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ΜΕΡΟΣ 1 ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερα από περιορισμούς τα ανοίγματα
εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην κατασκευή εντοιχισμού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα
για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης εκτός από αυτά που
συνιστά ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα
στους θαλάμους φύλαξης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν αυτές είναι
του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλέσετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κίνδυνο λόγω έλλειψης
ευστάθειας της συσκευής, αυτή πρέπει να στερεωθεί σύμφωνα με τις
οδηγίες.
• Αν το μοντέλο περιέχει φρέον R600a (το ψυκτικό ισοβουτάνιο), δείτε
την πινακίδα στοιχείων κάτω από την ένδειξη refrigerant - αυτό είναι
ένα φυσικό αέριο το οποίο είναι φιλικό προς το περιβάλλον, αλλά και
αναφλέξιμο. Κατά τη μεταφορά και εγκατάσταση της μονάδας πρέπει
να εξασφαλίσετε ότι δεν θα υποστεί ζημιά κανένα από τα εξαρτήματα
του ψυκτικού κυκλώματος. Σε περίπτωση ζημιάς, αποφύγετε γυμνές
φλόγες ή πηγές ανάφλεξης και αερίστε για μερικά λεπτά το χώρο
όπου είναι τοποθετημένη η μονάδα.
• Μην αποθηκεύετε στη συσκευή αυτή εκρηκτικά υλικά όπως είναι τα
δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό μέσο.
• Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και παρόμοιες
εφαρμογές όπως:
- περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα
περιβάλλοντα εργασίας
- αγροτικά σπίτια και άλλα περιβάλλοντα οικιακού τύπου
- περιβάλλοντα τύπου ενοικιαζόμενου δωματίου με πρωινό

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(περιλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές,
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αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και
γνώσης, εκτός αν τα άτομα αυτά έχουν λάβει επιτήρηση ή καθοδήγηση
σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε
να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Στο καλώδιο ρεύματος του ψυγείου σας έχει συνδεθεί ένα ειδικά
γειωμένο φις. Το φις αυτό πρέπει να χρησιμοποιείται με ειδικά
γειωμένη πρίζα 16 Α. Αν δεν υπάρχει τέτοια πρίζα στο σπίτι σας,
αναθέστε την εγκατάστασή της σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
• Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο τροφοδοσίας ή χρειάζεται αντικατάσταση,
για να αποφύγετε κινδύνους πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής εξυπηρέτησης ή άλλα άτομα
με παρόμοια εξουσιοδότηση.
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Ειδικές οδηγίες
• Αν αυτή η συσκευή πρόκειται να αντικαταστήσει ένα παλιό ψυγείο με μηχανισμό
ασφάλισης, για λόγους ασφαλείας σπάστε ή αφαιρέστε το μηχανισμό ασφάλισης πριν
φυλάξετε το παλιό ψυγείο, για να προστατεύσετε τα παιδιά τα οποία παίζοντας μπορούν
να κλειδωθούν μέσα του.
• Τα παλιά ψυγεία και καταψύκτες περιέχουν αέρια μόνωσης και ψυκτικά μέσα, τα οποία
πρέπει να απορριφθούν με κατάλληλο τρόπο. Οπωσδήποτε αναθέστε την απόρριψη
της χρησιμοποιημένη μονάδας στην τοπική υπηρεσία απορριμμάτων και απευθυνθείτε
στην τοπική σας αρχή ή το κατάστημα αγοράς εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις.
Παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις λειτουργίας της ψυκτικής μονάδας
σας δεν θα υποστούν ζημιά πριν αυτή παραληφθεί από την αρμόδια υπηρεσία
αποκομιδής απορριμμάτων.
Ζητήστε από τη δημοτική σας αρχή πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη
των ΑΗΗΕ (αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) για
σκοπούς επαναχρησιμοποίησης, ανακύκλωσης και ανάκτησης.

Σημαντική παρατήρηση:
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και ενεργοποιήσετε τη
συσκευή. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη λανθασμένη εγκατάσταση
και χρήση που δεν είναι σύμφωνη με αυτή που περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

Υποδείξεις
• Μη χρησιμοποιείτε προσαρμογείς ή διακλαδωτές ρεύματος που
θα μπορούσαν να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή πυρκαγιά.
• Μη χρησιμοποιείτε παλιά, παραμορφωμένα καλώδια ρεύματος.
• Μη στρίβετε και μη λυγίζετε τα καλώδια.

• Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν
πρέπει ΠΟΤΕ να κάθονται επάνω σε συρτάρια / ράφια ή να
κρέμονται από την πόρτα.
• Ποτέ μη βάζετε το φις στην πρίζα με βρεγμένα χέρια.

GR - 4 -

• Μην τοποθετείτε στην κατάψυξη δοχεία (γυάλινα μπουκάλια ή
κονσέρβες) με υγρά, ειδικότερα υγρά που περιέχουν αέρια, γιατί
μπορεί να προκαλέσουν σπάσιμο του δοχείου όταν παγώσουν.
• Μπουκάλια τα οποία περιέχουν μεγάλο ποσοστό οινοπνεύματος
πρέπει να είναι καλά σφραγισμένα και να τοποθετούνται σε όρθια
θέση στο ψυγείο.
• Μην αγγίζετε τις επιφάνειες ψύξης, ειδικά με βρεγμένα χέρια, γιατί
μπορεί να υποστείτε έγκαυμα ή να τραυματιστείτε.
• Μην τρώτε πάγο ο οποίος έχει μόλις αφαιρεθεί από την κατάψυξη.
• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει ζημιά, θα πρέπει να
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από αντιπρόσωπο
τεχνικής εξυπηρέτησης.

