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Οδηγίες ασφαλείας
Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεως για την ασφάλειά
σας και για τη σωστή χρήση της συσκευής, πριν από την εγκατάσταση και
χρήση της, περιλαμβανομένων των συμβουλών και των σημείων προσοχής.
Για την αποφυγή ανεπιθύμητων λαθών και ατυχημάτων, βεβαιωθείτε ότι όλοι
οι χρήστες της συσκευής είναι εξοικειωμένοι με τη λειτουργία της και τις
οδηγίες ασφαλείας. Αποθηκεύστε τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι θα
ακολουθήσουν τη συσκευή εάν αυτή πουληθεί ή μετακινηθεί, ώστε
οποιοσδήποτε τη χρησιμοποιήσει να γνωρίζει τις οδηγίες ασφαλείας και
λειτουργίας.
Για την προστασία της ασφάλειάς σας και της περιουσίας σας, ακολουθείτε
τις συμβουλές ασφαλείας που αναγράφονται στις οδηγίες χρήσεως, καθώς
ο κατασκευαστής δε φέρει ευθύνη σε αντίθετη περίπτωση.

Ασφάλεια παιδιών και ΑΜΕΑ
 Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και

άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες φυσικές, αισθητικές ή
διανοητικές ικανότητες εφόσον έχουν καθοδήγηση και ενημέρωση για την
ασφαλή
χρήση της και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν
παίζουν με τη συσκευή.
 Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός
εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. 
 Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
 Εάν πετάξετε τη συσκευή αποσυνδέστε το φις από την πρίζα, κόψτε το
καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή, μπορείτε) και αφαιρέστε την
πόρτα για να αποτρέψετε παιδιά που παίζουν από ηλεκτρικό σοκ ή
εγκλωβισμό.
 Εάν η συσκευή αυτή που διαθέτει μαγνητικά λάστιχα πόρτας,
αντικαταστήσει παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μανταλωτή)
στην πόρτα, καταστρέψτε το ελατήριο πριν την πετάξετε για να
προστατεύσετε τα παιδιά από κίνδυνο εγκλωβισμού. 

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ! Kρατήστε τα ανοίγματα αερισμού γύρω από τη συσκευή
ελεύθερα από εμπόδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά μέσα ή συσκευές για να
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης πέραν αυτών που προτείνει ο
κατασκευαστής.
ΠΡΟΣΟΧΗ!
Μην
καταστρέφετε
το
κύκλωμα
ψύξης.
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Οδηγίες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές (όπως οι
κατασκευαστές παγωτού) στο εσωτερικό του ψυγείου, εκτός εάν έχουν
εγκριθεί για το σκοπό αυτό από τον κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αγγίζετε τη λυχνία εάν είναι αναμμένη για μεγάλο
χρονικό διάστημα διότι μπορεί να καείτε.1 )
Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ύλες, όπως δοχεία αεροζόλ με ένα
εύφλεκτο προωθητικό σε αυτή τη συσκευή. 
 Το ισοβουτάνιο ψυκτικό (R600a) περιέχεται εντός του κυκλώματος
ψυκτικού μέσου της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο
περιβαλλοντικής
συμβατότητας, το οποίο είναι, ωστόσο, εύφλεκτο. 

 Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι
κανένα από τα εξαρτήματα του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχει
καταστραφεί. 
- αποφεύγετε ανοικτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης
- αερίζετε καλά το χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή
 Είναι επικίνδυνο να αλλάξετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιήσετε το
προϊόν αυτό καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε βλάβη στο καλώδιο
μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή / και ηλεκτροπληξία.
 Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως:
- Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα
εργασιακά περιβάλλοντα;
- Αγροκτήματα, ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα οικιακής
χρήσηs;
- catering και αντίστοιχες χρήσεις.


