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ΑΣΦΑΛΕΙΑ 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Είναι επικίνδυνο για μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό να πραγματοποιεί επισκευές στη 

συσκευή. Προς αποφυγή ηλεκτροπληξίας μην επιδιώξετε να επισκευάσετε τη συσκευή 

μόνοι σας.  

 

Οδηγίες ασφαλείας 

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές (π.χ. σεσουάρ) ή άλλους τρόπους πέραν αυτών 

που προτείνει ο κατασκευαστής για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης. 

Δοχεία με εύφλεκτα υγρά ή αέρια μπορεί να παρουσιάσουν διαρροή σε χαμηλές 

θερμοκρασίες.  

Μην αποθηκεύετε δοχεία με εύφλεκτα υγρά όπως σπρέι ή αεροζόλ εντός του ψυγείου ή 

του καταψύκτη.  

Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα αναψυκτικά ή ποτά εντός του καταψύκτη. 

Μπορεί να εκραγούν ή να σπάσουν καθώς παγώνει το περιεχόμενο.  

Μην αγγίζετε τα παγωμένα τρόφιμα με υγρά χέρια, γιατί μπορεί να πάθετε κρυοπαγήματα.  

Τηρείτε τους προτεινόμενους χρόνους αποθήκευσης που αναγράφονται στις συσκευασίες 

των προϊόντων.  

Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με τη συσκευή. Το ψυγείο είναι βαρύ. Η μετακίνησή 

του πρέπει να γίνεται με προσοχή. Είναι επικίνδυνο να προσπαθείτε να αλλάξετε τα 

χαρακτηριστικά ή τις προδιαγραφές της συσκευής με οποιοδήποτε τρόπο. 

Εάν το καλώδιο είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 

για την αποφυγή κινδύνων. 

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά, άτομα με νοητικές ή 

κινητικές δυσκολίες χωρίς επίβλεψη από κάποιον που γνωρίζει τη λειτουργία της.  



 

 

Αυτή η συσκευή διατίθεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση ή ανάλογες περιπτώσεις 

όπως: 

 Κουζινάκια σε καταστήματα ή χώρους γραφείων 

 Αγροκτήματα και εξοχικά  

 Ξενοδοχεία ή ενοικιαζόμενα δωμάτια 

 

Εαν εντοιχίσετε το ψυγείο, φροντίστε απαραίτητα να ανοίξετε διόδους εξαερισμού. 

 

Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές (π.χ. σεσουάρ) ή άλλους τρόπους πέραν αυτών 

που προτείνει ο κατασκευαστής για να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης. 

Μην τρυπήσετε το ψυκτικό κύκλωμα. 

Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές μικροσυσκευές εντός του θαλάμου συντήρησης. 

Αποκομιδή 

Οι παλιές συσκευές πρέπει να ανακυκλώνονται. Όταν η συσκευή ολοκληρώσει τον κύκλο 

ζωής της, η απόθεση πρέπει να γίνει ξεχωριστά από τα οικιακά απόβλητα.  

Θα πρέπει να δωθεί στον προβλεπόμενο από την πολιτεία ή το δήμο, φορέα που 

προσφέρει την συγκεκριμένη υπηρεσία.  Προκειμένου να αποφευχθούν αρνητικές 

συνέπειες για το περιβάλλον και τη δημόσια υγεία, θα πρέπει η συσκευή να ανακυκλωθεί 

για να εξοικονομηθεί ενέργεια και πόροι. Το σχετικό σύμβολο που αναγράφεται στη 

συσκευασία, σας υπενθυμίζει την υποχρέωσή σας να απευθύνεστε στον αρμόδιο φορέα 

που έχει οριστεί για την αποκομιδή της συσκευής. 

 

Εισαγωγή 

Πριν από τη χρήση 

Διαβάστε προσεκτικά τις παρακάτω οδηγίες πριν θέσετε τη συσκευή σας σε λειτουργία. 

Περιλαμβάνουν σημαντικές πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, εγκατάσταση και 

φροντίδα της συσκευής. Αποθηκεύστε το εγχειρίδιο λειτουργίας αφού το διαβάσετε για 

να ανατρέξετε σε αυτό μελλοντικά. 



