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Περιγραφή συσκευής/ Description of Appliance 

 

1. Κατάψυξη/Freezer– 4 Star Rating  

2. Θερμοστάτης& Λυχνία/Thermostat Control 
& Interior Light  

3. Ράφι συντήρησης/Interior Glass Shelf x 1  

4. Συρτάρι φρούτων&λαχανικών/Salad Crisper 
Box with Glass Shelf  

5. Ράφια Πόρτας/ Door Storage – Specific 
Areas for Bottles & Dairy Products  

 
(Η εικόνα είναι ενδεικτική/Picture shown for indicative purposes 
only). 
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Εγκατάσταση 

 

 ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ! Η συσκευή πρέπει να μείνει σε 

όρθια θέση για τουλάχιστον 4 ώρες πριν από την 

πρώτη λειτουργία.  

 

 Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας από τη συσκευή.  
 

 Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με ένα πανί και 

ζεστό νερό με διτανθρακική σόδα (5ml στα 0.5 lt 

νερού).  
 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ξηρό μέρος και 

μακρία από ηλιακό φως.  

 

 Μην την τοποθετείτε δίπλα σε κουζίνα ή άλλες 

πηγές θερμότητας, όπως καλοριφέρ.  
 

 Εάν τοποθετηθεί δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη, 

αφήστε τουλάχιστον 2cm κενό ανάμεσα στις 

συσκευές ώστε να αποφευχθεί η συμπύκνωση.  
 

 Αφήστε κενό 50mm πάνω από τη συσκευή. Εάν 

αυτό δεν είναι εφικτό, αφήστε κενό 25mm σε κάθε 

πλευρά της συσκευής.  
 

 Αφήστε κενό (ώστε να περνάει αέρας) μεταξύ του 

συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής και του 

τοίχου.  
 

 Μην ακουμπάτε βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος 

της συσκευής.  
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 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι τοποθετημένη σε μια 

σταθερή επίπεδη επιφάνεια.  

 

 Η συσκευή πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένη. 

Ρυθμίστε την βιδώνοντας τα ποδαράκια στο εμπρός 

μέρος του ψυγείου (με τα χέρια ή με κλειδί).  
 

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε όρθια θέση και 

τα δύο πόδια είναι σε σταθερή επαφή με το 

πάτωμα, έτσι ώστε η συσκευή να είναι σταθερή.  
 

 Συνδέστε το φις σε μια παρακείμενη πρίζα 13A και 

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν πατά το καλώδιο 

τροφοδοσίας 

 

 

Οδηγίες ασφαλείας 

 

 

 Διαβάστε αυτό το φυλλάδιο προσεκτικά πριν από 
την εγκατάσταση και ενεργοποίηση της συσκευής. 
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για 
λανθασμένη εγκατάσταση και χρήση. 
 

 Εάν αυτή η συσκευή πρόκειται να 

αντικαταστήσει παλιό ψυγείο με κλειδαριά, 

αφαιρέστε την κλειδαριά ή την πόρτα πριν το 

πετάξετε για λόγους ασφαλείας.  

 

 Οι παλιές σας συσκευές περιέχουν ψυκτικά 

υγρά και μονωτικά που θα πρέπει να ανακυκλωθούν. 

Βεβαιωθείτε ότι το ψυκτικό κύκλωμα δεν έχει 
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τρυπήσει πριν την αποκομιδή της συσκευής 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Εάν έχετε 

αμφιβολία επικοινωνήστε με το Δήμο για οδηγίες.  

 

 Η συσκευή μπορεί να περιλαμβάνει 

ισοβουτάνιο (R600a). Αυτό είναι ένα φυσικό αέριο με 

υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας. Παρ’ 

όλα αυτά χρειάζεται προσοχή καθώς είναι εύφλεκτο 

αέριο. Βεβαιωθείτε ότι οι ψυκτικοί σωλήνες δεν έχουν 

χτυπηθεί κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της 

συσκευής. Σε περίπτωση φθοράς του ψυκτικού 

κυκλώματος αερίστε καλά το χώρο και αποφύγετε τις 

γυμνές φλόγες ή τα τσιγάρα.  