ΠΡΟΣΟΧΗ! Τυχόν ηλεκτρικά εξαρτήματα (βύσμα, καλώδιο
τροφοδοσίας, συμπιεστής, κ.λπ.) πρέπει να αντικατασταθούν από
έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή σε εξειδικευμένο
προσωπικό σέρβις.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η λυχνία που περιλαμβάνεται σε αυτή τη συσκευή είναι
ειδική μόνο για αυτή τη συσκευή και δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί σε
οικιακά φωτιστικά.1 )
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Οδηγίες ασφαλείας
 Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί.

 Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν έχει φθαρεί ή καταστραφεί στο πίσω μέρος










της συσκευής. Ένα φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο ρεύματος
μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά.
Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο φτάνει μέχρι την πρίζα χωρίς πίεση.
Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας.
Αν η πρίζα ρεύματος είναι χαλαρή, μην εισάγετε το βύσμα τροφοδοσίας.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία. 
Η συσκευή αυτή είναι βαριά. Προσέχετε κατά τη μεταφορά της.
Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε τρόφιμα από την κατάψυξη αν τα χέρια σας
είναι υγρά/βρεγμένα, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές
του δέρματος ή εγκαύματα.
Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο ηλιακό φως.


Καθημερινή χρήση
 Μη βάζετε ζεστά σκεύη ή τρόφιμα στα πλαστικά μέρη της συσκευής. 

 Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στον πίσω τοίχο.
 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψυχθούν εκ νέου αφού έχουν
αποψυχθεί. 1 )
 Αποθηκεύετε τα προκατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες
του παραγωγού.1 )
 Οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών θα πρέπει να
τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
 Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στην κατάψυξη, καθώς η πίεση στο
1)
δοχείο, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, προκαλώντας ζημία στη συσκευή. 
 Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα στη γλώσσα εάν
καταναλώνονται κατ 'ευθείαν από τον καταψύκτη.1 )

Καθαρισμος και φροντίδα
 Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα.

Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.
 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο
από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.1 )
 Εξετάζετε τακτικά την εξαγωγή της αποχέτευσης στο ψυγείο για

αποψυγμένο νερό. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε τον αγωγό. Αν η
εξαγωγή είναι βουλομένη, το νερό θα συλλεχθεί στο κάτω μέρος της
συσκευής.2 )

1) Εάν υπάρχει κατάψυξη
2) Αν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.
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Οδηγίες ασφαλείας
Εγκατάσταση
Σημαντικό! Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.
 Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε την για χτυπήματα. Μη τη
συνδέσετε στο ρεύμα αν είναι χτυπημένη. Αναφέρατε πιθανά χτυπήματα
στο κατάστημα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή κρατήστε τη συσκευασία.
 Καλό θα είναι να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από
τη σύνδεση της συσκευής ώστε τα λάδια να «κάτσουν» στο
συμπιεστή.
 Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία του αέρα γύρω από τη
συσκευή, για την αποφυγή υπερθέρμανσης. Για να επιτευχθεί επαρκής
αερισμός ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
 Όπου είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος θα πρέπει να είναι
τοποθετημένοι στον τοίχο για να αποφύγετε την επαφή με θερμά μέρη
(συμπιεστής, con-πυκνότερο) για την αποτροπή πιθανών εγκαυμάτων. 
 Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικές
κουζίνες.
 Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της
συσκευής.


Service
 Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της

συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό της
Serviceworld.
 Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις της Serviceworld και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.


