
技术要求

1.颜色要求：黑白印刷；  
  批量时要求统一，不能有明显色差，
2.版面内容:图案与文字应印刷清晰、规范，不能有印刷缺陷;
3.页面印刷：双面印刷；
4.成型方式：骑马钉；
5.成品尺寸：A5(140X210)，  
  尺寸公差按GB/T 1804-c；
6.批量生产前须送样确认;
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Για την ασφάλεια σας, αλλά και για να 
διασφαλίσετε τη σωστή χρήση, πριν από την 
εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της συσκευής, 
διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο χρήσης, 
συμπεριλαμβανομένων των υποδείξεων και των 
προειδοποιήσεών του. Για την αποφυγή περιττών 
λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να 
διασφαλιστεί ότι όλα τα άτομα που χρησιμοποιούν 
τη συσκευή είναι πλήρως εξοικειωμένα με τις 
λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. 
Αποθηκεύστε αυτές τις οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι 
παραμένουν μαζί με την συσκευή εάν μετακινηθεί 
ή πωληθεί, έτσι ώστε όλοι όσοι τη χρησιμοποιούν 
στη διάρκεια της ζωής τους να ενημερώνονται 
κατάλληλα για τη χρήση και την ασφάλεια της 
συσκευής. 
Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, 
διατηρήστε τις προφυλάξεις αυτών των οδηγιών 
του χρήστη, καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι 
υπεύθυνος για ζημιές που προκαλούνται από 
παράλειψη. 
Ασφάλεια παιδιών και ευάλωτων ατόμων 
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από
παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές
ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώση
περιθωρίου, εάν τους έχει δοθεί πολύ καλή όραση
ή εγκατάσταση σχετικά με τη χρήση της συσκευής
σε χρηματοκιβώτιο τρόπο και να κατανοήσουν
τους κινδύνους που ενέχονται.
• Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται
να γεμίζουν και να αδειάζουν αυτήν τη συσκευή.
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• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να
διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση του χρήστη δεν
μπορεί να γίνει από παιδιά, εκτός εάν είναι ηλικίας
άνω των 8 ετών και εποπτεύονται.
• Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από
παιδιά. Υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
• Πριν απορρίψετε τη συσκευή, τραβήξτε το βύσμα
από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο
πιο κοντά στη συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε
την πόρτα για να αποφύγετε την πιθανότητα
ηλεκτροπληξίας ή παγίδευσης παιδιών που
παίζουν.
• Εάν αυτή η συσκευή που διαθέτει μαγνητικά
στεγανοποιητικά πορτών αντικαθιστά μια
παλαιότερη συσκευή που έχει ένα ελατήριο
(μάνδαλο) στην πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε
ότι το ελατήριο έχει αχρηστευτεί πριν απορρίψετε
την παλιά συσκευή. Αυτό θα το αποτρέψει από το
να γίνει κίνδυνος για ένα παιδί.
Γενική ασφάλεια 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρείτε τις οπές 
εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή 

στην ενσωματωμένη δομή, μακριά από εμπόδια. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε 
μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να 

επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από 
εκείνες που συνιστά ο κατασκευαστής. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην καταστρέφετε το 
κύκλωμα ψυκτικού. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες 
ηλεκτρικές συσκευές (όπως συσκευές 
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παρασκευής παγωτού) στο εσωτερικό ψυκτικών 
συσκευών, εκτός εάν έχουν εγκριθεί για τον σκοπό 
αυτό από τον κατασκευαστή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν 
έχει ανάψει για μεγάλο χρονικό διάστημα επειδή 

μπορεί να είναι πολύ ζεστή. 1) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!Όταν τοποθετείτε τη 

συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας 
δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην τοποθετείτε πολλές 
φορητές προεκτάσης τροφοδοσίας ή τροφοδοτικά 
στο πίσω μέρος της συσκευής. 
• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ύλες, όπως δοχεία
αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό σε αυτήν τη
συσκευή.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R-600a) περιέχεται στο
κύκλωμα ψυκτικού της συσκευής, ένα φυσικό
αέριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής
συμβατότητας, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
• Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της
συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα
εξαρτήματα του κυκλώματος ψυκτικού δεν έχει
υποστεί ζημιά.
- αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές
ανάφλεξης
- αερίστε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η
συσκευή
• Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή να
τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με πολλούς τρόπους. Τυχόν
ζημιά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα,
πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία.