 

 

 

 

No Περιγραφή  

1 Πόρτα κατάψυξης 

2 Θερμοστάτης 

3 Ράφι ψυγείου 

4 Κάλυμμα φρουτολεκάνης 

5 Φρουτολεκάνη 

6 Ρυθμιζόμενα ποδαράκια 

7 Αυγοθήκη (προαιρετική) 

8 Ράφι πόρτας 

9 Μπουκαλοθήκη 

 

 

Τοποθέτηση 

Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη και στέρεα επιφάνεια, μακριά από έντονο ηλιακό 

φως, πηγές θερμότητας όπως κουζίνα ή καλοριφέρ και επίσης πολύ υγρά μέρη. Ο χώρος που 

θα τοποθετήσετε το ψυγείο σας πρέπει να αερίζεται καλά και η θερμοκρασία του να είναι 

μεταξύ 16 και 38
0
C. Όταν το ψυγείο λειτουργεί τα τοιχώματά του και ο συμπυκνωτής στην 

πλάτη του, ζεσταίνονται γι’αυτό πρέπει να μην είναι τελείως κολλημένο στον τοίχο, έτσι ώστε 

να υπάρχει επαρκής αερισμός. Μην εντοιχίζετε το ψυγείο ανάμεσα σε έπιπλα ή σε ντουλάπια, 

Αφήνετε τουλάχιστον 2 εκ. απόσταση από τον τοίχο ή τα έπιπλα σε κάθε πλευρά του ψυγείου 

και 9 εκ. από την πλάτη του. Τοποθετείτε το ψυγείο έτσι ώστε η πρίζα να είναι προσβάσιμη. 

Επίσης, μην καλύπτετε με τραπεζομάντηλα ή διακοσμητικά την επιφάνεια του ψυγείου. Η φορά 

ανοίγματος της πόρτας του ψυγείου μπορεί να αλλάξει από δεξιά ή αριστερά.  



 

 

 

Ευθυγράμμιση του Ψυγείου 

Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στην τελική του θέση βεβαιωθείτε ότι είναι 

ευθυγραμμισμένο. Για να το ευθυγραμμίσετε ρυθμίστε τα δύο ποδαράκια στο εμπρός 

μέρος του βιδώνοντας ή ξεβιδώνοντάς τα. Άν το ψυγείο δεν είναι ευθυγραμμισμένο μπορεί 

η πόρτα να μην κλείνει σωστά ή να τρέχουν νερά από το εμπρός μέρος. 

 

                    

 

Καθαρισμός του ψυγείου πριν τη χρήση 

Σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα αραιό διάλυμμα νερού με σόδα. Ξεβγάλτε με 

χλιαρό νερό και στεγνώστε καλά τα τοιχώματα με ένα στεγνό πανί πριν ξανατοποθετήσετε τις 

σχάρες. Τα εξωτερικά τοιχώματα καθαρίζονται με ένα γυαλιστικό μετάλλων. 

 

Πριν βάλετε το ψυγείο στην πρίζα 

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι τύπου Schuko και ότι είναι σωστά γειωμένη. Μη λειτουργείτε το 

ψυγείο σας αν η πρίζα δεν έχει σωστή γείωση. Κινδυνεύετε από ηλεκτροπληξία. 

 

Πρίν ξεκινήσετε το ψυγείο σας 

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ ΓΙΑ 4 ΩΡΕΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΣΑΣ ΠΡΙΝ ΤΟ 

ΞΕΚΙΝΗΣΕΤΕ. Το ψυκτικό υγρό χρειάζεται κάποιο χρόνο για να ¨κάτσει¨ στη θέση του άν 

προηγουμένως είχατε γύρει το ψυγείο. Εάν η συσκευή σβήσει, περιμένετε 30 λεπτά πριν τη 

θέσετε ξανά σε λειτουργία.  

 

Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο σας 

Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο για πρώτη φορά, πριν βάλετε τρόφιμα μέσα, λειτουργήστε 

το άδειο για 24 ώρες μέχρι αυτό να σταματήσει μόνο του στην επιθυμητή θερμοκρασία. 

 

 



 

 

ΕΝΑΡΞΗ 

Εκκίνηση του ψυγείου σας 

1. Βάλτε το ψυγείο στην πρίζα και γυρίστε τον θερμοστάτη που βρίσκεται δίπλα στη λάμπα, 

στη θέση 4, που είναι μια μέση θερμοκρασία. 

2. Περιμένετε 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό του ψυγείου 

προκειμένου να σταθεροποιηθεί. η θερμοκρασία στο εσωτερικό. 

 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 

1. Η θερμοκρασία ελέγχεται από το θερμοστάτη που βρίσκεται στο εσωτερικό τοίχωμα 

του θαλάμου συντήρησης. Συστήνουμε να ελέγξετε τη θερμοκρασία πριν 

τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό. Μπορεί να χρειαστούν 2-3 ώρες ώστε η 

θερμοκρασία να είναι ομοιόμορφη στο εσωτερικό. 