 

 Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού 

μέσου. 

 

 Μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με τη 

συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει ποτέ να παίζουν 

μέσα ή γύρω από τη συσκευή.  

 

 Εάν χρησιμοποιείτε προσαρμογέα πρίζας 

(adaptor),  ακολουθήστε τις οδηγίες του 

κατασκευαστή και διασφαλίστε ότι το ηλεκτρικό 

κύκλωμα δεν είναι υπερφορτωμένο καθώς αυτό 

θα μπορούσε να προκαλέσει υπερθέρμανση. 

 

 Μην στρίβετε ή λυγίζετε τα καλώδια, και 

κρατήστε τα μακριά από θερμές επιφάνειες. 

 

 Μη συνδέετε ή αποσυνδέετε τη συσκευή με 

βρεγμένα χέρια..  
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 Μετά την εγκατάσταση βεβαιωθείτε ότι το 

καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο 

κάτω από τη συσκευή. 

 

 Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί 

φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από 

εξουσιοδοτημένο τεχνικό, προκειμένου να 

αποφευχθεί ο κίνδυνος. 
 
Λειτουργία Συσκευής 

 

3.1. Εκκίνηση συσκευής  
 

 Αφήστε τη συσκευή εκτός ρεύματος για 4 ώρες 

αφού την τοποθετήσετε στην τελική θέση. Βάλτε 

την στην πρίζα και ξεκινήστε την.  

 
 Θέστε το θερμοστάτη στην επιθυμητή θέση όπως 

περιγράφεται στην παρακάτω ενότητα (3.2.).  
 
 Περιμένετε περίπου 4 ώρες ώστε η συσκευή να 

φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία. 
 
 Τοποθετήστε τη συσκευή κοντά στον τοίχο με 

απόσταση που δεν υπερβαίνει τα 75 χιλιοστά 
 
3.2. Ρύθμιση θερμοκρασίας 

 

Ο θερμοστάτης βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του θαλάμου 

(δείτε Περιγραφή Συσκευής σελ. 4).  
 

 Ρύθμιση “0”: Συσκευή σβηστή  
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 Ρύθμιση “1”: Συσκευή αναμμένη – Υψηλή 
θερμοκρασία  

 

 Ρύθμιση “3” Κανονική λειτουργία (για μέση 

χρήση)  

 

 Ρύθμιση “7”: Χαμηλή θερμοκρασία  
 

Σημαντικό! 
 
Κατά τη διάρκεια υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος, 
π.χ. για τις ζεστές μέρες του καλοκαιριού, μπορεί να είναι 
απαραίτητο να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη στην ψυχρότερη 
ρύθμιση (θέση 7). Αυτό μπορεί να προκαλέσει το 
συμπιεστή να λειτουργεί συνεχώς για να διατηρηθεί 
χαμηλή θερμοκρασία στο θάλαμο. 
 

 
3.3. Αποθήκευση τροφίμων στην κατάψυξη 

 

Αυτή η συσκευή διαθέτει κατάψυξη τεσσάρων αστέρων και είναι 

κατάλληλη για τη μακροπρόθεσμη αποθήκευση των 

κατεψυγμένων ειδών διατροφής. Μπορεί επίσης να 

χρησιμοποιηθεί για την κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων 

ειδών διατροφής. 
 

Να ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες αποθήκευσης που είναι 
τυπωμένες στη συσκευασία των τροφίμων. Ενδεικτικά 
παραθέτουμε κάποιες οδηγίες για τη μέγιστη διάρκεια 
αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων: 
 

 Κρέατα φρέσκα και πουλερικά – εώς 12 μήνες  
 
 Μαγειρεμένα κρέατα – εώς 2 μήνες  
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 Φρέσκα Ψάρια – εώς 6 μήνες  
 
 Φρούτα και λαχανικά – εώς 12 μήνες  
 
 Ψωμί και Κέϊκ – εώς 6 μήνες  

 
 