(1) Εάν υπάρχει φως στον θάλαμο.
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• Αυτή η συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί
σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές όπως
- χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- αγροικίες, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα
περιβάλλοντα κατοικιών.
- περιβάλλοντα τύπου bed and breakfast
- catering και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικού
εμπορίου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιαδήποτε ηλεκτρικά 
εξαρτήματα(βύσμα,καλώδιο τροφοδοσίας, 
συμπιεστής κ.λπ.) πρέπει να αντικατασταθούν 

από πιστοποιημένο αντιπρόσωπο ή 
εξειδικευμένο προσωπικό εξυπηρέτησης. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λαμπτήρας που παρέχεται 
με αυτήν τη συσκευή είναι ένας «λαμπτήρας 
ειδικής χρήσης» που μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο με την παρεχόμενη συσκευή. Αυτή η "λάμπα 
ειδικής χρήσης" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
οικιακό φωτισμό. 1) 
• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να
επιμηκυνθεί.
• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα τροφοδοσίας δεν είναι
σπασμένο ή κατεστραμμένο από το πίσω μέρος
της συσκευής. Ένα σπασμένο ή κατεστραμμένο
φις μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει
πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι μπορείτε να έρθετε στο βύσμα
της συσκευής.
• Μην τραβάτε το καλώδιο δικτύου.

(1) Εάν υπάρχει φως στον θάλαμο.
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• Εάν η πρίζα είναι χαλαρή, μην εισάγετε το φις.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.
• Δεν πρέπει να χειρίζεστε τη συσκευή χωρίς τη
λάμπα.
• Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να
προσέχετε κατά τη μετακίνηση.
• Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από το
χώρο κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά /
βρεγμένα, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει
εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα από παγετό /
καταψύκτη.
• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της
συσκευής στο άμεσο ηλιακό φως.
Καθημερινή χρήση
• Μην βάζετε τίποτα ζεστό κοντά στα πλαστικά
μέρη της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε προϊόντα διατροφής που
ακουμπούν απευθείας στην πλάτη του καταψύκτη.
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να
καταψύχονται ξανά αφού ξεπαγώσουν. 1)

• Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα
τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες κατασκευής
κατεψυγμένων τροφίμων.1)

• Οι συστάσεις του κατασκευαστή περί αποθήκευσης
πρέπει να τηρούνται αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές
οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στο χώρο της
κατάψυξης καθώς δημιουργεί πίεση στο δοχείο, το
οποίο μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα
να υποστεί ζημιά η συσκευή. 1)

(1) Εάν υπάρχει φως στον θάλαμο
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• Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα από
τον πάγο εάν καταναλωθούν απευθείας από τη
συσκευή.
• Για να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων,
ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
• Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά
διαστήματα μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση
της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
• Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να
έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα
συστήματα αποχέτευσης.
• Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν
χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα
νερού που είναι συνδεδεμένο σε παροχή νερού, εάν
δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.
• Φυλάσσετε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία
στο ψυγείο, για να μην έρχεται σε επαφή ή στάζει σε
άλλα τρόφιμα.
• Οι θάλαμοι δύο αστέρων με κατεψυγμένα τρόφιμα
(εάν παρουσιάζονται στη συσκευή) είναι κατάλληλοι
για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων,
αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού και παγακίων.
• Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων (εάν
εμφανίζονται στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλοι
για την ψύξη φρέσκων τροφίμων.
• Εάν η συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα
χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, κάντε
απόψυξη, καθαρίστε την , στεγνώστε την και
αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την
ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή.
Φροντίδα και καθαρισμός 
• Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη

Πληροφορίες για την ασφάλεια 
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συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα 
δικτύου. 
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά 
αντικείμενα. 
• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να 
αφαιρέσετε τον παγετό από τη συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε μια πλαστική ξύστρα. 1) 
• Ελέγχετε τακτικά την αποχέτευση στο ψυγείο για 
απόψυξη νερού. Εάν είναι απαραίτητο, καθαρίστε 
την αποχέτευση. 
Εάν η αποστράγγιση είναι μπλοκαρισμένη, θα 
συγκεντρωθεί νερό στο κάτω μέρος της 
συσκευής. 2) 
Εγκατάσταση 
Σημαντικό! Για ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε 
προσεκτικά τις οδηγίες που δίνονται σε 
συγκεκριμένες παραγράφους. 
• Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε εάν 
υπάρχουν ζημιές σε αυτήν. Μην συνδέετε τη 
συσκευή εάν έχει υποστεί ζημιά. Αναφέρετε 
πιθανές ζημιές αμέσως στο μέρος απ’ όπου την 
αγοράσατε. Σε αυτήν την περίπτωση διατηρήστε 
τη συσκευασία. 
• Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις 
ώρες πριν συνδέσετε τη συσκευή για να 
επιτρέψετε στο λάδι να επιστρέψει στον 
συμπιεστή. 
 