2. Οι ενδείξεις στο θερμοστάτη είναι βαθμίδες , ΟΧΙ βαθμοί Κελσίου. Το “0” είναι “OFF” 

και το “7” η ελάχιστη θερμοκρασία. 

3. Συστήνουμε να θέσετε το διακόπτη στη θέση “4”. Μπορείτε να ελέγξετε τη 

θερμοκρασία με ένα θερμόμετρο. Η θερμοκρασία του ψυγείου πρέπει να κυμαίνεται 

μεταξύ +2℃ και +5℃ και της κατάψυξης μεταξύ -18 και -25 βαθμούς Κελσίου σε 

κανονικές συνθήκες. Για να χαμηλώσετε τη θερμοκρασία του ψυγείου ανεβάστε το 

θερμοστάτη σε ψηλότερη θέση. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ψυγείο μπορεί να μη λειτουργεί στη σωστή θερμοκρασία, εαν βρίσκεται σε 

ιδιαίτερα θερμό ή κρύο δωμάτιο ή εαν ανοίγετε την πόρτα συχνά.  

 

OFF

7

1

 

 

Γρήγορη κατάψυξη 

1. Η γρήγορη ψύξη επιτρέπει την υγρασία στο εσωτερικό των τροφίμων να σχηματίζει 

λεπτους παγοκρυστάλλους που αποτρέπουν την καταστροφή της κυτταρικής 

μεμβράνης και την απώλεια κυτοπλάσματος κατά την αποπάγωση, διατηρώντας τη 

φρεσκάδα και τα θρεπτικά συστατικά των τροφίμων. 

2. Το ψυγείο έχει τη δυνατότητα γρήγορης κατάψυξης των τροφίμων. Για να την 

ενεργοποιήσετε, ιδιαίτερα για ψάρια και κρέατα, τοποθετήστε το θερμοστάτη στη θέση 



 

 

"7".  ΣΗΜΕΙΩΣΗ: η μέγιστη χωρητικότητα κατάψυξης είναι 2 Kg. 

3. Μόλις τα τρόφιμα παγώσουν, επαναφέρετε τον θερμοστάτη στην αρχική του θέση.  

(Ο χρόνος για τη γρήγορη κατάψυξη δεν πρέπει να ξεπερνάει τις 4 ώρες). 

 

ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 

Συμβουλές για τη σωστή συντήρηση των τροφίμων 

Ιδιαίτερη προσοχή στο κρέας και το ψάρι 

Τα μαγειρεμένα κρέατα πρέπει πάντα να φυλλάσονται σε ένα ράφι πάνω από τα νωπά 

κρέατα για την αποφυγή μεταφοράς βακτηριδίων. Τοποθετείτε τα νωπά κρέατα σε ένα 

πιάτο γα να μαζεύονται οι ζωμοί τους και σκεπάζετε τα με μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο. 

 

Αφήνετε χώρο ανάμεσα στα τρόφιμα 

Απαραίτητο για τη σωστή κυκλοφορία του κρύου αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου. 

 

Συσκευάζετε το φαγητό 

Για να μην ξεραίνονται τα τρόφιμα και να μη μυρίζουν, σκεπάζετε και συσκευάζετε όλα τα 

τρόφιμα ξεχωριστά. 

 

Αφήστε το φαγητό να κρυώσει  

Πάντα αφήνετε τα σκεύη με το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε 

στο ψυγείο, προκειμένου να διατηρηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό. 

 

Κλείνετε την πόρτα 

Για να μη φεύγει ο κρύος αέρας, μην ανοίγετε την πόρτα συχνά. Όταν την ανοίγετε, μην 

καθυστερείτε να την κλείσετε.  

 

Πως να τοποθετείτε τα τροφίμα μέσα στο ψυγείο 

Cool area 

Πάνω ράφι και ράφια πόρτας. 

Εκεί η θερμοκρασία είναι υψηλότερη και είναι πιο κατάλληλα για να τοποθετείτε γάλα, γιαούρτι, 

χυμούς, τυριά, σάλτσες, μαρμελάδες, βούτυρο, αυγά κλπ.  

 

Coldest area: 0℃ - 5℃ 

Καπάκι φρουτολεκάνης 

Εκεί η θερμοκρασία κυμαίνεται από 1°C εώς 5°C και είναι πιο κατάλληλα για να τοποθετείτε 

τρόφιμα που απαιτούν περισσότερη ψύξη. Τα νωπά ή μαγειρεμένα τρόφιμα πρέπει να είναι 

πάντα καλυμμένα ή συσκευασμένα. 