3.4. Φυσιολογικοί ήχοι λειτουργίας 

 

Μπορεί να ακούσετε ένα ελαφρύ γουργουρητό όταν το 

ψυκτικό υγρό κυκλοφορεί στο κύκλωμα ή στους σωλήνες 

στο πίσω μέρος της συσκευής. Όταν ο συμπιεστής είναι 

σε λειτουργία μπορείτε να ακούσετε ένα μικρό βουητό ή 

παλλόμενο θόρυβο. Ο θερμοστάτης ελέγχει τη λειτουργία 

του συμπιεστή, και μπορεί να ακούσετε ένα ελαφρό κλικ 

καθώς λειτουργεί. 
 
3.5. Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας  

 
 Μην τοποθετείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές 

θερμότητας, όπως μια κουζίνα, πλυντήριο 
πιάτων ή καλοριφέρ. 
 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα καλά αεριζόμενο 

δροσερό δωμάτιο και βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί 

είναι καθαροί.  

 
 Αποφύγετε να αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, για να μην μπει ζεστός 
αέρας και δημιουργήσει πάγο στο εσωτερικό του 
ψυγείου επηρεάζοντας παράλληλα την ενεργειακή 
κατανάλωση. Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει 
σωστά.  
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 Βεβαιωθείτε ότι το λάστιχο της πόρτας είναι καθαρό 
και δεν υπάρχουν σκισίματα ή ρωγμές.  

 

 Διατηρήστε τα πιο ευπαθή τρόφιμα, (εκείνα με μια 
σύντομη διάρκεια ζωής, όπως αλλαντικά), στο πιο 
κρύο μέρος του ψυγείου. Το συρτάρι φρούτων και 
λαχανικών είναι το θερμότερο μέρος του ψυγείου 

σας και θα πρέπει να χρησιμοποιείται για τα 
λαχανικά, σαλάτες και φρούτα (βλ Περιγραφή της 
Συσκευής στη σελίδα 4).  

 

 Μην παραφορτώνετε το ψυγείο: ο ψυχρός αέρας 
που κυκλοφορεί για να διατηρήσει κρύο το ψυγείο 

εγκλωβίζεται και δημιουργούνται θυρίδες θερμού 

αέρα.  
  
3.6. Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος  
 

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, κρατήστε την πόρτα 

κλειστή. Όταν το ρεύμα επανέλθει, η συσκευή θα ξεκινήσει 

να λειτουργεί αλλά θα χρειαστεί χρόνος να φθάσει στην 

προκαθορισμένη θερμοκρασία. Ελέγξτε την κατάσταση 

των τροφίμων όταν η διακοπή αποκατασταθεί.  

 
 

Συντήρηση 

 

Πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης 
ή καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος. 
 

4.1. Εσωτερικός καθαρισμός 
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Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με ένα πανί και ζεστό 

νερό με διτανθρακική σόδα (5ml στα 0.5 lt νερού).Μη 

χρησιμοποιείτε καθαριστικά, χημικά, αρωματικά, κερί ή 

καθαριστικά που περιέχουν χλωρίνη ή οινόπνευμα. 
 

4.2. Εξωτερικός καθαρισμός 

 

Πλύνετε το εξωτερικό περίβλημα με ζεστό νερό και σαπούνι. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε έντονα καθαριστικά. Μπορεί να 
υπάρχουν αιχμηρά άκρα στην κάτω πλευρά του προϊόντος, 
οπότε θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα κατά τον καθαρισμό. 
Μία ή δύο φορές το χρόνο καθαρίστε το πίσω μέρος της 
συσκευής και το συμπιεστή, με μια βούρτσα ή ηλεκτρική 
σκούπα, καθώς η συσσώρευση σκόνης θα επηρεάσει την 
απόδοση της συσκευής και θα προκαλέσει αυξημένη 
κατανάλωση ενέργειας. 