Εγκατάσταση και ενεργοποίηση της συσκευής
• Η συσκευή αυτή συνδέεται στα 220-240V και 50 Hz.
• Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από την υπηρεσία τεχνικής εξυπηρέτησης για την
εγκατάσταση και ενεργοποίηση της συσκευής σας.
• Πριν κάνετε τη σύνδεση τροφοδοσίας, βεβαιωθείτε ότι η τάση στην πινακίδα στοιχείων
αντιστοιχεί στην τάση του ηλεκτρικού συστήματος στο σπίτι σας.
• Τοποθετήστε το φις σε πρίζα με αποτελεσματική σύνδεση γείωσης. Αν η πρίζα δεν
διαθέτει επαφή γείωσης, συνιστούμε να ζητήσετε τη βοήθεια ηλεκτρολόγου.
• Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος εάν δεν γίνει ολοκληρωμένη σύνδεση με
γείωση όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.
• Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρος όπου δέχεται απ’ ευθείας ηλιακό φως.
• Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικό χώρο και μην την εκθέτετε στη βροχή.
• Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας και σε
καλά αεριζόμενη θέση. Το ψυγείο θα πρέπει να απέχει τουλάχιστον
50 εκ. από σώματα καλοριφέρ, θερμάστρες αερίου ή άνθρακα
και 5 εκ. από ηλεκτρικές θερμάστρες.
• Κρατάτε ελεύθερο χώρο τουλάχιστον 15 εκ. από το επάνω μέρος.
• Μην τοποθετείτε επάνω στη συσκευή βαριά ή πολλά αντικείμενα.
• Αν η συσκευή έχει εγκατασταθεί δίπλα σε άλλο ψυγείο η καταψύκτη,
τηρείτε ελάχιστη απόσταση 2 εκ. για να αποφευχθεί η
συμπύκνωση υδρατμών.
• Η συσκευή θα πρέπει να στηρίζεται σταθερά και οριζοντιωμένη
στο πάτωμα. Χρησιμοποιείτε τα δύο μπροστινά πόδια
οριζοντίωσης για να αντισταθμίσετε τυχόν ανομοιόμορφο δάπεδο.
• Για να εξασφαλίζεται η κυκλοφορία αέρα κάτω από τη συσκευή, ο
χώρος κάτω από τη συσκευή πρέπει να είναι ανοικτός. Μην τον
κλείνετε με χαλί κλπ.
• Το εξωτερικό μέρος της συσκευής και τα αξεσουάρ στο εσωτερικό της θα πρέπει να
καθαρίζονται με διάλυμα νερού και υγρού σαπουνιού. Το εσωτερικό της συσκευής με
σόδα διαλυμένη σε χλιαρό νερό. Αφού στεγνώσετε τη συσκευή τοποθετήστε πάλι όλα τα
αξεσουάρ.
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Πριν την ενεργοποίηση
• Περιμένετε 3 ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή με το δίκτυο
ρεύματος, για να εξασφαλίσετε σωστή λειτουργία.
• Ενδεχομένως να υπάρξει αρχικά κάποια οσμή όταν ενεργοποιήσετε
πρώτη φορά τη συσκευή. Η οσμή αυτή θα πάψει να εμφανίζεται
όταν η συσκευή αρχίσει να παγώνει.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ NO FROST
Τα ψυγεία No-Frost, είναι διαφορετικά από τα στατικά ψυγεία
Στα κανονικά ψυγεία, η υγρασία που μπαίνει μέσα στον
καταψύκτη κατα τη διαρκεία ανοίγματος της πόρτας σε
συνδιασμό με την υγρασία των τροφίμων δίνει αφορμή για
να δημιουργηθεί πάγος στην κατάψυξη.
Για να ξεπαγώσει ο πάγος που διμηουργήθηκε, πρέπει ανα
τακτά χρονικά διαστήματα να κλείνετε το θερμοστάτη
προκειμένου να λιώσουν οι πάγοι, αφού πρώτα αφαιρέσετε
τα τρόφιμα και τα τοποθετήσετε σε σημείο δροσερό ώστε
να μη χαλάσουν.
Στα No-Frost ψυγεία ο τρόπος είναι εντελώς διαφορετικός.
Ο κρύος και ξερός αέρας μοιράζεται ομοιόμορφα από τις
πολλές εξαγωγές στο ψυγείο και στον καταψύκτη
προκειμένου ο κρύος αέρας να περνάει ακόμα και μεταξύ
των ραφιών ώστε να ψύχονται όλα τα τρόφιμα εξίσου. Επίσης
εμποδίζει τη δημιουργία υγρασίας και πάγου.
Για αυτό το λόγο, το No-Frost ψυγείο εκτός από την
αισθητική εμφάνιση και τον ευρύχωρο όγκο του εξασφαλίζει
την εύκολη χρήση.
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ΜΕΡΟΣ 2 ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ
Ρύθμιση θερμοστάτη
ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Ο θερμοστάτης της κατάψυξης και της συντήρησης ρυθμίζει αυτόματα την
εσωτερική θερμοκρασία των θαλάμων αυτών. Περιστρέφοντας το κουμπί
του θερμοστάτη κατάψυξης από τη θέση 1 προς τη θέση 5 και το κουμπί
του θερμοστάτη συντήρησης από τη θέση MIN προς τη θέση MAX,
μπορείτε να επιτύχετε ψυχρότερες θερμοκρασίες. Σε κρύες εποχές,
μπορείτε να ρυθμίσετε χαμηλ ότερες θέσεις για να μειώσετε την
κατανάλωση ενέργειας.

MAX
5
4
3
2
1

MIN

Έχετε υπόψη σας ότι: οι θερμοκρασίες των διαμερισμάτων κατάψυξης και συντήρησης επηρεάζουν
η μία την άλλη. Για παράδειγμα: όταν ο θερμοστάτης της συντήρησης είναι στη μέγιστη ρύθμιση, για
την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών στο διαμέρισμα συντήρησης, ρυθμίστε το θερμοστάτη του
διαμερίσματος κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή. Όταν ο θερμοστάτης της κατάψυξης είναι στη μέγιστη
ρύθμιση, για την επίτευξη χαμηλότερων θερμοκρασιών στο διαμέρισμα κατάψυξης, ρυθμίστε το
θερμοστάτη του διαμερίσματος συντήρησης σε χαμηλότερη τιμή.
ΚΛΙΜ Α
Θερμοκ ρασία
περιβάλλοντος

ΧΕΙΜΩΝΑΣ
o

ΑΝΟΙΞΗ / ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ
o

10 C < Tamb < 16 C

o

o

16 C < Tamb < 25 C

Θ ε ρ μ ο σ τ ά τ η ς Ρυθμίστε σε κατάλληλη θέση Ρυθμίστε σε κατάλληλη θέση
Συντήρησης
μεταξύ 2 και 3.
μεταξύ MIN και 2.