Εξοικονόμηση ενέργειας
 Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα στη συσκευή
 Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά μεταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει την
κυκλοφορία του αέρα
 Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω τοίχωμα της συσκευής
 Μην ανοίγετε τις πόρτες αν πέσει το ρεύμα
 Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες
 Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα
 Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε πολύ χαμηλή θερμοκρασία
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Οδηγίες ασφαλείας
Προστασία περιβάλλοντος
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια που καταστρέφουν το στρώμα του
όζοντος, ούτε στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου ούτε στα μονωτικά υλικά. Η
συσκευή δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με μη αστικά απορρίμματα και
σκουπίδια. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει
να απορρίπτεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς από τις τοπικές
αρχές. Αποφύγετε να καταστραφεί το ψυκτικό κύκλωμα, ειδικά ο εναλλάκτης
θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη συσκευή που
σημειώνονται με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα.
Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι
το προϊόν αυτό δεν μπορεί να αντιμετωπίζεται ως οικιακά
απορρίμματα. Αντ' αυτού θα πρέπει να οδηγείται στο κατάλληλο
σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού
εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό ανακυκλώνεται
σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα
μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό
απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε
επικοινωνήστε με το δήμο σας, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών
απορριμμάτων ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά με το σύμβολο
είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία
σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για να την ανακυκλώσετε.
Απόρριψη της συσκευής
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το.
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Επισκόπηση

Ράφια συντήρησης

Ράφια πόρτας

Ντουλάπι
ψύξης

Θερμοστάτης και Φως
Ράφια πόρτας
Ράφια συντήρησης

Κάλυμμα φρουτολεκάνης

Ποδαράκια ανύψωσης

Αυτή η εικόνα είναι μόνο για επεξήγηση, για λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε τη συσκευή σας.
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Αναστροφή φοράς πόρτας
Εργαλεία που απαιτούνται: Σταυροκατσάβιδο, επίπεδο κατσαβίδι, εξαγωνικό κλειδί

1. Ανοίξτε την επάνω πόρτα και βγάλτε τη βίδα από τα επάνω καλύμματα του μεντεσέ
με σταυροκατσάβιδο. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ, αποσυνδέστε τον τελικό
σωλήνα, ξεβιδώστε την πάνω άρθρωση και αφαιρέστε την επάνω πόρτα.

2.Ανοίξτε και αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα και το περίβλημα του καλωδίου με
κατσαβίδι. Προσέχετε το καλώδιο που υπάρχει μέσα. Στη συνέχεια, μετακινήστε το
καλώδιο με το σύνδεσμο προς την άλλη πλευρά, τοποθετήστε το καλώδιο στην άλλη
πλευρά και βάλτε το κάλυμμα πάλι πάνω.

3. Ξεβιδώστε το μεσαίο μεντεσέ με το κατσαβίδι και στη συνέχεια βγάλτε την πόρτα.
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Αναστροφή φοράς πόρτας

4.Αφού γείρετε το ψυγείο, αφαιρέστε τα ποδαράκια στήριξης, και στη συνέχεια
ξεβιδώστε τον μεντεσέ με το σταυροκατσάβιδο.

1. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κάτω μεντεσέ, γυρίστε τον βραχίονα και
επανατοποθετήστε τον.

unscrew

screw

2. Επανατοποθετείστε το στήριγμα που εφαρμόζει στον κάτω μεντεσέ.

3. Ξεβιδώστε το δεξί μεσαίο στοπ με μεταλλικό εξάρτημα από το κάτω μέρος της
επάνω πόρτας. Στη συνέχεια, εγκαταστήστε το αριστερό μεσαίο στοπ και το
μεταλλικό εξάρτημα στην αριστερή πλευρά του κάτω μέρους της επάνω πόρτας.
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Αναστροφή φοράς πόρτας
8

Τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ από την αντίστροφη μεριά και μετά
μεταφέρετε τον στην αριστερή μεριά. Τοποθετείστε τον μεσαίο μεντεσέ στην
πάνω τρύπα της κάτω πόρτας και μετά σφίξτε τις βίδες.

9. Τοποθετήστε την πάνω πόρτα με τον μεντεσέ της πάνω στο περίβλημα.