 

4.3. Αποπάγωση 

 

Εάν το στρώμα του πάγου στην κατάψυξη ξεπερνάει τα 
3-5mm, αδειάστε τα περιεχόμενα και βγάλτε τη συσκευή 
από το ρεύμα, αφήνοντας την πόρτα ανοιχτή 
προκειμένου να λιώσει ο πάγος. Μη χρησιμοποιείτε 

αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τον πάγο. 
Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό, κλείστε την 
πόρτα και συνδέστε το ρεύμα. Περιμένετε λίγη ώρα για 
να φτάσει στην προκαθορισμένη θερμοκρασία. 

 

4.4. Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας 

 

Όταν η συσκευή είναι εκτός λειτουργίας για μεγάλο 

χρονικό διάστημα, αφαιρέστε τα περιεχόμενα, βγάλτε την 

από την πρίζα, και καθαρίστε τη συσκευή αφήνοντας την 

πόρτα ανοιχτή μέχρι να την ξαναχρησιμοποιήσετε. 
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4.5. Αλλαγή λυχνίας  

 
 Βγάλτε τη συσκευή από το ρεύμα 

 
 Ξεβιδώστε τη βίδα από το καπάκι και αφαιρέστε το  

 

 Ξεβιδώστε τη λυχνία και αντικαταστήστε την με μια 

ίδια.  

 Ξαναβάλτε το καπάκι και συνδέστε τη συσκευή στο 

ρεύμα.  
 

4.6. Αναστροφή φοράς πόρτας 

 

Για να αναστρέψετε τη φορά της πόρτας ακολουθήστε τις 

παρακάτω οδηγίες. 
 

Προσοχή! Αφαιρέστε τη συσκευή από το ρεύμα πριν 
ξεκινήσετε. 
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Αφαιρέστε το πλαστικό κάλλυμα (1)  

 
 

 Αφαιρέστε το πλαστικό κάλυμμα μεντεσέ (1) 
 Αφαιρέστε τις βίδες και τον πάνω μεντεσέ (2)  
 Σηκώστε και αφαιρέστε την πόρτα από τον Κάτω 

μεντεσέ (4).  
 Ξεβιδώστε τον κάτω μεντεσέ (4)  

 Αφαιρέστε τον πείρο και το ποδαράκι του κάτω 

μεντεσέ (4), αναποδογυρίστε τον και ξαναβάλτε το 

ποδαράκι.  

 Ξεβιδώστε το ποδαράκι (5) από τα αριστερά και 

τοποθετήστε το δεξιά. Τοποθετήστε τον κάτω μεντεσέ 

(4) στις τρύπες στην άλλη γωνία του ψυγείου  

 Αφαιρέστε τα καπάκια (6) από την αριστερή στη 

δεξιά πάνω γωνία.  

 Τοποθετήστε την πόρτα (3) στον κάτω μεντεσέ 

(4) και τοποθετήστε τον πάνω μεντεσέ.  

 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει και σφραγίζει 

σωστά – σφίξτε τις βίδες.  

 Τοποθετήστε το πλαστικό κάλυμμα μεντεσέ (1)  
 

4.7. Σε περίπτωση προβλήματος 
 

Εάν η συσκευή δεν έχει ρεύμα: 

 

1. 
Πλαστικό 
κάλλυμα 4. Κάτω μεντεσές/Ποδαράκι 

2. Πάνω μεντεσές 5. Αριστερό ποδαράκι 

3. Πόρτα 6. 
Τρύπες αριστερού 
μεντεσέ/Καπάκια 
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 Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος. 

 Ελέγξτε ότι η πρίζα έχει ρεύμα  

 Ελέγξτε την ασφάλεια στην πρίζα (13 Αmp)  
 

Ο συμπιεστής λειτουργεί συνεχώς: 

 

 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει σωστά  

 Αν βάλατε πρόσφατα μεγάλες ποσότητες φαγητού 

περιμένετε λίγη ώρα να επανέλθει η θερμοκρασία 

στο εσωτερικό  

 Εάν η πόρτα άνοιγε συχνά, περιμένετε να επανέλθει 

η θερμοκρασία σε φυσιολογικά επίπεδα. 

