπορείτε να την χρησιμοποιήσετε όταν ο 

χώρος συντήρησης είναι υπερφορτωμένος ή αν 

επιθυμείτε να ψύξετε πολύ γρήγορα τα τρόφιμά 

σας. Συνιστάται να ενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία ταχείας ψύξης 4-8 ώρες πριν 

τοποθετήσετε τα τρόφιμα. 
 

Τοποθέτηση των τροφίμων 
 

Υποδείξεις για τη διατήρηση 
κατεψυγμένων τροφίμων 
 

 Τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα 
τρόφιμα του εμπορίου θα πρέπει να 
διατηρούνται σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή των κατεψυγμένων 
τροφίμων σε χώρο φύλαξης κατεψυγμένων 
τροφίμων. 
 Για να εξασφαλίσετε ότι θα διατηρηθεί η 
υψηλή ποιότητα που παρέχεται από τον 
παραγωγό κατεψυγμένων τροφίμων και το 
κατάστημα πώλησης τροφίμων, θα πρέπει 
προσέξετε τα εξής: 
1. Τοποθετείτε τις συσκευασίες στο χώρο 
κατάψυξης όσο το δυνατόν συντομότερα 
μετά την αγορά. 
2. Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα φέρουν 
σήμανση με το είδος και την ημερομηνία. 
3. Μην υπερβαίνετε τις ημερομηνίες λήξης 
"Κατανάλωση έως", "Καλύτερο πριν" που 
βρίσκονται στη συσκευασία. 
 

Απόψυξη 
 

Ο χώρος κατάψυξης διαθέτει αυτόματη 
απόψυξη. 
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Ράφια χώρου 

κατάψυξης 

Διάφορα κατεψυγμένα 

τρόφιμα όπως κρέας, 

ψάρι, παγωτό, λαχανικά 

κλπ. 

Αυγοθήκη Αυγά 

Ράφια χώρου 

συντήρησης 

Τρόφιμα σε μαγειρικά 

σκεύη, καλυμμένα πιάτα 

και κλειστά δοχεία 

Ράφια πόρτας 

χώρου 

συντήρησης 

Μικρής ποσότητας και 

συσκευασμένα τρόφιμα ή 

ποτά (όπως γάλα, χυμός 

φρούτων και μπύρα) 

Συρτάρι 

λαχανικών 
Λαχανικά και φρούτα 

Χώρος "ζώνης 

φρεσκάδας" 

(έντονης 

ψύξης) 

Προϊόντα Delicatessen 

(τυρί, βούτυρο, αλλαντικά 

κλπ.) 
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Σύστημα : 
 

 Το ψυγείο είναι εφοδιασμένο με δύο 
ξεχωριστά συστήματα ψύξης για την 
ψύξη του θαλάμου νωπών τροφίμων και 
την κατάψυξη. Έτσι δεν αναμιγνύεται ο 
αέρας στο χώρο συντήρησης με τον 
αέρα του χώρου κατάψυξης. 
Χάρη σε αυτά τα δύο ξεχωριστά 
συστήματα ψύξης, η ταχύτητα ψύξης 
είναι πολύ υψηλότερη από τα άλλα 
ψυγεία. Οι οσμές στους δύο χώρους δεν 
αναμιγνύονται. Επίσης παρέχεται 
πρόσθετη εξοικονόμηση ενέργειας 
επειδή η απόψυξη εκτελείται ανεξάρτητα. 
 

Υποδείξεις για το χώρο 

συντήρησης 

*προαιρετικό 
 

 Μην επιτρέπεται να έρχονται τα 
τρόφιμα σε επαφή με τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας στο χώρο συντήρησης. 
Για να μπορεί ο χώρος συντήρησης να 
διατηρεί την ιδανική θερμοκρασία 
φύλαξης τροφίμων, ο αισθητήρας δεν 
πρέπει να εμποδίζεται από τρόφιμα. 
 Μην τποθετείτε ζεστά τρόφιμα μέσα 
στη συσκευή. 
 

Πληροφορίες για τη Βαθιά 
Κατάψυξη 
 
 