• Προμαγειρεμένα τρόφιμα.  

• Προμαγειρεμένα κρέατα, όπως ζαμπόν και αλλαντικά 

• Σαλάτες κομμένες 

• Γλυκά και επιδόρπια 



 

 

 

 

                  

Φρουτολεκάνη 

Είναι το σημείο με τη μεγαλύτερη υγρασία. Αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα, κατά 

προτίμηση συσκευασμένα. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: 

ΠΑΝΤΑ ΝΑ ΣΥΣΚΕΥΑΖΕΤΕ ΤΟ ΚΡΕΑΣ, ΚΟΤΟΠΟΥΛΟ ΚΑΙ ΨΑΡΙ ΓΙΑ ΝΑ ΜΗΝ ΣΤΑΖΟΥΝ 

ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΟΥΝ ΜΥΡΩΔΙΕΣ. ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 

Η ΤΟΞΙΚΑ ΥΛΙΚΑ. 

 

Οδηγίες για κατεψυγμένα προϊόντα 

Η κατάψυξη είναι 4 αστέρων  

Όταν αγοράζετε κατεψυγμένο φαγητό να διαβάζετε προσεκτικά τις οδηγίες στη 

συσκευασία.Ελέγχετε πάντα την ημερομηνία λήξης των προϊόντων. 

 

Ελέγχετε τη συσκευασία. 

Προσέχετε η συσκευασία να είναι σε καλή κατάσταση. 

 

Αγοράζετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο τέλος για να μην ξεπαγώσουν μέχρι να 

επιστρέψετε. 



 

 

 

Τοποθετείτε τα κατεψυγμένα χωριστά για να διατηρηθεί η θερμοκρασία τους. 

 

Αποθηκεύετε αμέσως για να μην ξεπαγώσουν τα τρόφιμα 

 

Ξεπάγωμα 

Για ορισμένα τρόφιμα δεν απαιτείται αποπάγωση πριν το μαγείρεμα. Τα λαχανικά και 

ζυμαρικά μπορεί να τοποθετηθούν απευθείας σε βραστό νερό. Οι παγωμένες σάλτσες και 

οι σούπες ξεπαγώνουν και μαγειρεύονται σε χαμηλή φωτιά. 

Κατεψυγμένα τρόφιμα, οδηγίες 

 

Τοποθετήστε σύντομα τα τρόφιμα στην κατάψυξη. Καταψύξτε τα σε μικρές μερίδες, για 

ταχύτερη απόδοση και συντομότερο χρόνο κατάψυξης.  

 

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων 

Υπολογίστε την ποσότητα των τροφίμων που θα καταψύξετε. Εαν καταψύχετε μεγάλη 

ποσότητα, θέστε το θερμοστάτη στην ψηλότερη βαθμίδα. Αυτό θα κατεβάσει τη 

θερμοκρασία κατάψυξης (εως τους -30℃), επιταχύνοντας την ψύξη και διατηρώντας τη 

φρεσκάδα των τροφίμων. Μην το κάνετε συχνά για να μην επιβαρύνεται η ενεργειακή 

κατανάλωση. 

 

Προετοιμασία κατάψυξης 

·Αφήνετε το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει. 

·Πριν καταψύξετε το φαγητό βάλτε το πρώτα στο ψυγείο για λίγες ώρες.  

·Αποφασίστε πως θα μαγειρέψετε το φαγητό πριν το καταψύξετε. 

·Μην καταψύχετε το φαγητό σε μεταλλικά δοχεία σε περίπτωση που θελήσετε να το 

μαγειρέψετε στα μικροκύματα.  

·Χρησιμοποιείτε ειδικές σακκούλες κατάψυξης από το σουπερμάρκετ, αλουμινόχαρτο ή 

πλαστικά δοχεία. Μη χρησιμοποιείτε σελοφάν ή γυάλινα σκεύη.  

·Αφαιρέστε τον αέρα από τη συσκευασία στην οποία το τοποθετείτε. Ιδανικά 

χρησιμοποιείστε αντλία κενού για τις συσκευασίες. 

·Όταν καταψύχετε υγρά, αφήνετε λίγο αέρα στο σκεύος για τη διαστολή του υγρού. 

·Για να κάνετε μέγιστη χρήση του χώρου της κατάψυξης, αποθηκεύετε τα υγρά σε 

τετράγωνους κύβους. Ένας εύκολος τρόπος είναι να τυλίξετε μια πλαστική σακκούλα 

μέσα σε ένα πλαστικό δοχείο, ρίξτε το υγρό και καταψύξτε το. Στη συνέχεια, αφαιρέστε 

το δοχείο και σφραγίστε τη σακκούλα έτσι ώστε το υγρό να αποκτήσει το σχήμα του 

δοχείου.  