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ
25oC < Tamb < 43oC
Ρυθμίστε σε κατάλληλη θέση
μεταξύ 3 και MAX.

Οι θέσεις 2,5 και 3 θα ήταν Οι θέσεις 2,5 και 3 θα ήταν Οι θέσεις 2,5 και 3 θα ήταν
επ αρ κεί ς σ ύμ φωνα μ ε το επ αρ κεί ς σ ύμ φωνα μ ε το επ αρ κεί ς σ ύμ φωνα μ ε το
μοντέλο του ψυγείου σας.
μοντέλο του ψυγείου σας.
μοντέλο του ψυγείου σας.
Με θερμοκρασίες περιβάλλοντος
πάνω από 38oC, αν το
διαμέρισμα της συντήρησης δεν
είναι όσο κρύ ο θα θέλ ατε,
μπορεί τε να ρυθμίσ ετε τη
θερμοκρασία της κατάψυξης σε
υψηλότερες θέσεις.

Θ ε ρ μ ο σ τ ά τ η ς Αν το ψυγείο σας έχει πολύ
χα μηλ ές θε ρμο κρα σί ες με
Κατάψυξης
θερμο κρασία π εριβάλλο ντος
10oC, και αν πιστεύετε ότι ο
θάλαμος συντήρησης έχει πολύ
χα μη λή θε ρμο κρα σί α ε νώ ο
θερμοστάτης συντήρησης έχει
ρυθμιστεί στην ελάχιστη τιμή
ψύξης, μπορείτε να ρυθμίσετε
το θερμοστάτη της κατάψυξης
σε χαμηλότερες θέσεις.

Οι προεπιλεγμένες τιμές ρύθμισης για το ψυγείο σας είναι 2,5-3 για το θερμοστάτη κατάψυξης και
3 για το θερμοστάτη συντήρησης.
Παρατηρήσεις

Σας συνιστούμε να μην αλλάζετε τις θέσεις θερμοστάτη κατάψυξης, εκτός στις συνθήκες που
προαναφέρθηκαν. Ο θερμοστάτης συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί σύμφωνα με τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Οι τιμές που αναφέρονται στον πίνακα είναι οι συνιστώμενες θέσεις θερμοστάτη. Οι τιμές
αυτές μπορεί να αλλάξουν ανάλογα με τις συνθήκες χρήσης.
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Σημειώστε ότι: η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η θερμοκρασία των τροφίμων που μόλις
φυλάχτηκαν και η συχνότητα που ανοίγει η πόρτα είναι παράγοντες που επηρεάζουν τη
θερμοκρασία στους θαλάμους συντήρησης και κατάψυξης. Αν απαιτείται, τροποποιήστε τη
ρύθμιση της θερμοκρασίας.
• Όταν ενεργοποιήσετε πρώτη φορά τη συσκευή, για επίτευξη επαρκούς αρχικής ψύξης,
η συσκευή θα πρέπει να λειτουργεί 24 ώρες συνεχώς έως ότου ψυχθεί σε επαρκώς
χαμηλή θερμοκρασία.
• Σε αυτό το χρονικό διάστημα μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην τοποθετήσετε
πολλά τρόφιμα μέσα στη συσκευή.
• Αν απενεργοποιήσετε τη μονάδα ή βγάλετε το φις από την πρίζα, πρέπει να περιμένετε
τουλάχιστον 5 λεπτά πριν την ενεργοποιήσετε πάλι ή πριν τη συνδέσετε στην πρίζα, για
να μην προκληθεί βλάβη στο συμπιεστή.
• Συνιστάται να καταψύχετε τα φρέσκα τρόφιμα στο πάνω ράφι και μακριά από το
θερμοστάτη.

ΜΕΡΟΣ 3 ΑΞΕΣΟΥάΡ
Θήκη για παγάκια
• Γεμίστε τη θήκη για παγάκια με νερό και τοποθετήστε την στο θάλαμο κατάψυξης.
• Μόλις το νερό παγώσει πλήρως, μπορείτε να στρίψετε το δίσκο όπως φαίνεται παρακάτω
για να πάρετε τα παγάκια.
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ΜΕΡΟΣ 4 ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΜΕΣΑ ΣΤΗ
ΣΥΣΚΕΥΗ
Θάλαμος Συντήρησης
• Υπό κανονικές συνθήκες, αρκεί να ρυθμίσετε το θάλαμο συντήρησης στο 2-3 της
μπάρας γραφικών.
• Για να μειώσετε την υγρασία και τον επακόλουθο σχηματισμό πάχνης, μην τοποθετείτε
υγρά στο ψυγείο σε ανοικτά δοχεία.
• Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο. Θα πρέπει να αφήνετε το ζεστό φαγητό
να κρυώνει σε θερμοκρασία δωματίου και θα πρέπει να το τοποθετείτε στο θάλαμο
συντήρησης με τρόπο ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα.
• Τοποθετείτε το κρέας και τα καθαρισμένα ψάρια (τυλιγμένα σε συσκευασίες ή σε
πλαστική μεμβράνη) στην ποσότητα που θα καταναλώσετε σε 1-2 ημέρες.
• Μπορείτε να τοποθετήσετε φρούτα και λαχανικά στο συρτάρι λαχανικών χωρίς
συσκευασία.