10. Αφαιρέστε το κάλυμμα του μεντεσέ από την τσάντα με τα αξεσουάρ και
τοποθετήστε τον με τον πάνω μεντεσέ. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το κάλυμμα
στη δεξιά πλευρά.
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Εγκατάσταση
Απαιτήσεις χώρου
Διαλέξτε ένα μέρος το οποίο δεν βρίσκεται σε συνεχή έκθεση στον ήλιο.
Διαλέξτε ένα μέρος με αρκετό χώρο ώστε οι πόρτες του ψυγείου να ανοίγουν
εύκολα.
Αφήστε αρκετό χώρο ώστε να μπορέσετε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε
επίπεδη επιφάνεια.
Αφήστε ελεύθερο χώρο δεξιά, αριστερά, πίσω και μπροστά κατά την
εγκατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει στο να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας.
Αφήστε κενό τουλάχιστον 50 mm στις δυο πλευρές.

Ευθυγράμμιση συσκευής
Ρυθμίστε τα δυο ποδαράκια στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
Εάν
η
συσκευή
δεν
είναι
ευθυγραμμισμένη, οι πόρτες δεν θα
σφραγίζουν σωστά.
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Εγκατάσταση
Τοποθέτηση
Εγκαταστήστε τη συσκευή σε μια θέση όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
αντιστοιχεί στην κλιματική κλάση που αναγράφεται στην πινακίδα της
συσκευής:
Κλάση κλιματος Θερμοκρασία χώρου
SN

+10o C - +32o C

N

+16o C - +32o C

ST

+16o C - +38o C

T

+16o C - +43o C

Θέση
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί μακριά από πηγές θερμότητας, όπως
καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να
κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος της καμπίνας. Για να εξασφαλιστεί η
βέλτιστη απόδοση, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από ένα επικρεμάμενο
ντουλάπι, η ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής της συσκευής και του
ντουλαπιού πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm. Στην ιδανική περίπτωση,
ωστόσο, η συσκευή δεν θα πρέπει να τοποθετείται κάτω από ντουλάπια. Η ακριβής
ευθυγράμμιση εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση
του ψυγείου.
Προσοχή! Πρέπει να είναι δυνατό να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την
παροχή ρεύματος, το φις πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την
εγκατάσταση.

Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν τη συνδέσετε, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που εμφανίζονται στην
πινακίδα αντιστοιχούν στην τροφοδοσία της χώρας σας. Η συσκευή πρέπει να είναι
γειωμένη. Το βύσμα του καλωδίου παροχής ρεύματος είναι εφοδιασμένο με μια
επαφή για το σκοπό αυτό. Αν η πρίζα σας δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή
σε μια ξεχωριστή γείωση σε συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς, αφού
συμβουλευθείτε έναν εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση που δεν τηρούνται οι
παραπάνω προφυλάξεις ασφαλείας.
Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις οδηγίες της Ε.Ε
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Καθημερινή χρήση
Χρησιμοποιώντας τον πίνακα ελέγχου

A
B

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Α. . Έλεγχος θερμοκρασίας ψυγείου
B. Power cool / κλείδωμα / ξεκλείδωμα

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
α. Ο πίνακας ελέγχου παραμένει αναμμένος για 3 δευτερόλεπτα και λειτουργεί
σύμφωνα με τη ρύθμιση που έχει οριστεί (λειτουργία και θερμοκρασία) πριν σβήσει.
Το σύστημα θα κλειδωθεί αυτόματα 2 δευτερόλεπτα μετά την τελευταία επιλογή
λειτουργίας. Μετά το κλείδωμα, το φως του πίνακα θα σβήσει 60 δευτερόλεπτα μετά
την τελευταία επιλογή λειτουργίας.
β. Οι προρυθμισμένες θερμοκρασίες του ψυγείου και της κατάψυξης θα
εμφανίζονται στην οθόνη.

ΕΜΦΑΝΙΣΗ
•

Ο πίνακας ενεργοποιείται μόλις ανοίξει η πόρτα του ψυγείου ή του
καταψύκτη. (ένα σήμα γίνεται αντιληπτό κάθε φορά)

•

Ο πίνακας θα ανάβει με οποιαδήποτε χρήση κουμπιού, ενώ θα σβήνει 1
λεπτό μετά την τελευταία επιλογή λειτουργίας.