 

Υπάρχει μεγάλη ποσότητα πάγου: 
 

 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα σφραγίζει σωστά.  
 Ελέγξτε ότι η πόρτα είναι κλειστή 

 

Η συσκευή κάνει θόρυβο: 
 Ελέγξτε αν οι θόρυβοι αντιστοιχούν στην ενότητα 3.4.  
 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά 

(δείτε ενότητα 1).  

 

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό. 

 
 

Σημαντική σημείωση: 

 

Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με την 

Ευρωπαϊκή οδηγία 2002/96 / ΕΚ σχετικά με τα 

απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 

εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό 
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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. 

 

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν, ή στα 

έγγραφα που συνοδεύουν το προϊόν, το 

διαγραμμένο Wheelie Bin, υποδεικνύει ότι 

αυτή η συσκευή δεν μπορεί να 

αντιμετωπίζεται ως οικιακά απορρίμματα. 

Αντιθέτως θα πρέπει να παραδίδεται στο 

κατάλληλο σημείο συλλογής για την 

ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

 

Η απόρριψη πρέπει να εκτελείται σύμφωνα με τους 

τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς για την 

απόρριψη αποβλήτων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες 

σχετικά με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την 

ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλούμε 

επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσία 

αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα 

από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

 

Προσπαθούμε συνεχώς να βελτιώσουμε τα προϊόντα μας προς 
όφελος των πελατών μας. Για το λόγο αυτό, διατηρούμε το 
δικαίωμα να κάνουμε αλλαγές σε κάθε προϊόν, ανά πάσα στιγμή, 
χωρίς προειδοποίηση. 
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ΠΡΟΣΟΧΗ 

 

1. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει φθαρεί πρέπει να 

αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της 

Serviceworld, προκειμένου να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 

 
2. Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται προκειμένου να 

διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 
 
3. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 

(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 

σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν δοθεί 

επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 

άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 

4. Μην αποθηκεύετε εύφλεκτες ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με 
εύφλεκτο προωθητικό στη συσκευή. 

 

5. Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε νοικοκυριά, 

αλλά δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές όπως::  

 περιοχές εστίασης για το προσωπικό καταστημάτων, 
γραφείων με πολλούς χρήστες;  

 
 Αγροτόσπιτα και εξωτερικούς χώρους; 
 
 Φοιτητικές εστίες και κοιτώνες; 
 
 catering και αντίστοιχες επαγγελματικές χρήσεις. 
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6. - ΠΡΟΣΟΧΗ: 
 Κρατήστε τις εισαγωγές του αέρα ανοιχτές και χωρίς 

εμπόδια. Αφήστε χώρο γύρω από τη συσκευή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή 
άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία της 
απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού 
μέσου. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο 
εσωτερικό της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που 
συνιστά ο κατασκευαστής. 

 

Σωστή αποκομιδή της συσκευής 

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν 

πρέπει να απορρίπτεται με τα υπόλοιπα οικιακά 

απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Προκειμένου να 

αποφευχθούν ενδεχόμενες βλαβερές συνέπειες 

στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την 

ανεξέλεγκτη διάθεση των αποβλήτων, 

ανακυκλώστε την με υπευθυνότητα για να 

βοηθήσετε στην βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών 

πόρων. Για να επιστρέψετε τη μεταχειρισμένη συσκευή σας, 

χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή 

επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το 

προϊόν. Μπορούν να λάβουν αυτό το προϊόν για την ασφαλή 

ανακύκλωσή του. 
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Installation 

 

 IMPORTANT! This appliance must be left to stand in 

an upright position for at least 4 hours before being 

switched on for the first time.  

 

 Remove all packaging and securing tape from the 

appliance.  
 

 Wash the interior of the appliance with luke warm 

water containing a small amount of bicarbonate 

soda (5ml to 0.5 liters of water).  
 

 Position the appliance in a dry atmosphere and 

out of direct sunlight.  

 

 Do not position next to a cooker or other 

sources of heat, i.e. radiator.  
 

