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

1. Για κατάψυξη νωπών τροφίμων, 
διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων, 
ταχεία ψύξη ποτών, παρασκευή 
παγοκύβων.

2. Ψημένα, παγωμένα μαγειρεμένα 
τρόφιμα, γαλακτοκομικά προϊόντα.

3. Κρέας, λουκάνικα, αλλαντικά, κονσέρβες.
4. Φρούτα, λαχανικά, σαλάτες.
5. Σωληνάρια, μικρά μπουκάλια και 

κονσέρβες.
6. Θήκη αυγών.
7. Ποτά, μεγάλα μπουκάλια.

1  Το ψυγείο σας
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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.

Ο χρόνος ωφέλιμης ζωής της μονάδας 
που προμηθευτήκατε είναι 10 έτη. 
Αυτή είναι η περίοδος διατήρησης των 
ανταλλακτικών που απαιτούνται για τη 
λειτουργία της μονάδας σύμφωνα με τα 
περιγραφόμενα.

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 
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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. 

• 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 υπάρχει ένα μπλε φως στο ψυγείο, 
μην το κοιτάζετε παρατεταμένα με γυμνό 
μάτι ή με οπτικά όργανα. 

•  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.
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• 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.

•  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.
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Συμμόρφωση με την Οδηγία 
περί αποβλήτων ηλεκτρικού 
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) και τελική διάθεση του 
προϊόντος: 

Το προϊόν αυτό 
συμμορφώνεται με την 
Οδηγία της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης περί αποβλήτων 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
(2012/19/ΕΕ).  Το προϊόν 
φέρει σύμβολο ταξινόμησης 

για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Το προϊόν αυτό έχει κατασκευαστεί με 
εξαρτήματα και υλικά υψηλής ποιότητας τα 
οποία μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν 
και είναι κατάλληλα για ανακύκλωση. Μην 
απορρίψετε το απόβλητο προϊόν μαζί με 
τα κανονικά οικιακά και άλλα απορρίμματα 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Ζητήστε πληροφορίες από 
τις τοπικές σας αρχές σχετικά με αυτά τα 
κέντρα συλλογής.

Συμμόρφωση με την Οδηγία 
περί περιορισμού χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών (RoHS):

Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί 
συμμορφώνεται με την Οδηγία της 
Ευρωπαϊκής ένωσης περί περιορισμού 
χρήσης ορισμένων επικίνδυνων ουσιών 
(RoHS) (2011/65/ΕΕ).  Δεν περιέχει 
επικίνδυνα και απαγορευμένα υλικά που 
ορίζονται στην Οδηγία.

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.

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. 
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.
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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 
προσέξετε κατά την εκ νέου 
μεταφορά του ψυγείου
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. Εισάγετε τις 2 πλαστικές σφήνες στο 
πίσω σύστημα αερισμού, όπως δείχνει 
η ακόλουθη εικόνα. Οι πλαστικές 
σφήνες θα παρέχουν την απαιτούμενη 
απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο σας 
και τον τοίχο ώστε να επιτρέπεται η 
κυκλοφορία του αέρα.

3. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου 
όπως συνιστάται στην ενότητα 
"Συντήρηση και καθαρισμός".
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!
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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.

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 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
AΑν 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.
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Αντικατάσταση της εσωτερικής 
λάμπας 

Σε περίπτωση βλάβης στο φως, 
διακόψτε την παροχή ρεύματος στην 
πρίζα και τραβήξτε το φις από την πρίζα. 
Για να διαπιστώσετε αν έχει χαλαρώσει 
ο λαμπτήρας στην υποδοχή του, 
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.

Αν το φως πάλι δεν λειτουργεί, 
προμηθευτείτε μια ανταλλακτική λάμπα 
E14 βιδωτού τύπου ισχύος 15 W (το πολύ) 
από το τοπικό σας κατάστημα ηλεκτρικών 
ειδών και τοποθετήστε την ως εξής:

1. Διακόψτε την παροχή ρεύματος στην 
πρίζα και τραβήξτε το φις από την πρίζα. 
Ενδεχομένως να βρείτε χρήσιμο να 
αφαιρέσετε ορισμένα ράφια για εύκολη 
πρόσβαση.

2. Αφαιρέστε το κάλυμμα διάχυσης του 
φωτός όπως φαίνεται στο σχήμα (a-b).