 Τα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται 
όσο το δυνατόν ταχύτερα όταν 
τοποθετούνται στην κατάψυξη, για να 
διατηρείται η καλή τους ποιότητα. 
 Το πρότυπο TSE απαιτεί (σύμφωνα με 
ορισμένες συνθήκες μέτρησης) το ψυγείο 
να παγώνει τουλάχιστον 4,5 κιλά 
τροφίμων από θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 32°C σε θερμοκρασία -
18°C ή χαμηλότερη εντός 24 ωρών για 
κάθε 100 λίτρα όγκου του χώρου 
κατάψυξης. 
 Η διατήρηση των τροφίμων για μεγάλο 
χρονικό διάστημα είναι δυνατή σε 
θερμοκρασίες -18°C ή χαμηλότερες. 
 Μπορείτε να διατηρήσετε τη φρεσκάδα 
των τροφίμων για πολλούς μήνες (στους 
-18°C ή χαμηλότερες θερμοκρασίες στη 
βαθιά κατάψυξη). 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  
 Τα τρόφιμα πρέπει να χωρίζονται σε 
μερίδες ανάλογα με τις καθημερινές ή ανά 
γεύμα ανάγκες της οικογένειας. 
 Τα τρόφιμα θα πρέπει να 
συσκευάζονται με αεροστεγή τρόπο για 
να εμποδίζεται να ξηραίνονται, ακόμα και 
αν πρόκειται να διατηρηθούν για σύντομο 
χρονικό διάστημα. 
 Απαιτούμενα υλικά για τη συσκευασία: 
 Κολλητική ταινία ανθεκτική σε χαμηλές 
θερμοκρασίες 
 Αυτοκόλλητη ετικέτα 
 Λαστιχάκια 
 Στυλό 
 Τα υλικά για τη συσκευασία θα πρέπει 
να είναι ανθεκτικά στο σχίσιμο καθώς και 
σε χαμηλές θερμοκρασίες, υγρασία, 
οσμές, λάδια και οξέα. 
 Τα τρόφιμα προς κατάψυξη δεν θα 
πρέπει να επιτρέπεται να έρχονται σε 
επαφή με τα ήδη κατεψυγμένα είδη για να 
αποτραπεί η μερική απόψυξή ων 
τελευταίων. Τα τρόφιμα που έχουν 
αποψυχθεί πρέπει να καταναλώνονται 
και όχι να καταψύχονται πάλι. 
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Συντήρηση και καθαρισμός 
 

6 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά 
ή νερό που περιέχει χλώριο για να 
καθαρίσετε τις εξωτερικές επιφάνειες 
και τα επιχρωμιωμένα εξαρτήματα 
του προϊόντος. Το χλώριο προκαλεί 
διάβρωση σε μεταλλικές επιφάνειες 
αυτού του είδους. 

 

Προστασία των πλαστικών 
Επιφανειών 
 

  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. 

 

  Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε πετρέλαιο, 
βενζίνη ή παρόμοια υλικά για τον 
καθαρισμό.  

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

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

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

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

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

  Αν 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.  

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

  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. 
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Αντιμετώπιση προβλημάτων 
 

7 

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε αυτή τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. 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.  

• Το φις δεν έχει τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα. >>>Τοποθετήστε το φις σφιχτά στην 
πρίζα. 
• Έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το ψυγείο σας ή η γενική 
ασφάλεια. >>>Ελέγξτε την ασφάλεια. 

Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα του χώρου συντήρησης (Πολλαπλή 
Ζώνη, Έλεγχος Ψύξης και Ευέλικτη Ζώνη). 

• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ χαμηλή. >>>Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο 
σας σε μέρη όπου η θερμοκρασία πέφτει κάτω από τους 10°C. 
• Η πόρτα ανοιγόταν συχνά. >>>Μην ανοίγετε και κλείνετε συχνά την πόρτα του 
ψυγείου. 
• Η υγρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. >>>Μην τοποθετείτε το ψυγείο σας 
σε μέρη με πολλή υγρασία. 
• Τρόφιμα που περιέχουν υγρό έχουν αποθηκευτεί σε ανοικτά δοχεία. >>>Μην 
αποθηκεύετε τρόφιμα με υγρά σε ανοικτά δοχεία. 
• Η πόρτα του ψυγείου έμεινε μισάνοιχτη. >>>Κλείστε την πόρτα του ψυγείου. 
• Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε πολύ κρύο επίπεδο. >>>Ρυθμίστε το 
θερμοστάτη σε κατάλληλο επίπεδο. 

 Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί 

• Το προστατευτικό θερμικό του συμπιεστή ενεργοποιείται 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. Το ψυγείο θα αρχίσει πάλι να λειτουργεί μετά από 6 λεπτά. 
Παρακαλούμε καλέστε το σέρβις αν το ψυγείο σας δεν ξεκινήσει στο τέλος αυτού του 
χρονικού διαστήματος. 
• Το ψυγείο βρίσκεται σε κύκλο απόψυξης. >>>Αυτό είναι φυσιολογικό για ψυγείο με 
πλήρως αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης λαμβάνει χώρα περιοδικά. 
• Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. >>>Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει τοποθετηθεί 
σωστά στην πρίζα. 
• Οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας δεν έχουν γίνει σωστά. >>>Επιλέξτε την κατάλληλη τιμή 
θερμοκρασίας. 
• Υπάρχει διακοπή ρεύματος. >>>Το ψυγείο επιστρέφει στην κανονική λειτουργία όταν 
αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. 

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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Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα. 