 If positioned next to another fridge or freezer, leave a 

minimum gap of 2cm between the appliances in 

order to avoid condensation.  
 

 A clearance of 50mm should be left above the 

appliance. If this cannot be achieved you should 

ensure a clearance of 25mm is maintained on each 

side of the appliance.  
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 Please ensure that there is a small ‘air-gap’ between 

the condenser on the rear of the appliance and the 

rear wall.  
 

 Do not place or store heavy items on the top of this 

appliance.  

 

 Ensure that the appliance is positioned on a firm flat 

floor.  

 

 This appliance must be level. Adjust the level by 

screwing the adjustable feet up or down (use your 

fingers or a suitable spanner).  
 

 Ensure that the appliance is upright and both feet 

are in firm contact with the floor so that the cabinet 

is stable.  
 

 Connect the plug to an adjacent 13amp socket 

outlet and ensure that the appliance is not standing 

on the supply cable.  

 

 

Safety Advice 

 

 

 Please read this booklet thoroughly before 

installing and switching on the appliance. The 

manufacturer accepts no responsibility for incorrect 

installation and usage.  
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 If this appliance is to replace an old refrigerator 

with a lock, as a safety measure break or 

remove the lock and/or door before disposal.  

 

 Your old appliances contain insulation gases     

and refrigerant that must be disposed of correctly. 

Please ensure that the refrigerant circuit is not 

damaged before the appliance is taken away for 

correct disposal in line with current legislation. If 

there is any doubt contact your Local Authority for 

instructions.  

 

 This appliance may contain the refrigerant 

isobutene (R600a). This is a natural gas with a high 

level of environmental compatibility; however, 

caution is required as isobutene is a flammable gas. 

It is essential to ensure that refrigerant tubes are not 

damaged during transportation and the installation of 

the appliance. 

In the event that the refrigerant circuit is damaged, 

avoid naked flames or sources of ignition and 

ventilate the room in which the appliance is situated. 

 

 Do not damage the refrigerant circuit.  

 

 Do not allow children to play with the appliance. 

Children must never play in or around the appliance. 

 

 If using an adaptor, this must be used in 

accordance with the manufacturers’ instructions and 

ensure that the electrical circuit is not overloaded as 

this could cause overheating.  
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 Do not twist or bend the cables, and keep 

them away from hot surfaces.  

 

 Do not plug in or unplug this appliance with 

wet hands.  

 

 Following installation make sure that the power 

cable is not trapped underneath the appliance.  

 

 If the power supply cord is damaged, it must 

be replaced by the manufacturer, it’s service agent 

or similarly qualified persons in order to avoid a 

hazard.  

 
Operating the Appliance 

 

3.1. Switching on the Appliance  
 

 Allow the appliance to stand for a minimum of 4 

hours after installation. Plug in the appliance and 

switch on at the mains supply.  

 
 Set the thermostat control to the required setting as 

detailed in the Temperature Control section (3.2.).  
 
 Leave the appliance for approximately 4 hours for the 

correct temperature to be reached. 
 
 Place the appliance close to the wall with a distance 

not exceeding 75mm 
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3.2. Temperature Control 

 

The temperature selector knob is located on the right 

hand side of the inner cabinet (see Description of the 

Appliance on page 4). Please note that a larder fridge 

does not have an ice-box and will operate at a slightly 

higher temperature than a fridge with an ice-box. 
 

 Setting “0”: Unit Off  
 

 Setting “1”: Unit On – Warmest Temperature  
 

 Setting “3” Normal Operation (adequate for 

most situations)  

 

 Setting “7”: Coldest Temperature  
 

Important! 
 

During high ambient temperatures e.g. on hot summer 
days, it may be necessary to set the thermostat to the 
coldest setting (position 7). This may cause the    
compressor to run continuously in order to maintain a low 
temperature in the cabinet. 
 

 
3.3. Storing & Freezing Food in the Freezer-Box 

 

This appliance has a four star freezer-box and is suitable for the 

long-term storage of frozen food items. It can also be used for 

freezing and storing fresh food items. 
 

