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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
y

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. 
y Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να διασφαλιστεί ότι
δεν παίζουν με τη συσκευή.
y Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός
εάν είναι άνω των 8 ετών και επιβλέπονται. 
y Κρατήστε όλα τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά.
Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
y 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.
y 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.



Οδηγίες ασφαλείας
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.
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. 
y 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. 
y 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
y 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.
y 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.
y

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 )
1) Εάν υπάρχει φως στη συσκευή.



Οδηγίες ασφαλείας
y Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί. 

y Βεβαιωθείτε ότι το φις δεν έχει φθαρεί ή καταστραφεί στο

y
y
y
y
y
y

y

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

y Μην τοποθετείτε τρόφιμα απευθείας στον πίσω τοίχο.
y Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψυχθούν εκ νέου αφού
έχουν αποψυχθεί. 1 )
y Αποθηκεύετε τα προκατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες
του παραγωγού.1 )
y Οι συστάσεις αποθήκευσης των κατασκευαστών θα πρέπει να
τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.
y Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στην κατάψυξη, καθώς η πίεση στο

δοχείο, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, προκαλώντας ζημία στη
1)
συσκευή. 
y Οι γρανίτες μπορεί

να προκαλέσουν εγκαύματα στη γλώσσα εάν
καταναλώνονται κατ 'ευθείαν από τον καταψύκτη.1 )

Καθαρισμος και φροντίδα
y

Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα.
y Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. 

y Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο
από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα.1 )
y 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.



Οδηγίες ασφαλείας
Εγκατάσταση
Σημαντικό! Για την ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις
οδηγίες που περιγράφονται στις παρακάτω παραγράφους.
y 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.
y Καλό θα είναι να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν από
τη σύνδεση της συσκευής ώστε τα λάδια να «κάτσουν» στο
συμπιεστή.
y 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.
y 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.
y Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικές
κουζίνες.
y Βεβαιωθείτε ότι το φις είναι προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση της
συσκευής.


Επισκευή
y

Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που απαιτούνται για τη συντήρηση της
συσκευής θα πρέπει να εκτελούνται από ειδικευμένο τεχνικό της
Serviceworld.
y Το προϊόν αυτό πρέπει να επισκευάζεται μόνο από εξουσιοδοτημένο
Κέντρο Σέρβις της Serviceworld και πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο
γνήσια ανταλλακτικά.


Εξοικονόμηση ενέργειας
y
y
y
y
y
y
y

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



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 τη 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.



Επισκόπηση

Κατάψυξη
Θερμοστάτης και
φως
Γυάλινα ράφια

Ράφια
πόρτας

Κάλυμμα
φρουτολεκάνης
Φρουτολεκάνη

Ποδαράκια στήριξης

Αυτή η εικόνα είναι μόνο για επεξήγηση, για λεπτομέρειες παρακαλούμε να ελέγξετε τη συσκευή σας.



Αλλαγή φοράς πόρτας
Εργαλεία που απαιτούνται: Σταυροκατσάβιδο, επίπεδο κατσαβίδι, εξαγωνικό κλειδί.
y Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άδεια και εκτός ρεύματος.

y Για να ξεβιδώσετε την πόρτα, γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω. Ακουμπήστε τη συσκευή σε σταθερή βάση για
να μην γλιστρήσει. 
y Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν για την επανεγκατάσταση της πόρτας.
y Μην τοποθετείτε τη συσκευή επίπεδη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα ψύξης.
y Καλό είναι να ασχοληθούν 2 άτομα με τη συναρμολόγηση

1.
Αφαιρέστε τις δύο βίδες από την πίσω πλευρά
του καπακιού.

2. Αφαιρέστε το καπάκι και τοποθετήστε το στην άκρη.

3. Ξεβιδώστε τον πάνω μεντεσέ και μετά αφαιρέστε την
πόρτα. Τοποθετήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια για να
μην γρατσουνιστεί.



Αλλαγή φοράς πόρτας
4. Ξεβιδώστε

τον κάτω μεντεσέ της πόρτας του καταψύκτη.
Αφαιρέστε την πόρτα και μετά τοποθετήστε την σε μια
μαλακή επιφάνεια για ν α μην γρατσουνιστεί.

5. Μετακινήστε τον μηχανισμό στήριξης της πόρτας από τα αριστερά στα δεξιά.

6. Μετακινείστε το κάλυμμα της οπής του μεντεσέ από
τα αριστερά στα δεξιά.
.