 

 

                              

Καθαρισμός εσωτερικού 

Για να καθαρίσετε το ψυγείο, βγάλτε το πρώτα από την πρίζα και βγάλτε όλα τα τρόφιμα από 

μέσα όπως επίσης τα ράφια, τις σχάρες κλπ. Χρησιμοποιήστε ένα διάλυμα που αποτελείται 

από δύο κουταλιές μαγειρικής σόδας για κάθε λίτρο νερού και με αυτό καθαρίστε το εσωτερικό 

του ψυγείου. Μετά σκουπίστε ξανά με καθαρό και βρεγμένο (μόνο με νερό) πανί.   

 

Αποχέτευση 

Η τρύπα της αποχέτευσης στο πίσω μέρος της συντήρησης του ψυγείου μπορεί να βουλώσει 

και αυτό θα επηρεάσει την αυτόματη απόψυξη.  

 

 

 

 

Η τρύπα της αποχέτευσης έχει τοποθετημένο ένα καρφί καθαρισμού που προστατεύει 

απο την εισαγωγή κομματιών τροφίμων. Αφού καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου, 

καθαρίστε την τρύπα αποχέτευσης με το καρφί καθαρισμού. 

 

Καθαρισμός εξωτερικού 

Χρησιμοποιήστε ένα συνηθισμένο καθαριστικό κουζίνας διαλυμένο σε χλιαρό νερό. 

Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι κλειστές κατά τον καθαρισμό. Η γρίλια στην πλάτη του ψυγείου 

μπορεί να καθαριστεί με μια ηλεκτρική σκούπα ή μια βούρτσα (χωρίς νερό). 

 

ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΒΛΑΒΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

Εντοπισμός βλάβης 

Διακοπή ρεύματος 

Εαν η εσωτερική θερμοκρασία κατάψυξης είναι στους -18℃ όταν το ρεύμα επανέλθει, το 

φαγητό είναι ασφαλές. Τα τρόφιμα στον καταψύκτη θα διατηρηθούν για περίπου 16 ωρές 

εφόσον δεν ανοίξετε την πόρτα.  

 

Το ψυγείο είναι παγωμένο 

Τοποθετήστε το θερμοστάτη σε χαμηλότερη θέση. 

 

Το ψυγείο είναι ζεστό 

Ο συμπιεστής μπορεί να μη λειτουργεί. Τοποθετήστε το θερμοστάτη στη μέγιστη θέση για 



 

 

λίγα λεπτά. Αν δεν ακουστεί κανένας θόρυβος λειτουργίας, καλέστε τεχνικό.  

 

Το ψυγείο δε λειτουργεί 

Βεβαιωθείτε ότι είναι στην πρίζα και ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί. Ελέγξτε την παροχή 

ρεύματος, συνδέοντας μια άλλη συσκευή. Το ψυγείο πρέπει να είναι εγκατεστημένο σε 

καλά αεριζόμενο χώρομε θερμοκρασιά από 16℃εώς 38℃. Περιμένετε για 30 λεπτά.  

 

Συμπύκνωση στο εξωτερικό του ψυγείου 

Μπορεί να οφείλεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας χώρου. Καθαρίστε την υγρασία με ένα 

πανί. Εαν το πρόβλημα συνεχιστεί, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό.  

 

 

Γαργάρισμα, Θρόισμα (συριγμός) 

Οι ήχοι αυτοί πρόερχονται από την κυκλοφορία ψυκτικού υγρού στο ψυκτικό κύκλωμα. Έχουν 

αυξηθεί λόγω της χρήσης αερίων χωρίς CFC (Χλωροφθοράνθρακες). Αυτό είναι φυσιολογικό 

και δεν επηρρεάζει την απόδοση του ψυγείου σας.  

 

Βουητό, γουργούρισμα ή παλμικός θόρυβος 

Οφείλεται στη λειτουργία του συμπιεστή, καθώς πρεσσάρει το ψυκτικό υγρό στο κύκλωμα. 

Επισκευή 

Αν δοκιμάσατε τα παραπάνω και η συσκευή εξακολουθεί να έχει πρόβλημα μην 

επιχειρήσετε να την επισκευάσετε μόνοι σας αλλά τηλεφωνήστε στο 

εξουσιοδοτημένο SERVICE. 

Επισκευές από μη εξουσιοδοτημένο τεχνικό μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμό ή 

σοβαρή δυσλειτουργία.  