1) Εάν υπάρχει θάλαμος καταψύκτη. 
2) Εάν υπάρχει χώρος αποθήκευσης φρέσκων τροφίμων. 

    Πληροφορίες για την ασφάλεια 
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• Η επαρκής κυκλοφορία του αέρα θα πρέπει να
εξασφαλίζεται γύρω από τη συσκευή, καθώς
αυτό δεν οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για να
επιτύχετε επαρκή αερισμό ακολουθήστε τις
οδηγίες που σχετίζονται με την εγκατάσταση.
• Όπου είναι δυνατόν, τα διαχωριστικά του
προϊόντος πρέπει να βρίσκονται σε τοίχο για να
αποφευχθεί η επαφή ή η πρόσφυση θερμών
μερών (συμπιεστής, συμπυκνωτής) για την
αποφυγή πιθανής πυράκτωσης.
• Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε
καλοριφέρ ή κουζίνες.
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη μετά
την εγκατάσταση της συσκευής.
Επισκευές 
• Οποιαδήποτε εργασία που απαιτείται για τη
συντήρηση της ηλεκτιρκής συσκευής πρέπει να
εκτελείται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή
αρμόδιο άτομο.
• Αυτό το προϊόν πρέπει να επισκευάζεται από
εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών και πρέπει
να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά.
Εξοικονόμηση ενέργειας
• Μην βάζετε ζεστό φαγητό στη συσκευή.
• Μην στοιβάζετε τρόφιμα με μικρή απόσταση
καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι το φαγητό δεν αγγίζει το πίσω
μέρος του θαλάμου.
• Εάν διακοπεί το ηλεκτρικό ρεύμα, μην
ανοίξετε τις πόρτες.
• Μην ανοίγετε συχνά τις πόρτες.
• Μην κρατάτε τις πόρτες ανοιχτές για πολλή
ώρα.
•Μην ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε υπερβολικές
θερμοκρασίες.

Πληροφορίες για την ασφάλεια 
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• Όλα τα εξαρτήαμτα, όπως συρτάρια,
μπαλκόνια ραφιών, πρέπει να φυλάσσονται
στην θέση τους για χαμηλότερη κατανάλωση
ενέργειας.
Προστασία Περιβάλλοντος ®  Αυτή η 
συσκευή δεν περιέχει αέρια που θα 
μπορούσαν να καταστρέψουν τη στιβάδα του 
όζοντος, είτε στο ψυκτικό κύκλωμα είτε στα 
μονωτικά υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί με τα αστικά απορρίμματα 
και σκουπίδια. Ο μονωτικός αφρός περιέχει 
εύφλεκτα αέρια: η συσκευή πρέπει να 
απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς 
της συσκευής για παραλαβή από τις τοπικές 
αρχές. Αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στη 
μονάδα ψύξης, ειδικά τον εναλλακτή 
θερμότητας 
Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε αυτήν τη 
συσκευή με το σύμβολο είναι 
ανακυκλώσιμα. 

• Το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία
του υποδεικνύει ότι αυτό το προϊόν ενδέχεται
να μην αντιμετωπίζεται ως οικιακά
απόβλητα. Αντ 'αυτού, θα πρέπει να
μεταφερθεί σε κατάλληλα σημεία συλλογής

για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Εάν διασφαλίσετε ότι το προϊόν αυτό 
απορρίπτεται σωστά, θα βοηθήσετε στην 
αποτροπή πιθανών αρνητικών συνεπειών για το 
περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες 
διαφορετικά θα μπορούσαν να προκληθούν από 
ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων αυτού του 
προϊόντος. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
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σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, 
επικοινωνήστε με το τοπικό σας συμβούλιο, την 
υπηρεσία διάθεσης οικιακών απορριμμάτων ή το 
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
• Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα.
Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία 
συλλογής για ανακύκλωση. 
Απόρριψη της συσκευής 
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο δικτύου και πετάξτε το.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Κατά την χρήση, επισκευή και απόρριψη της 
συσκευής, προσέξτε το σύμβολο παρόμοιο με 
την αριστερή πλευρά, το οποίο βρίσκεται στο 
πίσω μέρος της συσκευής (πίσω πάνελ ή 
συμπιεστής) με κίτρινο ή πορτοκαλί χρώμα. 
Είναι προειδοποιητικό σύμβολο κινδύνου 
πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύφλεκτα υλικά στους 
ψυκτικούς σωλήνες και στον συμπιεστή. 
Να βρίσκεστε μακριά πηγή φωτιάς κατά τη χρήση, 
τη συντήρηση και την απόρριψη. 