•

Εμφάνιση κατά την κανονική λειτουργία
Ένδειξη θερμοκρασίας του χώρου ψυγείου: Υποδεικνύει τη θερμοκρασία της
τρέχουσας ρύθμισης.
12

Καθημερινή χρήση
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΠΛΗΚΤΡΩΝ
Έλεγχος θερμοκρασίας του ψυγείου
Η λειτουργία αυτή είναι ενεργή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί τόσο σε λειτουργία η
οποία έχει καθοριστεί από τον χρήστη αλλά και στο Super Mode. Αφού εισάγετε την
θερμοκρασία ελέγχου στο χώρο του ψυγείου αναβοσβήνει το συγκεκριμένο κουμπί.
Πατώντας παρατεταμένα το κουμπί, η θερμοκρασία θα αλλάζει κυκλικά: “2℃, 3℃,
4℃, 5℃, 6℃, 7℃, 8℃, OFF”. Η θερμοκρασία έχει κατοχυρωθεί αφού αναβοσβήσει η
αντίστοιχη ένδειξη για 5 δευτερόλεπτα.
Έλεγχος θερμοκρασίας του χώρου κατάψυξης
• Συνδέστε τη συσκευή σας. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν
αισθητήρα. Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις COLD, COLDER και COLDEST. Η COLD
είναι η πιο ζεστή και η COLDEST είναι αυτή με την χαμηλότερη
θερμοκρασία.
• Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί στη σωστή θερμοκρασία εάν είναι
ιδιαίτερα ζεστή ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.

Power cool / κλείδωμα / ξεκλείδωμα
• Power Cool: Αγγίξτε αυτό το πλήκτρο για να εισέλθετε / κλείσετε τη
λειτουργία Power Cool στην κατάσταση "Ξεκλείδωμα"
Όταν το εισάγετε, η ενδεικτική λυχνία
λειτουργία 3 ωρών.

ανάβει και ολοκληρώνεται μετά από

• Πατήστε παρατεταμένα για είσοδο / έξοδο από τη λειτουργία κλειδώματος
-Ξεκλείδωμα: Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο κλειδώματος και η λειτουργία
θα ενεργοποιηθεί μετά το ηχητικό σήμα.
-Κλείδωμα: Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το πλήκτρο ξεκλειδώματος και η λειτουργία
θα ενεργοποιηθεί μετά το ηχητικό σήμα.
Μετά το πάτημα ενός κουμπιού ακολουθεί σύντομο ηχητικό σήμα.
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Καθημερινή χρήση
Όλα τα κουμπιά θα ισχύουν μόνο υπό τη λειτουργία ξεκλειδώματος.
Λειτουργία κλειδώματος
Μετά από λειτουργία 60 δευτερολέπτων η οθόνη θα κλειδώνεται αυτόματα

Πρώτη χρήση
Καθαρισμός του εσωτερικού
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα
εσωτερικά εξαρτήματα με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι, ώστε να
απομακρυνθεί η χαρακτηριστική μυρωδιά του ολοκαίνουργιου προϊόντος, και στη
συνέχεια, στεγνώστε καλά.
Σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή χημικά καθαριστικά, καθώς θα
καταστρέψουν την επιφάνεια της συσκευής.

Κατάψυξη νωπών τροφίμων
Η κατάψυξη είναι κατάλληλη για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την
αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθείας κατάψυξης τροφίμων για μεγάλο χρονικό
διάστημα.
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα που πρέπει να καταψυχθούν στην κατάψυξη.
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες καθορίζεται
στην πινακίδα του ψυγείου.
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες: κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου μην
προσθέτετε άλλα τρόφιμα να καταψυχθούν.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια περίοδο εκτός λειτουργίας, πριν από την
τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει τουλάχιστον
2 ώρες στις υψηλότερες ρυθμίσεις.
Σημαντικό! Σε περίπτωση λανθασμένης απόψυξης, για παράδειγμα, σε περίπτωση
διακοπής ρεύματος, τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται γρήγορα ή
να μαγειρευτούν αμέσως και στη συνέχεια να καταψυχθούν εκ νέου (μετά το
ψήσιμο)