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε από το 

ρεύμα, αδειάστε τα τρόφιμα και καθαρίστε τη συσκευή, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή.  

 

Κεντρικό τηλ. SERVICE: 210-620.38.38 

 

Οι συσκευές PHILCO επισκευάζονται σε περισσότερα από 70 εξουσιοδοτημένα κέντρα 

τεχνικής υποστήριξης σε όλη την Ελλάδα.  

 

Αντικατάσταση λάμπας 

1. Πρωτού αντικαταστήσετε τη λάμπα, γυρίστε το θερμοστάτη στη θέση 0 και αφαιρέστε 

την πρίζα. 

2. Κρατήστε και ανασηκώστε το κάλυμμα της λυχνίας. 

3. Αφαιρέστε την παλιά λάμπα, ξεβιδώνοντάς την αριστερόστροφα. 

4. Αντικαταστήστε με νέα λάμπα βιδώνοντάς την δεξιόστροφα. Βεβαιωθείτε ότι έχει 

βιδώσει καλά.  

5. Επανατοποθετήστε το κάλυμα της λυχνίας και επανασυνδέστε τη συσκευή στην πρίζα. 



 

 

 

SAFETY 

 

 

WARNING! 

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing 

or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do 

not attempt to repair this appliance yourself. 

 

Safety tips 

Do not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your 

Fridge/Freezer. 

Containers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures. 

Do not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire 

extinguisher refill cartridges etc. in the Fridge/Freezer.  

Do not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause 

“Frost/Freeze burns”. If consumed straight from the Fridge/Freezer.  

Do not remove items from the Fridge/Freezer compartment if your hands are damp/wet, 

as this could cause skin abrasions or “Frost/Freezer burns”. Bottles and cans must not be 

placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze. 

Manufacturer’s recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant 

instructions. 

Do not allow children to tamper with the controls or play with the Fridge/Freezer. The 

Fridge/Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the 

specification or attempt to modify this product in any way.  

Do not store inflammable gases or liquids inside you Fridge/Freezer.  



 

 

If the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent 

or similarly qualified persons in order to avoid a hazard. 

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 understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. 

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. 

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as 

·staff kitchen areas in shops, offices and other working environments; 

·farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments; 

·bed and breakfast type environments; 

·catering and similar non-retail applications.  

Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of 

obstruction. 

Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, 

other than those recommended by the manufacturer. 

Do not damage the refrigerant circuit. 

Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, 

unless they are of type recommended by the manufacturer. 

Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in 

this appliance. 

Disposal 

Old appliances still have some residual value. An environmentally friendly method of 

disposal will ensure that valuable raw materials can be recovered and used again. 

The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal 

procedures. Ensure that none of the pipes on the back of the appliance are damaged prior 

to disposal. Up to date information concerning options for disposing of your old appliance 

and packaging from the new one can be obtained from your local council office.  

 

 



 

 

INTRODUCTION 

Before use 

Please read these instructions and the Safety guidelines carefully before using your new 

Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only. 

 

 

No Description  

1 Freezer Door 

2 Thermostat 

3 Refrigerator Shelf 

4 Crisper Cover 

5 Crisper 

6 Adjustable Foot  

7 Egg Tray 

8 Pocket Rack 

9 Bottle Rack 

 

 

Location 

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat 

and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 

16℃ and 43℃. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg, cooker, boiler 

or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing 



 

 

your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the 

Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on 

the Fridge/Freezer cabinet. Never place the Fridge/Freezer in a wall recessed or into fitted 

cabinets or furniture when your Fridge/Freezer is working, the grille at the back may 

become hot and the sides warm. It must therefore be installed so that the back of the 

Fridge/Freezer has at least 9cm(31/2”) of free space and the sides have 2cm(3/4”). Do not 

drape the Fridge/Freezer with any covering. 

 

Leveling the Fridge/Freezer 

If the Fridge/Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected 

and may cause you Fridge/Freezer to work incorrectly. Once the Fridge/Freezer is placed 

in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.  

 

                    

 

Cleaning before use 

Wipe the inside of the Fridge/Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then 

rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in 

warm soapy water and dry completely before replacing in the Fridge/Freezer. The external 

parts of the Fridge/Freezer can be cleaned with wax polish 

 

Before plugging in YOU MUST 

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the 

Fridge/Freezer.  

 

Before switching on! 

DO NOT SWITCH ON UNTIL FOUR HOURS AFTER MOVING THE FRIDGE/FREEZER. 

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 

minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle. 