You should always follow the storage guidelines printed on 
each food producers packaging, however the following 
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information is provided as a general guide for the maximum 
storage life of frozen items: 
 

 Fresh Meat and Poultry – up to 12 months  
 
 Cooker Meats – up to 2 months  
 
 Fresh Fish – up to 6 months  
 
 Fruit and Vegetables – up to 12 months  
 
 Bread and Cakes – up to 6 months  

 
 

3.4. Normal Operating Sounds 

 

You may hear faint gurgling or bubbling sounds when the 

refrigerant is pumped to the cooling system and through 

the coils or tubing at the rear of the appliance. When the 

compressor is in operation you may hear a slight whirring 

sound or pulsating noise. The thermostat controls the 

operation of the compressor, and you may hear a slight 

click as it cycles in and out. 
 

 
3.5. Energy Saving Advice  

 

 Do not install the appliance close to sources of 

heat, such as a cooker, dishwasher or radiator.  
 

 Locate the appliance in a cool well-ventilated room 

and make sure that the air vents are clear.  
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 Try to avoid keeping the door open for a long time, 
warm air will enter the cabinet and may cause a 
build up of ice as well as affecting the energy 
consumption. Ensure there are no obstructions 
preventing the door from closing properly.  

 
 Ensure that the door seal is clean and there are no 

tears or splits.  
 

 Keep the most perishable foods, (those with a short 
shelf-life, such as cooked meats), in the coldest part 
of the fridge. The Salad Crisper Box is the warmest 
part of your fridge and should be used for 
vegetables, salads and fruits etc. (see Description 

of Appliance on Page 4).  
 
 Do not overload the fridge: the cooling air that 

circulates to keep the fridge cold gets blocked and 

pockets of warm air form.  
 
3.6. In the Event of a Power Failure  
 

If there is a power failure, keep the door closed. When the 

power has been restored the appliance will start to operate 

but it may take some time to achieve the pre-set operating 

temperature. Check the condition of your stored food items 

and liquids. 
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Maintenance 

 

Before any maintenance or cleaning work is carried out, 

DISCONNECT the appliance from the ELECTRICITY supply. 

 

 

4.1. Internal Cleaning 

 

Clean the interior and accessories with warm water and 

bicarbonate of soda (5ml to 0.5 litre of water). Rinse and dry 

thoroughly. Do not use detergents, abrasive powders, highly 

perfumed cleaning products, wax polishes or cleaning 

products containing bleach or alcohol. 
 

4.2. External Cleaning 

 

Wash the outer cabinet with warm soapy water. Do NOT use 
abrasive products. There may be sharp edges on the 
underside of the product, so care should be taken when 
cleaning. Once or twice a year dust the rear of the appliance    
and the compressor at the back of the appliance, with a 
brush or vacuum cleaner, as an accumulation of dust will 
affect the performance of the appliance and cause increased 
energy consumption. 

 

4.3. Defrosting 

 

If ice build up in the ice-box exceeds 3-5mm, empty the 
contents and switch off the appliance, leave the door open 
and allow the ice to melt. Do not use sharp objects to 
scrape the ice away. Clean and dry the interior, close the 
door and turn on the power to the appliance. When the 
power has been restored the appliance will start to operate 
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but it may take some time to achieve the pre-set operating 
temperature. 

 

4.4. When the appliance is not in use 

 

When the appliance is not in use for long periods, remove 

the contents, disconnect from the electricity supply and 

clean the appliance, leaving the door ajar until you wish to 

use the appliance again. 

 

4.5. Changing the Interior Light Bulb  

 
 Switch off the power supply to the appliance  

 
 Remove the screw from the light cover and remove 

the cover  
 

 Unscrew the bulb from the rear of the light unit. 

Replace the bulb with a suitable replacement.  

 Replace the bulb with a suitable replacement 

(ensure same wattage). 
 

 Refit the cover and switch the appliance back on.  
 

4.6. Reversing the Door 

 

The door opening can be reversed from “right hand hinged” 

to “left hand hinged” if required. If your appliance is 

supplied “left hand hinged” simply reverse the following 

procedure. 
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Warning! 
 