Ξεπάγωμα
Βαθιά-κατεψυγμένα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν να χρησιμοποιηθούν, μπορεί να
αποψυχθούν στο ψυγείο
ή σε θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με το διαθέσιμο χρόνο για αυτή τη λειτουργία.
Μικρά κομμάτια μπορεί ακόμη και να μαγειρευτούν ακόμη κατεψυγμένα, κατευθείαν
από την κατάψυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει
περισσότερο.
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ΑΞΕΣΟΥΑΡ
Τα τοιχώματα του ψυγείου είναι εξοπλισμένα με μια σειρά οδηγών
ώστε να μπορείτε να τοποθετείτε τα ράφια στο σημείο που θέλετε.
ΤΟΠΟΘΕΤΩΝΤΑΣ ΤΑ ΡΑΦΙΑ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ
Τα ράφια της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη
ώστε να έχετε την δυνατότητα να αποθηκεύετε συσκευασίες φαγητών
διαφόρων μεγεθών. Για να κάνετε αυτή την αλλαγή ακολουθείτε την
εξής διαδικασία: τραβήξτε σταδιακά το ράφι με τη φορά που δείχνουν
τα βέλη μέχρι να βγει τελείως και μετά τοποθετήστε το στο επιθυμητό
σημείο.

Χρήσιμες συμβουλές
Για να σας βοηθήσουμε να αξιοποιήσετε την κατάψυξη πιο αποδοτικά, σας
προτείνουμε:
Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες.
εμφανίζεται στην πινακίδα στο πίσω μέρος του ψυγείου;
Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 24 ώρες. Καμία περαιτέρω τροφή δεν
πρέπει να προστεθεί για να καταψυχθεί κατά τη διάρκεια αυτής της
περιόδου;
Καταψύχετε μόνο τρόφιμα καθαρισμένα και υψηλής ποιότητας;
Ετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να παγώνουν γρήγορα και
πλήρως και να μπορείτε να ξεπαγώνετε μόνο την ποσότητα που θέλετε;
Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πολυαιθυλένιο και βεβαιωθείτε ότι τα
πακέτα είναι αεροστεγή;
Μην αφήνετε τα φρέσκα, νωπά τρόφιμα να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα
που είναι ήδη παγωμένα, για να μην ανέβει η θερμοκρασία τους;
Τα άπαχα τρόφιμα διατηρούνται καλύτερα και περισσότερο από αυτά με
λιπαρά, το αλάτι μειώνει το χρόνο κατάψυξης των τροφίμων;
Μην πίνετε νερό απευθείας από την κατάψυξη, σε περίπτωση που
τοποθετήσετε κάποιο μπουκάλι για να παγώσει, αφαιρέστε το πώμα.
Κατά την αφαίρεση τροφίμων από τον καταψύκτη, προσέχετε για την
αποφυγή εγκαυμάτων στο δέρμα.
Συστήνεται να σημειώνετε την ημερομηνία αποθήκευσης σε κάθε
συσκευασία, ώστε να γνωρίζετε τη διάρκεια κατάψυξης των τροφίμων.
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Συμβουλές για την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων
Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής:
βεβαιωθείτε ότι τα συσκευασμένα τρόφιμα αποθηκεύτηκαν με ασφάλεια από
τον λιανοπωλητή;
βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρθηκαν από το κατάστημα
τροφίμων στον καταψύκτη στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα;
μην ανοίγετε συχνά την πόρτα και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο
από όσο χρειάζεται.
αφού ξεπαγώσουν, τα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν άμεσα και δεν
μπορούν να καταψυχθούν ξανά;
μην καταψύχετε τα τρόφιμα για περισσότερο από τη διάρκεια που
αναγράφεται στη συσκευασία.