 



 

 

Before filling your Fridge/Freezer 

Before storing foods in your Fridge/Freezer, turn the Fridge/Freezer on and wait for 24 

hours, to make sure it is working properly and to allow the Fridge/Freezer to fail to the 

correct temperature.  

 

START 

Testing 

1. Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water containing a little neutral 

detergent and with clear water, and wipe them dry. 

 

Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.  

 

2. Turn the thermostat knob to the "4" position, turn on electricity. The compressor begin to 

work. 

3. Open the door 30 minutes later, if the temperature in the refrigerator decreased 

obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates 

for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature within 

limits it opens. 

 

Adjusting the temperature 

4. The temperature in the refrigerator and freezer compartment is controlled by the 

temperature controller installed on the inside wall of the refrigerator compartment. We 

strongly recommend you use a freezer thermostat to check that the temperature is 

below -18 centigrade before loading any food. This can take 2-3 hours. 

5. The marks on the knob are the temperature grades, NOT the exact degrees of 

temperature. “0” is “OFF” AND “7” represents the lowest temperature. 

6. Please start with the knob set to position “4”. Use a suitable thermometer to check the 

temperature after two hours. The refrigerator temperature should be set between +2℃ 

and +5℃ and the freezer will vary between -18 and -25 degrees centigrade over a 

typical cycle. To reduce the refrigerator temperature turns the knob towards”6” and 

check after one hour. 

 

NOTE: The Fridge/Freezer may not operate at the correct temperature if it is in a 

particularly hot or cold room or is you open the Fridge/Freezer door too often. 
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Super Freezing  

4. Quick freezing allows moisture inside foodstuffs to form fine ice-crystals which prevent 

the cell membrane from being damaged and the cytoplasm being lost when 

unfreezing, thus the original freshness and nutrition constituent of foodstuffs can be 

retained. 

5. Fresh meal and fish to be stored for long time must be done by quick freezing. To 

quick freeze turn the temperature knob to setting “7” before adding food. 

NOTE: the maximum allowable capacity is 2.0KG at a time. 

6. After quick freezing, turn the knob back to the original position (Normally time for quick 

freezing shall not exceed 4 hours). 

 

IN USE 

Tips for keeping food perfect in the Fridge 

 

Take extra care with meat and fish  

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial 

transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it 

with cling film or foil. 

 

Leave space around food 

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept 

cool.  

 

Wrap up food! 

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. 

Fruit and vegetables need not be wrapped. 

Pre-cooked food should be cooled properly 

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the 

internal temperature of the Fridge from rising. 

 



 

 

Shut the door! 

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When 

retuning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only 

open the door to put food in or take it out.  

 

Where to store your foods in the fridge 

Cool area 

This is where to store foods which will keep longer if they are kept cool. Milk, eggs, yogurt, 

fruit juices, hard cheeses eg. Cheddar. Opened jars and bottles of salad dressings, 

sauces and jams. Fats, eg. Butter, margarine, low-fat speads, cooking fats and lard.  

 

Coldest area: 0℃ to 5℃ 

This is where foods which must be cold to keep them safe should be kept: 

·Raw and uncooked foods should always be wrapped. 

·Pre-cooked chilled foods, eg. Ready meals, meat pies, soft cheeses.  

·Pre-cooked meats eg. Ham, 

·Prepared salads(including pre-packed mixed green salads, rice, potato salad etc). 

·Desserts, eg. Fromage frais, home-prepared food and leftovers or cream cakes. 

 

 

                  



 

 

Salad bin 

This is the most humid part of the Fridge. Vegetables, fruit, fresh salad items eg. 

Unwashed whole lettuce, whole tomatoes, radishes etc can be stored here. 

 

WE RECOMMEND THAT ALL PRODUCE KEPT IN THE SALAD BIN IS WRAPPED. 

 

NOTE：Always wrap and store raw meat, poultry and fish on the lowest shelf at the bottom 

of the fridge. This will stop them dripping onto, or touching other foods. Do not store 

inflammable gasses or liquids in the fridge. 

 

Tips for shopping for frozen foods 

Your Freezer is 4 star  

When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You 

will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating. 

This is usually the period stated as “Best, Before”, found on the front of the packaging.  

 

Check the Fridge/Freezer temperature 

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen 

foods. It should show a temperature lower than -18℃. 

 

Choose packs carefully 

Make sure the frozen food package is in perfect condition.  

 

Purchase frozen food last 

Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.  

 

Keep frozen foods together  

Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as this will help 

to keep the food cooler.  

 

Store food straight away 

Don’t buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can 

be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for 

longer. 