When reversing the door, the appliance must not be 
connected to the mains. Remove the plug from the 
mains beforehand. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

 Remove the retaining screws and the Top Hinge (2)  
 Remove the plastic Top Hinge Cover (1) 
 Lift the door off the Lower Hinge (4).  

 

 Remove the retaining screws and the Lower Hinge (4)  

1. Top Hinge Cover 4. Lower Hinge Pin/Foot 
2. Top Hinge 5. Left Foot 

3. Door 6. 
Left Hand Hinge 
Holes/Plastic Caps 
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 Remove the Hinge Pin and Foot from the Lower 

Hinge (4), turn the hinge over and refit the Hinge 

Pin and Foot.  

 Remove the Foot (5) from the left hand side and refit 

on the right hand side. Now fit the Lower Hinge (4) to 

the pre-drilled holes on the opposite side of the 

cabinet  

 Now fit the Lower Hinge (4) to the pre-drilled holes 

on the opposite side of  the cabinet 

 Remove the Plastic Caps (6) from the top left hand 

side and refit on the right hand side.  

 Locate the Door (3) onto the Lower Hinge (4) 

and refit the Top Hinge.  

 Ensure that the door closes and seals correctly – 

tighten all the screws.  

 Refit the Top Hinge Cover (1)  
 

4.7. What to do if something goes wrong  
 

There is no power to the appliance: 

 

 Check there is not a power cut  

 Check there is power to the electric 

socket/appliance  

 Check the fuse in the plug (Must be 13 amp)  
 

The compressor runs continuously: 

 

 Is the door closed correctly?  

 Have large quantities of food recently been added to 

the appliance? – if yes, allow the interior temperature 

to recover  
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 Has the appliance door been opened frequently? – 

if yes, allow the interior temperature to recover。 

 

There is excessive frost/ice build up: 
 

 Ensure that the door has been closed correctly  
 Ensure that the door seal is clean and sealing 

correctly  
The appliance is making a noise: 

 

 Refer to Normal Operating Sounds, section 3.4.  
 Ensure that the appliance has been installed 

correctly (see section 1).  

 

If after the above checks there is still a fault please contact 

your retailer. 

 

Important Note: 

 

This appliance is marked according to the European 

directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic 

Equipment (WEEE). By ensuring this product is 

disposed of correctly, you will help prevent potential 

negative consequences for the environment and human 

health, which could otherwise be caused by 

inappropriate waste handling of this product. 

 

The symbol on the product, or on the documents 
accompanying the product, the Crossed Out Wheelie Bin, 
indicates that this appliance may not be treated as 
household waste. Instead it shall be handed over to the 
applicable collection point for the recycling of electrical 
and electronic equipment. 
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Disposal must be carried out in accordance with 
local environmental regulations for waste disposal. 
For more detailed information about treatment, 
recovery and recycling of this product, please 
contact your local authority, your household waste 
disposal service or the retailer where you 

purchased the product. 
 

We continuously try to improve our products for the benefit of 

our customers. For this reason we reserve the right to make 

changes to any product at any time, without notice 
 

 

Warning 

 

 

1. 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.  

 
2. Children should be supervised to ensure that they do not play 

with the appliance.  
 
3. "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. 

 

4. Do not store plosive substances such as aerosol cans with a 
flammable propellant in the appliance. 
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5. This appliance is intended to be used in households but is not 

intended to be used in applications such as:  

 staff kitchen areas in shops, offices and other 
working environment;  

 
 farm houses and by clients, motels and other 

residential type environment; 
 
 bed and breakfast type environments; 
 
 catering and similar non-retail appliances. 

 

6. When disposal of the appliance, it must be done by the 
manufacturer or its service agent or a similarly qualified 
person in order to avoid fire and other hazard. 

 

7. - WARNING: 
 Keep ventilation 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 damage the refrigerant circuit.  
 
 WARNING: Do not use electrical appliance inside the 

food storage compartments of the appliance, unless 
they are of the type recommended by the 
manufacturer. 
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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. 

 

 