Συμβουλές για την συντήρηση νωπών τροφίμων
Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής:
Μην αποθηκεύετε το φαγητό ζεστό ή υγρά που εξατμίζονται στο ψυγείο
Να σκεπάζετε ή να τυλίγετε τα τρόφιμα, ιδιαίτερα αν έχουν έντονο άρωμα

Συμβουλές για ψύξη
Χρήσιμες συμβουλές
Για ασφάλεια, συντηρείτε τα νωπά τρόφιμα για λίγες μόνο ημέρες.
Το μαγειρεμένο φαγητό πρέπει να συσκευάζεται πριν τοποθετηθεί στο
ψυγείο.
Τρόφιμα και λαχανικά: τοποθετήστε τα στο συρτάρι φρούτων και λαχανικών,
πλύντε τα πριν τα καταναλώσετε.
Γαλακτοκομικά: τοποθετήστε τα σε αεροστεγή δοχεία ή συσκευάστε τα σε
αλουμινόχαρτο/μεμβράνη για να μην
έρχονται σε επαφή με τον αέρα.
Γάλα: κλείνετε το πάντα με καπάκι και αποθηκεύστε το στα ράφια της
πόρτας.
Μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδο, δεν πρέπει να διατηρούνται στο
ψυγείο.
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Καθαρισμός
Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των
εσωτερικών εξαρτημάτων, θα πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
Προσοχή! Η συσκευή δεν πρέπει να συνδεθεί με το ρεύμα κατά τη
διάρκεια του καθαρισμού. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό
σβήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από την πρίζα, ή απενεργοποιήσετε
την ασφάλεια. Ποτέ μην καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Η
υγρασία μπορεί να συσσωρευτεί στα ηλεκτρικά εξαρτήματα, με κίνδυνο
ηλεκτροπληξίας! Οι ατμοί μπορεί να καταστρέψουν τα πλαστικά εξαρτήματα.
Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί και πάλι σε λειτουργία.
Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορούν να προσβάλλουν
πλαστικά μέρη, π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός από φλούδα πορτοκαλιού, βουτυρικό
οξύ, καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ.
Μην επιτρέπετε σε τέτοιες ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα της
συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε λειαντικά καθαριστικά
Αφαιρέστε το φαγητό από την καταψύκτη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό μέρος, καλά
καλυμμένο.
Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε το φις από το ρεύμα ή
απενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τον ασφαλειοδιακόπτη.
Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό.
Μετά τον καθαρισμό σκουπίστε με φρέσκο νερό και τρίψτε το στεγνό.
Αφού έχετε στεγνώσει όλα τα μέρη βάλτε τη συσκευή ξανά σε λειτουργία.

ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΦΡΟΥΤΟΛΕΚΑΝΗ
•
•

Χαμηλή υγρασία: μετακινείστε το διακόπτη αριστερά
Υψηλή υγρασία: μετακινείστε το διακόπτη δεξιά

Φρούτα

Λαχανικά
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Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Προσοχή! Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Μόνο
εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Serviceworld πρέπει να κάνει επισκευές προβλημάτων που δεν είναι σε
αυτό το εγχειρίδιο.
Σημαντικό! Κάποιοι ήχοι που μπορεί να ακούγονται κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι φυσιολογικοί (συμπιεστής,
κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).

Πρόβλημα

Πιθανό αίτιο

Επίλυση

Η συσκευή δεν είναι καλά
τοποθετημένη στο ρεύμα.
Η συσκευή δεν
λειτουργεί.

Η συσκευή παγώνει
υπερβολικά.

Έχει καεί η ασφάλεια.
Η πρίζα είναι χαλασμένη.
Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί πολύ
χαμηλά ή είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία Super Freezing Mode.
Η θερμοκρασία δεν είναι
σωστά ρυθμισμένη.
Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Το φαγητό είναι ζεστό.