 

Thawing frozen food 

For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be 

added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into 

a saucepan and heated gently until thawed.  

 

Freezing fresh foods, useful tips 



 

 

 

Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it 

freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.  

 

Freezing fresh foods 

First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of 

fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower the temperature in the 

Freezer (approx -30℃), freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. 

However you should do this sparingly to conserve energy. 

 

Preparations for freezing 

·Leave cooked food to cool completely. 

·Chill food in a Fridge before freezing if possible.  

·Consider how you want to cook the food before freezing it. 

·Don’t freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight from the 

Freezer.  

·Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, 

plastic containers, aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits). 

Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned 

thoroughly first). 

·Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special vacuum 

pump which sucks excessive air out of the packaging. 

·Leave a small amount of “air space” when freezing liquids, to allow for expansion. 

·You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids(or solids with 

liquids, such as stew) in square blocks. 

  This is known as “performing” Pour the liquid into a polythene bag which is inside a 

square sided container. Freeze it like this, then remove it from the container and seal 

the bag. 

                              

 

Recommended storage periods 

For recommended food storage time, refer to the information given on your food 

packaging. 

 

 



 

 

 

 

Cleaning inside the Fridge/Freezer 

After defrosting you should clean the Fridge/Freezer internally with a weak solution of 

bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe 

dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before 

replacing in the Fridge/Freezer. Condensation will form on the back wall of the Fridge; 

however it will normally run down the back wall and into the drain hole behind the salad 

bin. 

 

 

 

The drain hole will have a “cleaning spike” inserted into it. This ensures that small pieces 

off food can not enter the drain. After you have cleaned the inside of your Fridge and 

removed any food residues from around the whole, use the “cleaning spike” to make sure 

that there are no blockages. 

 

Cleaning outside the Fridge/Freezer 

Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Fridge/Freezer 

exterior.  

The grille of the condenser at the back of the Fridge/Freezer and the adjacent 

components can be vacuumed using a soft brush attachment. 

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the 

Fridge/Freezer 

 

TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE 

Trouble Shooting 

Power cut 

If the internal temperature of the Fridge/Freezer compartment is -18℃ or less when the 

power returns, your food is safe. The food in your Fridge/Freezer will remain frozen for 

approx 16 hours with the door closed. Do not open the Fridge/Freezer door more than 

necessary. 



 

 

The Fridge/Freezer is exceptionally cold 

You may have accidentally adjusted the thermostat control dial to a higher position. 

 

The Fridge/Freezer is exceptionally warm 

The compressor may not be working. Turn the thermostat control dial to the maximum 

setting and wait a few minutes. If there is no humming noise, it is not working. Contact the 

local store where your purchase was made.  

 

The Fridge/Freezer is not working 

Check it is plugged in and switched on. Check that the fuse in the plug has not blown. Plug  

 

In another appliance, such as a lamp, to see if the socket is working. The Fridge/Freezer 

should be placed in a well ventilated room with an ambient temperature of between 

16℃and 38℃. Leave the Fridge/Freezer for 30 minutes.  

 

Condensation appears on the outside of the Fridge/Freezer 

This may be due to a change in the room temperature. Wipe off any residue of moisture. If 

the problem continues contact the local store where your purchase was made.  

 

 

GURGLING, WHOOSHING 

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It 

has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault 

and will not affect the performance of your Fridge/Freezer.  

 

HUMMING, PURRING OR PULSATING 

This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.  

 

Servicing 

This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts 

should be used. 

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself. 

Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. 

Contact the local store where your purchase was made.  

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, 

empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant 

smells. 

 

 

 



 

 

Changing the internal light 

6. Before carrying out the bulb replacement always press and turn the thermostat control 

to dial to position "off", then disconnecting the mains supply. 

7. Hold and lift up the light bulb cover.  

8. Remove the old bulb by unscrewing it in an anti-clockwise direction. 

9. Replace with a new bulb by screwing it in a clockwise direction marking sure that it is 

secure in the bulb holder.  

10. Refit the light cover and re-connect your Fridge/Freezer to the mains supply and 

switch on. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Correct Disposal of this product 

 

This marking indicates that this product should not be 

disposed with other household wastes throughout the EU. To 

prevent possible harm to the environment or human health 

from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to 

promote the sustainable reuse of material resources. To 

return your used device, please use the return and collection 

systems or contact the retailer where the product was 

purchased. They can take this product for environmental safe 

recycling. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Πανελλαδική Τεχνική Υποστήριξη 

PHILCO: 

210-620.38.38 

 

Website: www.serviceworld.gr 
 

http://www.serviceworld.gr/