Θάλαμος Κατάψυξης
• Υπό κανονικές συνθήκες, αρκεί να ρυθμίσετε το θάλαμο κατάψυξης στο 2-3 της μπάρας
γραφικών.
• Η κατάψυξη προορίζεται για αποθήκευση τροφίμων σε συνθήκες βαθιάς κατάψυξης ή
κατάψυξης για μεγάλες χρονικές περιόδους, και για να φτιάχνετε παγάκια.
• Μην τοποθετείτε νωπά και ζεστά τρόφιμα πλάι-πλάι με κατεψυγμένα τρόφιμα γιατί
μπορεί να αποψυχθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.
• Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα (π.χ. κρέας, ψάρια ή κιμά) χωρίζετέ τα σε μερίδες που
θα χρησιμοποιήσετε μία την κάθε φορά.
• Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα: Η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων (σε kg) που
μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναφέρεται στην πινακίδα της συσκευής.
• Συνιστάται να παγώνετε τα νωπά τρόφιμα στο πάνω ράφι και μακριά από το θερμοστάτη.
• Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα, ρυθμίστε το θερμοστάτη της κατάψυξης στο MAX 2
ώρες πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα. Μετά από 2 ώρες λειτουργίας προετοιμασίας της
κατάψυξης, τοποθετήστε γρήγορα στην κατάψυξη τα τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε.
Κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάψυξης, αφήστε το θερμοστάτη της κατάψυξης
στο MAX. Βεβαιωθείτε ότι τα νωπά τρόφιμα δεν έρχονται σε επαφή με τρόφιμα που είναι
ήδη κατεψυγμένα! Αφού καταψυχθούν τα τρόφιμα, πρέπει πάλι να ρυθμίσετε το
θερμοστάτη της κατάψυξης στην προηγούμενη θέση του (μετά από 24 ώρες το πολύ).
• Για αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων: θα πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά
τις οδηγίες στις συσκευασίες των κατεψυγμένων τροφίμων και, αν δεν παρέχεται
πληροφόρηση, το φαγητό δεν θα πρέπει να φυλάσσεται για περισσότερο από 3 μήνες
από την ημερομηνία αγοράς.
• Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα να βεβαιώνεστε ότι έχουν καταψυχθεί σε
κατάλληλες θερμοκρασίες και ότι η συσκευασία είναι άθικτη.
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλα δοχεία ώστε να
διατηρείται η ποιότητά τους και θα πρέπει να τοποθετούνται στις ψυκτικές επιφάνειες
της μονάδας το συντομότερο δυνατόν.
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• Εάν η συσκευασία κάποιου κατεψυγμένου τροφίμου δείχνει σημάδια υγρασίας και μη
φυσιολογικής διόγκωσης, είναι πιθανό να είχε φυλαχτεί σε ακατάλληλη θερμοκρασία
και τα περιεχόμενα να έχουν αλλοιωθεί.
• Ο χρόνος ζωής των κατεψυγμένων τροφίμων εξαρτάται από τη θερμοκρασία του
χώρου, από τη ρύθμιση του θερμοστάτη, από το πόσο συχνά ανοίγεται η πόρτα, από
τον τύπο του τροφίμου και από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μεταφορά
του προϊόντος από το κατάστημα στο σπίτι σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες που
είναι τυπωμένες στη συσκευασία και ποτέ μην υπερβαίνετε τον αναφερόμενο μέγιστο
χρόνο αποθήκευσης.

ΜΕΡΟΣ 5 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
• Πριν αρχίσετε το καθάρισμα οπωσδήποτε να βγάλτε το φις από τη πρίζα.

• Μη πλένετε το ψυγείο σας καταβρέχοντάς το.

• Μπορείτε να καθαρίσετε τις εσωτερικές και εξωτερικές πλευρές
του ψυγείου σας χρησιμοποιώντας με χλιαρό σαπουνόνερο και
με ένα μαλακό πανί ή με το σφουγγάρι

• Να καθαρίστε τα ράφια και τα συρτάρια με
σαπουνόνερο βγάζοντάς τα χωριστά από το ψυγείο.
Μη τα βάζετε στο πλυντήριο πιάτων.
• Ο συμπυκνωτής που βρίσκεται στο πίσω μέρος του
ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται τουλάχιστον μια φορά το
χρόνο με στεγνή βούρτσα ή ηλεκτρική σκούπα. Μετά το
καθάριμα το κάλυμμα αερισμού πρέπει να τοποθετηθεί
στη θέση του.
• Μη χρησιμοποιείτε διαλυτικά και εύφλεκτα καθαριστικά
όπως βενζίνη, διαλυτικό και όξυ.
• Κατά τον καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι το φις είναι βγαλμένο
από τη πρίζα
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Απόψυξη
• Η απόψυξη γίνεται εντελώς αυτόματα κατά τη λειτουργία. Το
νερό της απόψυξης συλλέγεται στο δίσκο του συμπυκνωτή
και εξατμίζεται αυτόματα.

Λεκάνη
εξατμιστή

Αντικατάσταση του λαμπτήρα φωτισμού
1. Αποσυνδέστε τη μονάδα από την
παροχή ρεύματος.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της λάμπας
του ψυγείου με ίσιο κατσαβίδι και
αφαιρέστε το. (A)

C

B

A

3. Αντικαταστήστε την υπάρχουσα
λάμπα με νέα, ισχύος όχι
μεγαλύτερης των 15 W. (B)
4. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα της
λάμπας (C) και αφού περιμένετε 5
λεπτά, συνδέστε πάλι τη μονάδα
στο ρεύμα.

ΜΕΡΟΣ 6 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ
Μεταφορά και αλλαγή της θέσης εγκατάστασης
• Η αρχική συσκευασία μπορεί να φυλαχθεί εάν απαιτείται.
• Κατά τη μεταφορά η συσκευή θα πρέπει να στερεώνεται με πλατύ ιμάντα ή με δυνατό
σχοινί. Κατά τη μεταφορά πρέπει να τηρούνται οι κανόνες που αναγράφονται στο
χαρτοκιβώτιο συσκευασίας.
• Πριν τη μεταφορά ή την αλλαγή της θέσης
εγκατάστασης, πρέπει όλα τα κινούμενα
μέρη (π.χ. ράφια, συρτάρι λαχανικών
κλπ.) να αφαιρούνται ή να στερεώνονται
με ταινίες για να εμποδίζεται η
μετακίνησή τους.