Μεγάλη ποσότητα ζεστού
φαγητού τοποθετήθηκε στο
ψυγείο πρόσφατα.
Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε
πηγή θερμότητας.

Συσσώρευση πάγου
στο σημείο που
κλείνει η πόρτα.

Περίεργοι θόρυβοι.

Η στεγανοποίηση της πόρτας δεν
είναι αεροστεγής.

Βάλτε την στην πρίζα.
Αλλάξτε ασφάλεια.
Καλέστε ηλεκτρολόγο.
Γυρίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη
ρύθμιση.
Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως.
Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο
χρειάζεται.
Γυρίστε τον θερμοστάτη σε υψηλότερη
ρύθμιση.
Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης.
Χρησιμοποιώντας ένα στεγνωτήρα μαλλιών (σε
δροσερή θερμοκρασία) λιώστε τον πάγο.
Ταυτόχρονα, διαμορφώστε το
Σημείο που κλείνει η πόρτα με το χέρι έτσι ώστε
να κάθεται σωστά.

Η συσκευή δεν είναι
ευθυγραμμισμένη.

Ρυθμίστε τα ποδαράκια στήριξης.

Η συσκευή ακουμπάει τον
τοίχο ή άλλα αντικείμενα.

Μετακινήστε ελαφρά την συσκευή.

Κάποιο σωληνάκι στο πίσω
μέρος ακουμπάει μέρος της
συσκευής ή τον τοίχο.

Ρυθμίστε το με το χέρι αν χρειαστεί.

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής
υποστήριξης. 210-620.38.38.
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Shelf
Balconies

Chiller box

Decorative block
Balconies
Shelves

Crisper

Leveling Feet

The actual
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（The same operation as for lower door.）
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A



B

Key operation˖
A. Temperature Control of Fridge Compartment
B. Power Cool/ Locking / Unlocking

Operating condition:
The control panel is 100% lit up for 3 seconds, which operates exactly as per the setting (mode and
temperature) before the power off. The system will be automatically locked 2 seconds after the last key
operation. After locking, the light of the panel would be out 60 seconds after the last key operation.
Both preset temperatures of fridge compartment would be shown on the display.

Display:
The panel will be lit up once the door of fridge compartment or freezer compartment is opened. (one door
signal is sensed at a time)
The panel will be lit up by any key operation whereas the light would be out 1 minutes after the last operation.
Display during normal operation
Temperature Display of the Fridge Compartment: Indicating the temperature of the current setting.

Illustion of the key:
Temperature Control of the Fridge Compartment
This key is workable both in User Defined Mode as well as Super Mode. After entering the temperature
control of the fridge compartment, this key flashes. By touching the key consecutively, the temperature would
change in a circle of “2ć, 3ć, 4ć, 6ć, 8ć”, after which 5-second flashing means the selection of
temperature is settled.
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Temperature control of the freezer compartment
Plug on your appliance. The internal temperature is controlled by a sensor. There are 3 settings COLD,
COLDER, and COLDEST. COLD is warmest setting and COLDEST is coldest setting.
The appliance may not operate at the correct temperature if it is in a particularly hot or if you open the door
often.

Power cool / Locking / Unlocking
Power Cool: Touch this key to Enter / Exit Power Cool Mode In the state of ”Unlocking”
When enter it, the indicator

light and Automatic exit after N operation in 3 hours.

Long Press to Enter / Exit Locking Mode
-Unlocking: Press for 3 seconds in the mode of locking, all the keys would be unlocked after the a beep.·
-Locking: Press for 3 seconds in the mode of unlocking, all the keys would be locked after the a beep.

Press button short beep after per press button
All buttons will only valid under unlock mode.

Lock function
N operation in 60 sec will lock the display automatically.
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Setting the humidity in the Crisper:
Low humidity: move the regulator to the left
Hight humidity: move the regulator to the right
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or
There will be some sound/noise during normal operation (compressor or refrigerant circulation).

does

Indicator lights flashing

Inform the maintenance center

Sensor fault
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