Πληροφορίες για την ασφάλεια 
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Επισκόπηση

�

�*-����$%&)����)�$�6&),��$���#��-�������$����#*,6�+�$���#�+�%��, 6��)��������*��*�����%��-������

Καμπίνα 

Συρτάρια 
Καταψύκτη 

Θερμοστάτης

Ρυθμιζόμενα ποδαράκια 
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Αναστροφή φοράς πόρτας

Εργαλεία που απαιτούνται: �*��+,%�*�.8$�,���#�#��,�%�*��8��$������9)$%&�%��$����

 Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άδεια και εκτός ρεύματος.

 Για να ξεβιδώσετε την πόρτα, γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω. Ακουμπήστε τη συσκευή
σε σταθερή βάση για να μην γλιστρήσει.

 Κρατήστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέθηκαν για την επανεγκατάσταση της πόρτας.

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή επίπεδη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο
σύστημα ψύξης.

 Καλό είναι να ασχοληθούν 2 άτομα με τη συναρμολόγηση.

1. Αφαιρέστε το επάνω δεξί κάλυμμα του μεντεσέ .

2. Ξεβιδώστε τις βίδες. Στη συνέχεια

αφαιρέστε το στήριγμα του μεντεσέ

3. αφαιρέστε το πάνω αριστερό κάλυμμα της βίδα

4. μετακινήστε το κάλυμμα από την αριστερή πλευρά στη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια

σηκώστε την πόρτα και τοποθετήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια για να μην
γρατσουνιστεί.
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Αναστροφή φοράς πόρτας

5. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον πείρο του κάτω μεντεσέ, γυρίστε το στήριγμα και
επανατοποθετήστε το.

6. τοποθετήστε ξανά το στήριγμα που ταιριάζει στον πείρο
του κάτω μεντεσέ. Τοποθετήστε ξανά και τα δύο
ρυθμιζόμενα πόδια.

7. αποσυνδέστε τις φλάντζες της πόρτας του ψυγείου και
του καταψύκτη και στη συνέχεια τοποθετήστε τις αφού
τις περιστρέψετε..
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8. Τοποθετήστε ξανά την επάνω πόρτα.

βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη οριζόντια

και κατακόρυφα έτσι ώστε οι τσιμούχες να είναι κλειστές

από όλες τις πλευρές πριν σφίξετε εντελώς τον επάνω

μεντεσέ.

9. τοποθετήστε τον μεντεσέ του βραχίονα και βιδώστε τον

στο επάνω μέρος της μονάδας.

10. χρησιμοποιήστε ένα κλειδί για να το σφίξετε εάν

χρειάζεται

11. τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ και
το βιδωτό κάλυμμα ξανά.

12. Με τις πόρτες κλειστές, ελέγξτε ότι οι πόρτες είναι
ευθυγραμμισμένες οριζόντια και κάθετα και ότι η
τσιμούχα είναι κλειστή από όλες τις πλευρές πριν
σφίξετε τελικά τον κάτω μεντεσέ. Ρυθμίστε ξανά
τα ποδαράκια όπως χρειάζεται.

Αναστροφή φοράς πόρτας
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Εγκατάσταση
�
Τοποθετήστε το χερούλι

Απαιτήσεις χώρου

¨� ©$����*���)��6�+,��6���+%�*&�7£+,�£�*����#&+*��*������%��-��)���),���$�
� %,����

¨� 
�-�*��%�)&�*,��.7$�*,)�32�CC��*$����,�#���+����
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Εγκατάσταση

Ευθυγράμμιση συσκευής

��56��*��*����,�#,��+.%$���*,�6#+,�*$)&�6�+,��*���
���%��-���

�.)������%��-���)���)�$�
��5��+�66$�6�)���,$�#&+*�����)�5��
��+���¦,�)��9�*.��

Τοποθέτηση
��%�*��*-�*��*�����%��-����6$��5����&#,����5�+6,%+�����#�+$8.��,)*,��
�)*$�*,$7����*�)�%�$6�*$%-�%�.���#,���)��+.��*�$��*�)�#$)�%����*������%��-�ª�

Κλάση κλιματος Θερμοκρασία χώρου
��� ¬�2A����¬("A���
�� ¬�!A����¬("A���
��� ¬�!A����¬(/A���
�� ¬�!A����¬1(A���

Θέση
®����%��-�#+�#�$�)����%�*��*�5���6�%+$.��#&�#�����5�+6&*�*����&#9��%��,+$��+����8�*����
.6��,���$�%&��9��%��#��¡�8�$95��*��&*$�,���+���6#,+���)��%�%�,�,+������ 5�+��� +9��#&�
*,�#��9�6�+,��*���%�6#�)����¢$��)���������$�*�����8��*$�*���#&�,�����.)������%��-���)�$�
*,#,5�*�6�)�� %.*9� �#&� �)�� �#$%+�6.6�),� )*,��.#$�� �� ��.7$�*�� �#&�*���� 6�*�� � *���
%,+��-��*������%��-��%�$�*,��)*,���#$, �#+�#�$�)����)�$�*,��.7$�*,)��22�CC���*�)�$��)$%-�
#�+�#*9���� 9�*&�,�� �� ���%��-� ��)� 5�� #+�#�$� )�� *,#,5�*��*�$� %.*9� �#&� )*,��.#$��� ®�
�%+$8-����5��+.66$�����������¦�*�$��#&��)��-�#�+$��&*�+��+�56$¦&6�)��#&�$���*��8.���
*,��¤����,���

Προσοχή! �+�#�$�)����)�$���)�*&�)���#,��)����*��*�����%��-��#&�*�)�#�+,7-�
+� 6�*,���*,��$��#+�#�$�)����)�$�� %,���#+,�8.�$6,�6�*.�*�)���%�*.�*�����

Ηλεκτρική σύνδεση

�+$)�*����)����*���8�8�$95��*��&*$���*.���%�$�����7)&*�*��#,���6��)�¦,)*�$��*�)�#$)�%����
�)*$�*,$7, )� �*�)� *+,�,�,���� *��� 7£+��� ����� ®� ���%��-� #+�#�$� )�� ��)�$� ��$96�)��� §,�
8 �6��*,��%��9��,��#�+,7-��+� 6�*,����)�$���,�$��6�),�6��6$���#��-��$��*,��%,#&���*&��

)� �� #+�¦�� ���� ��)� ��)�$� ��$96�)��� ��)���*�� *�� ���%��-� ��� 6$�� ��79+$�*-� ���9��� ���
��66&+�9��� 6�� *,��� $�7 ,)*��� %�),)$�6, ��� ��, � ��68,����5��*�� �)�)� ���$�$%��6�),�
���%*+,�&�,��
��%�*��%����*-����)���+�$�%�6�����5 )�����#�+�#*9���#,����)�*�+, )*�$�,$�#�+�#.)9�
#+,���.��$�������������

�*-������%��-���66,+�£)�*�$�6��*$��,�������*��������
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Εγκατάσταση

�����£+,$����%��-�� § #,��*+,��69)�

�.�$���*�)�#&+*�� §+&�$6��6�����$%.���)*�+�*$%.�&#9��6�+6��.�����7�6,���
#,*.��%�+�%� 6�*�����)�*,#,5�*��*����#�5-�*+&�$6���

��+*.+$�
�+, *9)���7�)$%£)�

§���+, *���*��8&*�)��%�$�*����7�)$%.�#+�#�$�)��
*,#,5�*, )*�$���79+$�*.��*,��$�$%&���+*.+$����)�
�#,5�%� �*��6#�).)����%+�66 �$���#�*.*���%�$��%&+�,��*,�
¤����,��

4.*9�+.�$� 	9#&�%+�����#,���+$%.��¤�+$%.�¯�$��8+�7�#+&5��6��
�#,5-%����°�

�����,�+.�$� ¢���%*,%,6$%.�#+,±&)*������.�
�#.)9�+.�$� §+&�$6��#,�����7+�$.¦,)*�$�6����+�6���&#9���*,$6���$��

%�*�).�9���*+&�$6���

��+*.+$��.�$�
%�*�¤ %*��

§+&�$6���$���#,5-%�����6��.�����$.+%�$����
4.*9���+*.+$�+.�$��$��96&�%+����#,���+$%.��¤.+$��
�����,���+*.+$�+.�$��$��%�*�¤��6�)����7�)$%.��
�.)9���+*.+$�+.�$��$��#��9*.��%�*�¤��6�)���+, *���
%�*�¤��6�)��6���$+�6�)��*+&�$6���
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Καθημερινή Χρήση
�

Πρώτη χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού

�+$)�7+��$6,#,$-��*��*�����%��-��$��#+£*���,+., #� )�*��*,���9*�+$%&�%�$�&���*��
��9*�+$%.� ���+*-6�*�� 6�� 7�$�+&� )�+&� %�$� %.#,$,� ,���*�+,� ��#, )$, £�*�� )��
�#,6�%+�)5��� �� 7�+�%*�+$�*$%-� 6�+9�$.� *,�� ,�,%��),�+�$,�� #+,±&)*,�, %�$� �*��
��)�7�$�, �*��)£�*��%��..