3. Αντικαταστήστε τον καμένο λαμπτήρα.
4. Συναρμολογήστε πάλι το κάλυμμα 

διάχυσης όπως φαίνεται στο σχήμα (c).
   "Πιέστε σταθερά για να βεβαιωθείτε ότι 

το κάλυμμα έχει εφαρμόσει καλά."
5. Πετάξτε αμέσως με προσοχή την 

καμένη λάμπα.
"Ανταλλακτική λάμπα μπορείτε να βρείτε 

εύκολα σε καλό κατάστημα ηλεκτρολογικών 
υλικών ή σε κατάστημα για μαστορέματα."
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Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των πορτών
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Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των πορτών
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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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5  Χρήση του ψυγείου σας

Κουμπί ρύθμισης θερμοστάτη

Η θερμοκρασία λειτουργίας ρυθμίζεται 
από το θερμοστάτη.

Warm Cold
1        2       3        4       5

(Or) Min. Max.
1 = Χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση ψύξης 
(Η πιο ζεστή ρύθμιση)
5 = Υψηλότερη δυνατή ρύθμιση ψύξης 
(Η πιο κρύα ρύθμιση)

(ή)
Min. = Χαμηλότερη δυνατή ρύθμιση 
ψύξης 

(Η πιο ζεστή ρύθμιση)
Max. = Υψηλότερη δυνατή ρύθμιση 
ψύξης 

(Η πιο κρύα ρύθμιση) 
Η μέση θερμοκρασία στο εσωτερικό του 

ψυγείου θα πρέπει να είναι περίπου +5°C.
Επιλέγετε τη ρύθμιση ανάλογα με την 

επιθυμητή θερμοκρασία.
Παρακαλούμε έχετε υπόψη σας ότι θα 

υπάρχουν διαφορές θερμοκρασίας στην 
περιοχή ψύξης.

Η πιο ψυχρή περιοχή είναι αμέσως 
επάνω από το διαμέρισμα λαχανικών.

Η εσωτερική θερμοκρασία εξαρτάται από 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, το πόσο 
συχνά ανοίγει η πόρτα και την ποσότητα 
των τροφίμων που περιέχει το ψυγείο.

Το συχνό άνοιγμα της πόρτας προκαλεί 
αύξηση της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Για το λόγο αυτό συνιστούμε να κλείνετε 
την πόρτα όσο το δυνατόν συντομότερα 
μετά τη χρήση.

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.
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Ψύξη
Αποθήκευση των τροφίμων

Ο χώρος συντήρησης προορίζεται για 
τη βραχυπρόθεσμη διατήρηση νωπών 
τροφίμων και ποτών.

Κατάψυξη
Κατάψυξη τροφίμων

Ο χώρος της κατάψυξης επισημαίνεται 
με το σύμβολο .

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη 
συσκευή σας για να καταψύχετε νωπά 
τρόφιμα καθώς και για την αποθήκευση 
προ-κατεψυγμένων τροφίμων.

Παρακαλούμε να συμβουλεύεστε 
τις οδηγίες που αναγράφονται στη 
συσκευασία των τροφίμων.
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Ο χώρος της κατάψυξης επισημαίνεται 
με αυτό το σύμβολο .

Ο χώρος της κατάψυξης είναι κατάλληλος 
για την αποθήκευση προ-κατεψυγμένων 
τροφίμων. Θα πρέπει πάντα να τηρούνται 
οι συστάσεις για την αποθήκευσή τους, 
όπως αυτές αναγράφονται στη συσκευασία 
των τροφίμων.

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. 

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

 Ο χώρος βαθιάς κατάψυξης δεν εκτελεί 
αυτόματη απόψυξη, ώστε να αποφευχθεί 
η αλλοίωση των τροφίμων. 
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Διακοπή της λειτουργίας της 
συσκευής σας

 Αν ο θερμοστάτης της συσκευής σας 
διαθέτει ρύθμιση "0":

- Μπορείτε να διακόψετε τη λειτουργία 
της συσκευής σας ρυθμίζοντας το κουμπί 
του θερμοστάτη στη θέση "0" (μηδέν). Η 
συσκευή σας δεν θα αρχίσει να λειτουργεί 
αν δεν επαναφέρετε το κουμπί θερμοστάτη 
στη θέση "1" ή μία από τις άλλες θέσεις.

Αν ο θερμοστάτης της συσκευής σας 
διαθέτει ρύθμιση "min":

- Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα 
όταν θέλετε να διακόψετε τη λειτουργίας 
της.

Β) Χώρος κατάψυξης
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.

C 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.

C 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.

C Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
καθαριστικούς παράγοντες 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 
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.
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Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για πολλή ώρα.
• 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.
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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.

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.
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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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