• Η νέα συσκευή μπορεί να είναι πλατύτερη από την προηγούμενη. Τα μεγαλύτερα 
ψυγεία λειτουργούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 
• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί να είναι υψηλή. >>>Είναι φυσικό το προϊόν 
να λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά διαστήματα όταν είναι ζεστό το περιβάλλον.   
• Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με 
πολλά τρόφιμα. >>>Αν το ψυγείο συνδέθηκε στο ρεύμα ή φορτώθηκε με τρόφιμα 
μόλις πρόσφατα, θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη της ρυθμισμένη 
θερμοκρασίας. Αυτό είναι φυσιολογικό. 
• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστών 
τροφίμων. >>>Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο. 
• Οι πόρτες μπορεί να ανοίγονταν συχνά ή να έμειναν μισάνοιχτες για πολλή ώρα. 
>>>Ο θερμός αέρας που έχει εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία του 
ψυγείου για μεγαλύτερες χρονικές περιόδους. Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. 
• Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί να έχει μείνει μισάνοιχτη. 
>>>Ελέγξτε αν έχουν κλείσει καλά οι πόρτες. 
• 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 να μην 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 της κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>>Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία κατάψυξης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 

Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της 
κατάψυξης είναι επαρκής. 

• Η θερμοκρασία της συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή τιμή. >>>Ρυθμίστε 
τη θερμοκρασία συντήρησης σε υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 

Τα τρόφιμα στα συρτάρια του χώρου συντήρησης είναι παγωμένα. 

• Η θερμοκρασία της συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>>Ρυθμίστε 
τη θερμοκρασία συντήρησης σε χαμηλότερο επίπεδο και ελέγξτε. 

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την κατάψυξη είναι πολύ υψηλή. 

• Η θερμοκρασία συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>>Η ρύθμιση 
θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης επηρεάζει τη θερμοκρασία της κατάψυξης. 
Αλλάξτε τις θερμοκρασίες του χώρου συντήρησης ή κατάψυξης και περιμένετε έως 
ότου οι αντίστοιχοι χώροι επιτύχουν το επαρκές επίπεδο θερμοκρασίας. 
• Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. >>>Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. 
• Η πόρτα είναι μισάνοιχτη. >>>Κλείστε καλά την πόρτα. 
• Το ψυγείο συνδέθηκε στο ρεύμα ή φορτώθηκε με τρόφιμα μόλις πρόσφατα. 
>>>Αυτό είναι φυσιολογικό.  
Αν το ψυγείο συνδέθηκε στο ρεύμα ή φορτώθηκε με τρόφιμα μόλις πρόσφατα, θα 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη της ρυθμισμένη θερμοκρασίας. 
• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστών 
τροφίμων. >>>Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στο ψυγείο. 
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Κραδασμοί ή θόρυβος. 

• Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο ή σταθερό. >>> Αν το ψυγείο ταλαντεύεται όταν 
μετακινηθεί ελαφρά, ισορροπήστε το ρυθμίζοντας τα πόδια του. Επίσης βεβαιωθείτε 
ότι το δάπεδο είναι αρκετά ανθεκτικό να φέρει το βάρος του ψυγείου, και οριζόντιο. 
• Τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί πάνω στο ψυγείο μπορεί να προκαλούν 
θόρυβο. >>>Αφαιρέστε τα αντικείμενα από πάνω από το ψυγείο. 

Υπάρχουν θόρυβοι από το ψυγείο σαν ροής ή ψεκασμού υγρού. 

• Η ροή υγρού και αερίου είναι σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας του ψυγείου σας. 
Το φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας. 

Από το ψυγείο έρχεται ήχος σφυρίγματος. 

• 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 ανοίγονταν συχνά ή παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. >>>Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες. Κλείστε τις αν είναι ανοικτές. 
• Η πόρτα είναι μισάνοιχτη. >>>Κλείστε καλά την πόρτα. 

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. 

Δυσοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου. 

• Δεν γίνεται τακτικός καθαρισμός. >>>Καθαρίζετε το εσωτερικό του ψυγείου τακτικά 
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 υλικών συσκευασίας. 
• Τοποθετήθηκαν στο ψυγείο τρόφιμα σε ακάλυπτα δοχεία. >>>Διατηρείτε τα τρόφιμα 
σε κλειστά δοχεία. Η μικροοργανισμοί που εξέρχονται από ακάλυπτα δοχεία 
μπορούν να προκαλέσουν δυσάρεστες οσμές. 
• Αφαιρείτε από το ψυγείο τα τρόφιμα που έχουν λήξει και είναι χαλασμένα. 

Η πόρτα δεν κλείνει. 

• Συσκευασίες τροφίμων εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. >>>Μετατοπίστε τις 
συσκευασίες που εμποδίζουν την πόρτα. 
• Το ψυγείο δεν στέκεται εντελώς κατακόρυφα στο δάπεδο. >>>Ρυθμίστε τα πόδια 
για να ισορροπήσετε το ψυγείο. 
• Το δάπεδο δεν είναι οριζόντιο ή ανθεκτικό. >>>Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι 
οριζόντιο και ικανό να φέρει το βάρος του ψυγείου. 

Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει. 

• Τα τρόφιμα μπορεί να είναι σε επαφή με την οροφή του συρταριού. 
>>>Τακτοποιήστε καλύτερα τα τρόφιμα μέσα στο συρτάρι. 
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