Αλλαγή της κατεύθυνσης που ανοίγουν οι πόρτες (Για ορισμένα μοντέλα)
Σε περίπτωση που χρειάζεται να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας,
παρακαλούμε συμβουλευτείτε την τοπική σας υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
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ΜΕΡΟΣ 7 ΠΡΙΝ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ
Εάν το ψυγείο σας δε λειτουργεί κανονικά, αυτό μπορεί να οφείλεται σε κάποιο μικρό
πρόβλημα. Επομένως ελέγξτε τα ακόλουθα πριν καλέσετε ηλεκτρολόγο, για να εξοικονομήσετε
χρόνο και χρήματα.
Τι να κάνετε αν η συσκευή δεν λειτουργεί
Ελέγξτε ότι/μήπως:
• Δεν υπάρχει ρεύμα,
• Είναι κλεισμένος ο γενικός διακόπτης του σπιτιού σας,
• Η πρίζα δεν λειτουργεί ικανοποιητικά. Για να το ελέγξετε αυτό, συνδέστε στην πρίζα μια
άλλη συσκευή που γνωρίζετε ότι λειτουργεί.
Τι να κάνετε αν το ψυγείο δεν λειτουργεί σωστά/δεν έχει καλή ψύξη:
Ελέγξτε ότι/μήπως:
• Δεν έχετε υπερφορτώσει τη συσκευή,
• Οι πόρτες έχουν κλείσει καλά,
• Δεν υπάρχει σκόνη στο συμπυκνωτή,
• Υπάρχει αρκετή απόσταση από τον πίσω και τους πλαϊνούς τοίχους.
Αν υπάρχει θόρυβος:
Το ψυκτικό αέριο που κυκλοφορεί στο ψυκτικό κύκλωμα μπορεί να δημιουργεί ελαφρό
θόρυβο (ήχο βρασμού) ακόμα και όταν δεν λειτουργεί ο συμπιεστής. Μην ανησυχείτε. Αυτό
είναι πολύ φυσιολογικό. Αν οι ήχοι που παράγονται είναι διαφορετικοί ελέγξτε εάν:
• Η συσκευή είναι καλά οριζοντιωμένη
• Ακουμπάει κάτι στο πίσω μέρος.
• Δονούνται τα πράγματα πάνω στη συσκευή.
Αν το ψυγείο σας δεν έχει επαρκή ψύξη:
Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί σε περιοχή θερμοκρασιών περιβάλλοντος που
αναφέρεται στα πρότυπα, σύμφωνα με την κλιματική κατηγορία που αναφέρεται στην
πινακίδα πληροφοριών. Δεν συνιστούμε να λειτουργήσει το ψυγείο σας εκτός των
αναφερόμενων ορίων τιμών θερμοκρασίας, και αυτό για λόγους απόδοσης ψύξης.
Κ α τη γ ο ρ ία
κ λ ίμ α το ς
T
ST
N
SN

Θ ε ρ μ ο κ ρ α σ ία
π ε ρ ιβ ά λ λ ο ντο ς ( ° C )
Μετ α ξύ 1 6 κ α ι 4 3 (° C )
Μετ α ξύ 1 6 κ α ι 3 8 (° C )
Μετ α ξύ 1 6 κ α ι 3 2 (° C )
Μετ α ξύ 1 0 κ α ι 3 2 (° C )

Υποδείξεις
• Αν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα (για παράδειγμα στις
καλοκαιρινές διακοπές), αποσυνδέστε την από την πρίζα και καθαρίστε την αφήνοντας
την πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε το σχηματισμό μούχλας και δυσάρεστων οσμών.
• Για να απενεργοποιήσετε τελείως τη συσκευή, βγάλτε το φις από την πρίζα (σε
περιπτώσεις καθαρισμού και όταν αφήνετε την πόρτα ανοιχτή)
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Πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση
• Ο εξοπλισμός αυτός έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασία περιβάλλοντος εντός
της περιοχής 10°C - 43°C.
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί σε συμμόρφωση με τα πρότυπα IEC60335-1 / IEC60335-224, 2004/108/EK.

Συμβουλές για να εξοικονομήσετε ενέργεια
1– Πραγματοποιήστε εγκατάσταση της συσκευής σε δροσερό, καλά αεριζόμενο
δωμάτιο, αλλά όχι σε απευθείας έκθεση στο φως του ήλιου ούτε κοντά σε πηγή
θερμότητας (καλοριφέρ, εστία, κ.λπ.). Διαφορετικά, χρησιμοποιήστε κάποιο
μονωτικό για να κατεβάσετε τη θερμοκρασία.
2– Αφήνετε τα συσκευασμένα τρόφιμα και ποτά να κρυώνουν εκτός της συσκευής.
3– Όταν αποψύχετε κατεψυγμένα τρόφιμα, τοποθετήστε τα στο ψυγείο. Η χαμηλή
θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων θα συμβάλλει στην ψύξη του ψυγείου
ενώ αποψύχονται. Έτσι, εξοικονομείτε ενέργεια. Όταν τοποθετείτε τα κατεψυγμένα
τρόφιμα εκτός ψυγείου, σπαταλάτε ενέργεια.
4– Τα ποτά και υγρά τρόφιμα που αποθηκεύονται πρέπει να είναι καλυμμένα.
Διαφορετικά, αυξάνεται η υγρασία εντός της συσκευής και, κατά συνέπεια, αυξάνεται
ο χρόνος λειτουργίας. Επίσης, καλύπτοντας ποτά και υγρά τρόφιμα αποφεύγετε
την έκλυση οσμών.
5– Κατά την αποθήκευση τροφίμων και ποτών, ανοίγετε την πόρτα της συσκευής όσο
το δυνατόν λιγότερο.
6– Διατηρείτε κλειστά τα καλύμματα των τμημάτων της συσκευής που έχουν
διαφορετική θερμοκρασία (συρτάρι, ψύκτης, κ.λπ.).
7– Η φλάντζα στεγανοποίησης της πόρτας πρέπει να είναι καθαρή και ελαστική.
Αντικαθιστάτε τις κατεστραμμένες φλάντζες.
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ΜΕΡΟΣ 8 ΤΑ ΜΕΡΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ

Α) ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
Β) ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
1) ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
2) ΘΗΚΗ ΓΙΑ ΠΑΓΑΚΙΑ
3) ΡΑΦΙ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
4) ΕΥΕΛΙΚΤΗ ΖΩΝΗ/ΝΤΟΥΛΑΠΙ ΝΩΠΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (*)
5) ΚΟΥΤΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
6) ΚΟΥΤΙ/ΚΑΛΥΜΜΑ ΛΑΜΠΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
7) ΡΑΦΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
8) ΚΑΛΥΜΜΑ ΣΥΡΤΑΡΙΟΥ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
9) ΣΥΡΤΑΡΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
10) ΠΟΔΙΑ ΟΡΙΖΟΝΤΙΩΣΗΣ
11) ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ
12) ΡΑΦΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ
13) ΒΑΣΗ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ (*)
14) ΡΑΦΙΑ ΒΟΥΤΥΡΟΥ/ΤΥΡΙΟΥ
15) ΚΟΥΤΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ/ΜΠΑΧΑΡΙΚΩΝ (*)
16) ΑΥΓΟΘΗΚΗ