7. Περιστρέψτε την πόρτα του καταψύκτη και τοποθετήστε
τον μεντεσέ στην αριστερή πλευρά. Στη συνέχεια βιδώστε
τον μεντεσέ



Αλλαγή φοράς πόρτας
8. Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ. Μετά αφαιρέστε τα ποδαράκια
στήριξης και από τις δύο πλευρές.

9. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πύρο του κάτω μεντεσέ, αντιστρέψτε το μεντεσέ και
τοποθετήστε τον πύρο στη νέα θέση.

10. Επανατοποθετήστε το βραχίονα που προσαρμόζεται στον
πύρο του κάτω μεντεσέ. Αντικαταστήστε και τα δύο
ρυθμιζόμενα πόδια.

11.Τοποθετήστε την πόρτα στη θέση της. Σιγουρευτείτε ότι είναι
ευθυγραμμισμένη οριζόντια και κάθετα και ότι σφραγίζει
σωστά, πριν σφίξετε τον πάνω μεντεσέ.



Αλλαγή φοράς πόρτας
12. Τοποθετήστε το πάνω κάλυμμα και σφίξτε τις δύο βίδες.



Εγκατάσταση
Εγκατάσταση εξωτερικών χερουλιών (αν είναι διαθέσιμα).

Απαιτήσεις χώρου
y Διατηρήστε αρκετό χώρο για το άνοιγμα της πόρτας.

y Αφήστε κενό τουλάχιστον 50 mm στις δυο πλευρές.









50mm


50mm
Ευθυγράμμιση συσκευής
Ρυθμίστε τα δυο ποδαράκια στο μπροστινό μέρος της συσκευής.
Εάν η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη, οι
πόρτες δεν θα σφραγίζουν σωστά.



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.



Καθημερινή χρήση
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

Ρύθμιση θερμοκρασίας
x Τοποθετήστε στην πρίζα την συσκευή σας. Η εσωτερική θερμοκρασία ελέγχεται

από τον θερμοστάτη. Υπάρχουν 8 ρυθμίσεις. Η 1 είναι αυτή με την υψηλότερη
θερμοκρασία, η 7 είναι αυτή με την χαμηλότερη θερμοκρασία και το 0
χρησιμοποιείται όταν η συσκευή δεν είναι σε λειτουργία .

Κατάψυξη νωπών τροφίμων
x
x
x
x

Η κατάψυξη είναι κατάλληλη για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και την
αποθήκευση κατεψυγμένων και βαθιάς 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.



Καθημερινή χρήση
Μικρά κομμάτια μπορεί ακόμη και να μαγειρευτούν ακόμη κατεψυγμένα, κατευθείαν από την
κατάψυξη. Σε αυτήν την περίπτωση, το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο.

Παγοθήκη
Μπορούν να τοποθετηθούν μία η περισσότερες παγοθήκες εντός της συσκευής.

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.



Καθημερινή χρήση
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.

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.



Καθημερινή χρήση
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.

Για να αποφύγετε την υπερχείλιση του νερού απόψυξης στο ψυγείο,
καθαρίστε περιοδικά την οπή αποστράγγισης στο πίσω μέρος του
ψυγείου. Χρησιμοποιήστε ένα καθαριστικό για να καθαρίσετε την
τρύπα όπως φαίνεται στη δεξιά εικόνα.

1.Αν ο συμπυκνωτής βρίσκεται στο πίσω μέρος τη συσκευής.

-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.



Καθημερινή χρήση
Απόψυξη της κατάψυξης
Ο χώρος της κατάψυξης προοδευτικά θα γεμίσει με πάγο, ο οποίος πρέπει να αφαιρεθεί.
Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο καθώς μπορεί να
καταστρέψετε την συσκευή. Όταν γεμίσει ο χώρος της κατάψυξης με πάγο θα πρέπει να
κάνετε πλήρη απόψυξη ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία:
x
x
x
x
x

Βγάλτε το φις από την πρίζα.
Αφαιρέσετε όλα τα αποθηκευμένα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε πολλά στρώματα
εφημερίδας και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος.
Κρατήστε την πόρτα ανοιχτή και τοποθετήστε μια λεκάνη κάτω από την συσκευή για
να συλλέξετε το νερό απόψυξης.
Κατά την ολοκλήρωση της απόψυξης στεγνώστε καλά το εσωτερικό.
Βάλτε το φις ξανά στην πρίζα για να λειτουργήσει ξανά η συσκευή.

Αντικατάσταση της λάμπας
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The product is equipped with LED light,please contact after sales service in case of replacement.
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