Σημαντικό! ��� 7+��$6,#,$��*�� �#,++�#�)*$%.� -� 7�6$%.� %�5�+$�*$%., %�5£�� 5��
%�*��*+�¤,�)�*�)��#$�.)�$��*������%��-�.

Ρύθμιση θερμοκρασίας της κατάψυξης
�� ��)���*�� *�� ���%��-� ����� ®� ��9*�+$%-� 5�+6,%+����� ����7�*�$� �#&� �)�)�

�$�5�*-+���²#.+7,�)�(�+�56���$��³?����I³´µ�%�$�³´¶��®�³?����)�$���#$,�
¦��*-�%�$���³´¶���)�$���*-�6��*�)�7�6��&*�+��5�+6,%+������

�� ®����%��-�6#,+���)��6�)���$*,�+�����*���9�*-�5�+6,%+������.)�
��)�$�$�$��*�+��¦��*-�-��.)��),���*����7).�*�)�#&+*����

Καθημερινή χρήση

Κατάψυξη νωπών τροφίμων

�� ®� %�*.¤���� ��)�$� %�*.������ �$�� *�)� %�*.¤���� )9#£)� *+,��69)� %�$� *�)�
�#,5-%����� %�*�¤��6�)9)� %�$� 8�5$.�� %�*.¤����� *+,��69)� �$�� 6��.�,�
7+,)$%&��$.�*�6���

�� §,#,5�*-�*�� *�� �+��%�� *+&�$6�� #,�� #+�#�$� )�� %�*�¤�75, )� �*�)�
%�*.¤�����

�� ®� 6��$�*�� #,�&*�*�� *+,��69)� #,�� 6#,+��� )�� %�*�¤�75��� ��� "1� £+���
%�5,+�¦�*�$��*�)�#$)�%����*,��¤����,���

�� ®��$��$%�����%�*.¤������$�+%���"1�£+��ª�%�*.�*���$.+%�$����*-��*���#�+$&�,��
6�)�#+,�5�*�*��.����*+&�$6��)��%�*�¤�75, )��

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
4�*.�*�)�#+£*���%%�)����-�6�*.��#&�6$��#�+�,�,��%*&����$*,�+������#+$)��#&�*�)�
*,#,5�*����*+,��69)��*,�¤����,���-�*��*�����%��-�)����$*,�+�-��$�*,��.7$�*,)�"�
£+����*$���¤��&*�+���+�56���$���
��6�)*$%&·����#�+�#*9�����)5��6�)����#&¤�������$��#�+.��$�6������#�+�#*9���
�$�%,#-��+� 6�*,���*���#,¤��6�)��*+&�$6��#+�#�$�)��%�*�)��£),)*�$��+-�,+��-�
)��6���$+��*, )��6��9��%�$��*����)�7�$��)��%�*�¤�75, )��%�)�,��¯6�*.�*,�¤-�$6,°��
Ξεπάγωμα
¡�5$.%�*�¤��6�)��-� %�*�¤��6�)�� *+&�$6���#+$)� )��7+��$6,#,$�5, )��6#,+��� )��
�#,¤�75, )��*,�¤����,�-����5�+6,%+������96�*�,����).�,���6��*,��$�5��$6,�7+&),�
�$����*-�*����$*,�+�����
�$%+.�%,66.*$��6#,+����%&6��%�$�)��6���$+��*, )��%&6��%�*�¤��6�)���%�*��5���)�
�#&�*�)�%�*.¤����������*-)�*�)�#�+�#*9����*,�6����+�6��5���$�+%���$�#�+$��&*�+,��

���.)�
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Καθημερινή Χρήση
Παγάκια

�*-������%��-�6#,+���)���7�$�6���-�#�+$��&*�+���#��,%�¤������

Βοηθητικές Συμβουλές
����68,������$��%�*.¤����

�
¢$��)������8,�5-�,�6��)����$,#,$-��*��*�)�%�*.¤����#$,��#,�,*$%.������
#+,*��),�6�ª�

®�6��$�*��#,�&*�*��*+,��69)�#,��6#,+���)��%�*�¤�75������"1�£+����
�6��)�¦�*�$��*�)�#$)�%�����*,�#��9�6�+,��*,��¤����,�¸�

®��$��$%�����%�*.¤������$�+%���"1�£+����4�6���#�+�$*�+9�*+,�-���)�#+�#�$�
)��#+,�*�5����$��)��%�*�¤�75���%�*.�*���$.+%�$����*-��*���#�+$&�,�¸�

4�*�¤ 7�*��6&),�*+&�$6��%�5�+$�6�)��%�$��¤��-��#,$&*�*��¸�

�*,$6.¦�*��*��*+&�$6�����6$%+���6�+������$��)��#��£),�)��+-�,+��%�$�
#�-+9��%�$�)��6#,+��*��)����#��£)�*��6&),�*�)�#,�&*�*��#,��5���*�¸�

§����*��*��*+&�$6�������,�6$)&7�+*,�-�#,���$5���)$,�%�$�8�8�$95��*��&*$�*��
#�%�*����)�$���+,�*��-¸�

��)���-)�*��*���+��%���)9#.�*+&�$6��)���+5,�)�����#��-�6��*+&�$6��#,��
��)�$�-���#��96�)����$��)��6�)��)�8�$���5�+6,%+�����*,��¸�

§��.#�7��*+&�$6���$�*�+, )*�$�%�� *�+��%�$�#�+$��&*�+,��#&���*.�6��
�$#�+.��*,���.*$�6�$£)�$�*,�7+&),�%�*.¤�����*9)�*+,��69)¸�

��)�#�)�*��)�+&��#��5������#&�*�)�%�*.¤��������#�+�#*9���#,��
*,#,5�*-��*��%.#,$,�6#,�%.�$��$��)��#��£��$�����$+��*��*,�#£6���

4�*.�*�)�����+����*+,��69)��#&�*,)�%�*�¤ %*���#+,��7�*���$��*�)�
�#,���-���%��6.*9)��*,���+6���

���*-)�*�$� )�� ��6�$£)�*�� *�)� �6�+,6�)��� �#,5-%������ ��� %.5��
���%��������£�*��)���)9+�¦�*��*���$.+%�$��%�*.¤�����*9)�*+,��69)��

�
������68,������$��*�)��#,5-%�����*9)�%�*�¤��6�)9)�*+,��69)�

��¢$��*�)�%�� *�+���#&�,���*������%��-�ª�
8�8�$95��*��&*$�*�����%����6�)��*+&�$6���#,5�%� *�%�)�6�����.��$���#&�
*,)��$�),#9��*-¸�

8�8�$95��*��&*$�*��%�*�¤��6�)��*+&�$6��6�*���+5�%�)��#&�*,�%�*.�*�6��
*+,��69)��*,)�%�*�¤ %*���*,���)*,6&*�+,���)�*&�7+,)$%&��$.�*�6�¸�
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Καθημερινή Χρήση

6�)��),���*����7).�*�)�#&+*��%�$�6�)�*�)���-)�*���),$7*-��$��#�+$��&*�+,�
�#&�&�,�7+�$.¦�*�$��

��, ���#��£�,�)��*��*+&�$6��#+�#�$�)��%�*�)��95, )�.6����%�$���)�
6#,+, )�)��%�*�¤�75, )���).¸�

6�)�%�*�¤ 7�*��*��*+&�$6���$��#�+$��&*�+,��#&�*���$.+%�$��#,��
�)��+.��*�$��*�����%��������

Καθαρισμός
¢$���&�,�����$�$)-��*,���9*�+$%&�*������%��-�, ��6#�+$��68�),6�)9)�*9)�
��9*�+$%£)����+*�6.*9), 5��#+�#�$�)��%�5�+�¦,)*�$�*�%*$%..

�+,�,7-! ®� ���%��-� ��)� #+�#�$� )�� ��)��5��� 6�� *,� +� 6�� %�*.� *��
�$.+%�$�� *,�� %�5�+$�6, . 4�)��),�� ���%*+,#������! �+$)� *,)� %�5�+$�6&�
�8-�*��*�����%��-�%�$����$+��*��*,��$���#&�*�)�#+�¦�, -��#�)�+�,#,$-��*��
*�)����.��$�. �,*��6�)�%�5�+�¦�*��*�����%��-�6���*6,%�5�+$�*-. ®���+�����
6#,+��� )�� ����9+��*��� �*�� ���%*+$%.� ���+*-6�*�, 6�� %�)��),�
���%*+,#������! �$��*6,��6#,+���)��%�*��*+�¤,�)�*��#���*$%.����+*-6�*�.
®����%��-�#+�#�$�)����)�$��*��)-�#+$)�*�5���%�$�#.�$������$*,�+���.

Σημαντικό! 
$5�+$�����$��%�$�,+��)$%,���$�� *���6#,+, )�)��#+,�8.��,�)�#���*$%.�
6�+�, #.7. 7�6&�� ��6,)$, � -� 7�6&�� �#&� ��, ��� #,+*,%��$, , 8,�*�+$%&� ,� ,
%�5�+$�*$%.�#,��#�+$�7,�)�,�$%&�,� .