(*) Σε ορισμένα μοντέλα

Αυτή η παρουσίαση των μερών της συσκευής είναι μόνο πληροφοριακή.
Τα μέρη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
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PART- 1. BEFORE USING THE APPLIANCE

General warnings
WARNING: Keep vantilation openings, in the appliance enclosure
or in the built-in structure, clear of obstruction.
WARNING: Do not use mechanical devices or other means to
accelerate the defrosting process, other than those recommended
by the manufacturer.
WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage
compartments of the appliance, unless they are of the type
recommended by the manufacturer.
WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.
WARNING: To avoid a hazard due to the instability of the appliance,
it must be fixed in accordance with the instructions.
• If your appliance uses R600a as a refrigerant – you can learn
this information from the label on the cooler- you should be careful
during shipment and montage to prevent your appliance’s cooler
elements from being damaged. Although R600a is a environmental
friendly and natural gas, as it is explosive, in case of a leakage
to be occurred due to a damage in the cooler elements move
your fridge from open flame or heat sources and ventilate the
room where the appliance is located for a few minutes.
• While carrying and positioning the fridge, do not give damage
to the cooler gas circuit.
• Do not store explosive substances such as aerosol cans with a
flammable propellant in this appliance.
• This appliance is intended to be used in household and similar
applications such as;
- staff kitchen areas in shops, offices and other working
environments
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- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential
type environments
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications
• If the socket does not match the refrigerator plug, it must be
replaced by the manufacturer, its service agent or similar qualified
persons in order to avoid a hazard.
• This appliance is not intended for use by persons (including
children) with reduced physical, sensory or mental capabilities,
or lack of experience and knowledge, unless they have been
given supervision or instruction concerning use of the appliance
by a person responsible for their safety. Children should be
supervised to ensure that they do not play with the appliance.
• A specially grounded plug has been connected to the power
cable of your refrigerator. This plug should be used with a
specially grounded socket of 16 amperes. If there is no such
socket in your house, please have it installed by an authorized
electrician.
• This appliance can be used by children aged from 8 years and
above and persons with reduced physical, sensory or mental
capabilities or lack of experience and knowledge if they have
been given supervision or instruction concerning use of the
appliance in a safe way and understandt the hazard involved.
Children shall not play with the appliance. Cleaning and user
maintenance, shall not be made by children without supervision.
• If the supply cord is demaged, it must be replaced by the
manufacturer, its service agent or similar qualified persons in
order to avoid a hazard.
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Old and out-of-order fridges
• If your old fridge has a lock, break or remove the lock before discarding it, because
children may get trapped inside it and may cause an accident.
• Old fridges and freezers contain isolation material and refrigerant with CFC. Therefore,
take care not to harm environment when you are discarding your old fridges.
Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE for
the reuse, recycle and recovery purposes.

Notes:
• Please read the instruction manual carefully before installing and using your appliance.
We are not responsible of the damage occurred due to misuse.
• Follow all instructions on your appliance and instruction manual, and keep this
manual in a safe place to resolve the problems that may occur in the future.
• This appliance is produced to be used at houses and it can only be used in house
and for the specified purposes. It is not suitable for commercial or common use.
Such use will cause the guarantee of the appliance to be cancelled and our company
will not be responsible for the losses to be occurred.
• This appliance is produced to be used in houses and it is only suitable for cooling /
storing foods. It is not suitable for commercial or common use and/or for storing
substances except for food. Our company is not responsible for the losses to be
occurred in the contrary case.

Safety warnings
• Do not use multiple receptacles or extension cord.
• Do not plug in damaged, torn or old plugs.
• Do not pull, bend or damage the cord.

• This appliance is designed for use by adults, do not allow
children to play with the appliance or let them to hang over the
door.
• Do not plug-in or out the plug from the receptacle with wet hands
to prevent electrocution!
• Do not place glass bottles or beverage cans in the freezer
department. Bottles or cans may explode.
• Do not place explosive or flammable material in your fridge for
your safety. Place drinks with higher alcohol amount vertically
and by closing their necks tightly in the fridge department.
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• When taking ice made in the freezer department, do not touch it, ice
may cause ice burns and/or cuts.
• Do not touch frozen goods with wet hands! Do not eat ice-cream and
ice cubes immediately after you take them out of the freezer department!
• Do not re-freeze the frozen goods after being melted. This may cause health issues
like food poisoning.
• Do not cover the body or top of fridge with lace. This affects the performance of your
fridge.
• Fix the accessories in the fridge during transportation to prevent damage to
accessories.

Installing and operating your fridge
Before starting to use your fridge, you should pay attention to the following points:
• Before starting to use your fridge, please call the nearest authorised service from the
“Home Appliances Authorised Services Manual” supplied with your fridge, and get
free help on the installation, operation and usage of your fridge.
• Operating voltage for your fridge is 220-240 V at 50Hz.
• Mains cord of your fridge has a grounded plug. This plug should be used with a
grounded receptacle that has a 16 ampere fuse minimum. If you don’t have a
receptacle confirming with this, please have it done by a qualified electrician.
• We do not take the responsibility of the damages that occur due to
ungrounded usage.
• Place your fridge in a place that it would not be exposed to direct
sunlight.
• Your appliance should be at least 50 cm away from stoves, Gas
ovens and heater cores, and should be at least 5 cm away from
electrical ovens.
• Your fridge should never be used outdoors or left under the rain.
• W hen your fridge is placed next to a deep freezer, there should be at least 2 cm
between them to prevent humidity on the outer surface.
• Do not place anything on your fridge, and install your fridge in a suitable place so that
at least 15 cm is available on the upper side.
• The adjustable front legs should stabilized in an appropriate height to allow your
fridge operate in a stable and proper way. You can adjust the legs by turning them
clockwise (or in the opposite direction). This should be done before placing food in
the fridge.
• Before using your fridge, wipe all parts with warm water added with a tea spoonful of
sodium bicarbonate, and then rinse with clean water and dry. Place all parts after
cleaning.
• Install the distance adjustment plastic (the part with black vanes
at the rear) by turning it 90° as shown in the figure to prevent the
condenser from touching the wall.
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Before operating your fridge
• When it is operated for the first time or after transportation, keep your
fridge in the upright position for 3 hours and plug it on to allow
efficient operation.
• Your fridge may have a smell when it is operated for the first time; the
smell will fade away when your fridge starts to cool.

Information about NO FROST technology
No-Frost fridges differ from other static fridges in their
operating principle.
In normal fridges, the humidity entering the fridge in
the door openings and the humidity of the food causes
freezing in the freezer compartment. To defrost the
snow and ice in the freezer compartment, you should
turn off the fridge, take the food that needs to be kept in
a constant temperature off the fridge, and remove the
ice gathered in the freezer compartment periodically.
The situation is completely different in no-frost fridges.
Dry and cold air is blown to the fridge and freezer
compartments homogeneously from several points via
a blower fan. Cold air dispersed homogeneously even
between the shelves cools all your food equally and
uniformly, thus prevents humidity and freezing.
Therefore your no-frost fridge allows you ease of use,
besides its huge volume and stylish appearance.
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PART- 2. THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES
Thermostat Setting
FREEZER THERMOSTAT

REFRIGERATOR THERMOSTAT

Freezer and refrigerator thermostat automatically
regulates the inside temperature of the compartments.
By rotating the freezer thermostat knob from position 1
to 5 and refrigerator thermostat knob from MIN to MAX,
colder temperatures can be obtain. In cold seasons,
you can set lower positions in order to decrease the
energy consumption.

MAX
5
4
3
2
1

MIN

Note that; freezer and refrigerator temperatures affect each other. For example; when the
refrigerator thermostat is at maximum, for obtaining lower temperatures in refrigerator
compartment, set the freezer thermostat to a higher value. When the freezer thermostat
is at its maximum, for obtaining lower temperatures in freezer compartment, set the
refrigerator thermostat to a lower value.
WINTER

SPRING / AUTUMN

SUMMER

10 C < Tamb < 16 C

16oC < Tamb < 25oC

25oC < Tamb < 43oC

Set to appropriate position
between MIN and 2.
Positions 2.5 and 3 would
be enough acc ording to
your refrigerator model.

Set to appropriate position
between 2 and 3.
Positions 2.5 and 3 would
be enough acc ording to
your refrigerator model.

Set to appropriate position
between 3 and MAX.
Positions 2.5 and 3 would
be enough acc ording to
your refrigerator model.

CLIM ATE
Am bie nt
temperateure
Cooler
T hernostat

o

o

With ambient temperatures
over 38 oC, if your cooler
compartement is not cool
enough as you want, you
can set freezer thermostat
to higher positions.

If your refrigerator is in an
Fr ee z e r
T hermostat extremely cold place with
an ambient temperature of
10oC, and if you think the
c ooler c ompartement is
cold with cooler thermostat
set to minimum, you can
set freezer thermostat to
lower positions.

Re ma rk s

Default positions values of your refrigerator are 2.5-3 for freezer compartement
thermostat, and 3 for cooler compartment thermostat.
W e advise you not to change your freezer thermostat positions except above
mentioned conditions. Your cooler thermostat can be set according to the ambient
temperature as mentioned above.
The values mentioned in the table are recommended thermostat positions. These
values can change according to usage conditions.
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Note that; the ambient temperature, temperature of the freshly stored food and how often
the door is opened, affects the temperature in the refrigerator and freezer compartment. If
required, change the temperature setting.
• When you first switch on the appliance, for starting a suitable cooling, the appliance
should work 24 hours continuously until it cools down to sufficient temperature.
• In this time do not open the door so often and do not place a lot of food inside the
appliance.
• If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before
restarting or re-plugging the unit in order not to damage the compressor.
• It is suggested to freeze fresh foods at the upper shelf and far from the thermostat.

PART- 3. ACCESSORIES
Ice tray
• Fill the ice tray with water and place in freezer compartment.
• After the water completely turned into ice, you can twist the tray as shown below to
get the ice cube.
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PART- 4. ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE
Refrigerator Compartment
• To set the refrigerator compartment to 2-3 graphic bar will be enough for normal
conditions.
• To reduce humidity and consequent increase of frost never place liquids in unsealed
containers in the refrigerator.
• Never place warm food in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool at
room temperature and should be arranged to ensure adequate air circulation in the
refrigerator compartment.
• Arrange the meat and cleaned fish (wrapped in packages or sheets of plastic) which
you will use in 1-2 days.
• You can put the fruits and vegetables into crisper without packing.

Freezer Compartment
• To set the freezer compartment to 2-3 graphic bar will be enough for normal conditions.
• The use of freezer is, storing of deep-frozen or frozen foods for long periods of time
and making ice cubes.
• Do not put fresh and warm food with frozen food side by side as it can thaw the frozen
food.
• While freezing fresh foods (i.e. meat, fish and mincemeat) divide them in parts you
will use in one time.
• While freezing fresh foods ; Maximum amount of fresh food (in kg) that can be frozen
in 24 hours is indicated on the appliance label.
• It is suggested to freeze fresh foods at the upper shelf and far from the thermostat.
• While Freezing fresh foods; set the freezer thermostat MAX 2 hours before freezing
fresh food. After 2 hours of prefreezing operation place the food to be frozen in the
freezer quickly. During the freezing, freezer thermostat remains MAX. Make sure the
fresh food does not come into contact with the food that is already frozen! As soon as
the food is frozen you must set the freezer thermostat current position again (after a
maximum of 24 hours).
• For storing the frozen foods; the instructions shown on frozen food packages should
always be followed carefully and if no information is provided food should not be
stored for more than 3 months from the purchased date.
• When buying frozen foods ensure that these have been frozen at suitable
temperatures and that the packing is intact.
• Frozen foods should be transported in appopriate containers to maintain the quality
of the food and should be returned to the freezing surfaces of the unit in the shortest
possible time.
• If a package of frozen food shows the sign of humidity and abnormal swelling it is
probable that it has been previously stored at an unsuitable temperature and that the
contents have deteriorated.
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• The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat
setting, how often the door is opened, the type of food and the length of time required
to transport the product from the shop to your home. Always follow the instructions
printed on the package and never exceed the maximum storage life indicated.

PART- 5. CLEANING AND MAINTENANCE
• Make sure to unplug the fridge before starting to clean it.

• Do not wash your fridge by pouring water onto it.

• You can wipe the inner and outer sides of your appliance with a
soft cloth or a sponge using warm and soapy water.

• Clean the accessories separately with soap and
water Do not clean them in the washing machine.

• Never use flammable, explosive or corrosive material like thinner,
gas, acid for cleaning.

• The condenser (the back part with black wings) should
be cleaned using a vacuum cleaner or a dry brush at
least once a year. This will help your fridge to operate
more efficiently and save energy.

Defrosting
• Defrosting occurs fully automatically during operation; the defrost
water is collected by the evaporating tray and evaporates
automatically.

Evapor ating
tray
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Replacing The Light Bulb
1. Unplug the unit from the power supply,

C

B

A

2. Remove the refrigerator light cover with a
minus screw driver, and take out the cover.
(A)
3. Change the present light bulb with a new
one of not more than 15 W. (B)
4. Replace the light cover (C) and after waiting
5 minutes plug the unit.

PART- 6.

TRANSPORTATION AND CHANGING OF
INSTALLATION POSITION

Transportation and Changing of Installation Position
• Original package and foam may be kept for re-transportation (optionally).
• You should fasten your fridge with thick package, bands or strong cords and follow
the instructions for transportation on the package for re-transportation.
•

Remove movable parts (shelves,
accessories, vegetable bins etc.) or fix
them into the fridge against shocks using
bands during re-positioning and
transportation.

Carry your fridge in the upright position.

Repositioning the door
• It is not possible to change the opening direction of your fridge door, if the door
handles on your fridge are installed from the front surface of the door.
• It is possible to change the opening direction of the door on models without any
handles.
• If the door opening direction of your fridge may be changed, you should contact the
nearest Authorised Service to have the opening direction changed.
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PART- 7. BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE
If your refrigerator is not working properly, it may be a minor problem, therefore check the
following, before calling an electrician to save time and money.
What to do if your refrigerator does not operate;
Check that;
• There is no power ,
• The general switch in your home is disconnected ,
• The socket is not sufficient. To check this, plug in another appliance that you know
which is working into the same socket.
What to do if your refrigerator performs poorly;
Check that;
• You have not overloaded the appliance ,
• The doors are closed perfectly ,
• There is no dust on the condenser ,
• There is enough place at the rear and side walls.
If there is noise;
The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight noise (bubbling
sound) even when the compressor is not running. Do not worry this is quite normal. If
these sounds are different check that;
• The appliance is well levelled
• Nothing is touching the rear.
• The stuffs on the appliance are vibrating.
If your fridge is not cooling enough;
Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the
standards, according to the climate class stated in the information label. W e do not
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of cooling
effectiveness.

Climate Class
T
ST
N
SN
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Ambient Temperature (°C)
Between 16 and 43 (°C)
Between 16 and 38 (°C)
Between 16 and 32 (°C)
Between 10 and 32 (°C)

Recommendations
• If the appliance is not used for long time (for example during the summer holidays)
unplug and clean the refrigerator leaving the door open to prevent the formation of
mildew and smell.
• The cooling unit of your refrigerator is hidden in the rear wall. Therefore, water droplets
or icing may occur on the rear surface of your fridge due to the operation of the
compressor in specified intervals. This is normal. There is no need to perform a
defrosting operation unless the icing is excessive.
• If you will not use your fridge for a long time (e.g. in summer holidays), put the
thermostat to “•” position. After defrosting, clean your fridge and leave the door open
to prevent humidity and smell.
• If the problem persists after you have followed all the instructions above, please
consult to the nearest Authorised Service.
• The appliance you have purchased is designed for home type use and can be used
only at home and for the stated purposes. It is not suitable for commercial or common
use. If the consumer use the appliance in a way that does not comply with these
features, we emphasise that the producer and the dealer shall not be responsible
for any repair and failure within the guarantee period.
• The lifetime of your appliance stated and declared by the Department of the Industry
(the period for retaining parts required for the proper functioning of the appliance) is
10 years.
Conformity Information
• This appliance is designed for use at an ambient temperature within the 10°C - 43°C
range.
• The appliance is designed in compliance with the IEC60335-1 / IEC60335-2-24,
2004/108/EC standards.

Tips For Saving Energy
1– Install the appliance in a cool, well ventilated room , but not in direct sunlight and
not near heat source (radiator, cooker.. etc). Otherwise use an insulating plate.
2– Allow ward food and drinks to cool down outside the appliance.
3– When thawing frozen food, place it in the refrigerator compartment. The low temperature of the frozen food will help to cool the refrigerator compartment when it is
thawing. So it causes energy saving. If the frozen food is put out, it causes wastage
of energy.
4– W hen placing, drinks and slops they must be covered. Otherwise humidity increases at the appliance. Therefore the working time gets longer. Also covering
drinks and slops helps to save smell and taste.
5– W hen placing food and drinks, open the appliance door as briefly as possible.
6– Keep close the covers of any different temperature compartment in the appliance
(crisper, chiller ...etc ).
7– Door gasket must be clean and pliable. Replace gaskets if worn.
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PART- 8.

THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

A) FREEZER COMPARMENT
B) REFRIGERATOR COMPARMENT
1) FREEZER TERMOSTAT BOX
2) ICE TRAY
3) FREEZER SHELF
4) FLEXI ZONE (*)
5) REFRIGERATOR THERMOSTAT BOX
6) REFRIGERATOR LAMP BOX/COVER
7)REFRIGERATOR SHELVES
8) CRISPER COVER
9) CRISPER
10) LEVELING FEET
11) BOTTOM SHELF
12) BOTTLE SHELF
13) BOTTLE HOLDER (*)
14) BUTTER/CHEESE SHELVES
15) AROMATIC BOX (*)
16) EGG HOLDER
(*) In some models

This presentation is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
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This presentation is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
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This presentation is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.
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