-��)��#$*+�#�*�����*�*,$���,������)���+5,�)�����#��-�6��*�����+*-6�*��*���
���%��-�.
-��)�7+��$6,#,$��*����$�)*$%.�%�5�+$�*$%.�
-
��$+��*��*,�����*&��#&�*�)�%�*�¤ %*�. 
#,5�%� �*��*������+,��+&�6�+,�, %��.�
%���66�),.
-
#�)�+�,#,$-�*��*�����%��-�%�$����$+��*��*,��$���#&�*,�+� 6��-�
�#�)�+�,#,$-�*��-��#�)�+�,#,$-�*��*,)�������$,�$�%&#*�.
-4�5�+��*��*�����%��-�%�$�*����9*�+$%.�����,�.+�6���)��#�)��%�$�7�$�+&�)�+&.
��*.�*,)�%�5�+$�6&��%,�#��*��6���+��%,�)�+&�%�$�*+�¤*��*,��*��)&.
-
�, ��7�*���*��)£��$�&���*��6�+��8.�*��*�����%��-���).������$*,�+���.

Απόψυξη του καταψύκτη
�� 5.��6,�� *,�� %�*�¤ %*�� 6#,+��� �*��$�%.� )�� %����5��� �#&� #.�,� #,�� #+�#�$� )��
���$+�5�����,*��6��7+��$6,#,$��*���$76�+.�6�*���$%.��+��������$��)��*�)��#,6.%+�)�-�
*,��%�5£��6#,+���)��%�*��*+������¹�*&�,��&*�)�,�#.�,����)�*�$�#,� �#�7 ����#�-+���
�#&¤����#+�#�$�)����)�$�9����-�ª�

�� ¡�.�*��*�����%��-��#&�*�)�#+�¦��
�� 
��$+��*��&���*���#,5�%��6�)��*+&�$6���*����*��*������*+£6�*�����6�+�����

%�$�*,#,5�*-�*��*������+,��+&�6�+,��
�� 4+�*-�*��*�)�#&+*���),$7*-��%�$�*,#,5�*-�*��6�����%.)��%.*9��#&�*�����%��-�

�$��)���������*��*,�)�+&�*����#&¤�����
�� º*�)�,�,%��+95������#&¤�����*��)£�*��%��.�*,���9*�+$%&�*������%��-��
�� §,#,5�*-�*����).�*�)����%��-��*��#+�¦��%�$�5��*��*�)������$*,�+����

20



Καθημερινή Χρήση 

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων 
Προσοχή! Πριν από την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Μόνο 

εξουσιοδοτημένος τεχνικός της Serviceworld πρέπει να κάνει επισκευές προβλημάτων που δεν είναι 

σε αυτό το εγχειρίδιο. 

Σημαντικό! Κάποιοι ήχοι που μπορεί να ακούγονται κατά τη λειτουργία της συσκευής είναι φυσιολογικοί
(συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού υγρού). 

Πρόβλημα Πιθανό αίτιο Λύση 

Ο θερμοστάτης είναι στη θέση «0» Ρυθμίστε το θερμοστάτη στη επιθυμητή  

 θέση για να λειτουργήσει η συσκευή 

Η συσκευή δε λειτουργεί 

Η συσκευή δεν είναι καλά 
τοποθετημένη στο ρεύμα 

Βάλτε την στην πρίζα 

Έχει καεί η ασφάλεια Αλλάξτε ασφάλεια 

Η πρίζα είναι χαλασμένη 
Καλέστε ηλεκτρολόγο 

Η θερμοκρασία δεν είναι σωστά  Διαβάστε τις οδηγίες χρήσεως 

Ρυθμισμένη 

Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για μεγάλο Ανοίξτε την πόρτα μόνο όσο χρειάζεται. 

Το φαγητό είναι ζεστό    χρονικό διάστημα. 

Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού Γυρίστε το θερμοστάτη σε υψηλότερη 
Τοποθετήθηκε στο ψυγείο πρόσφατα. ρύθμιση. 

Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης 

Θερμότητας 

Η συσκευή ψύχεται 
υπερβολικά 

Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη πολύ 
χαμηλά Γυρίστε το θερμοστάτη σε χαμηλότερη 

ρύθμιση 

Η συσκευή δεν είναι ευθυγραμμισμένη Ρυθμίστε τα ποδαράκια στήριξης 

Η συσκευή ακουμπάει τον τοίχο ή 
άλλα αντικείμενα 

Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή. 
Περίεργος θόρυβος 

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

Ρυθμίστε το με το χέρι εάν χρειαστεί. 

Υπάρχει νερό στο 
πάτωμα Έχει βουλώσει η οπή αποστράγγισης Δείτε τις οδηγίες καθαρισμού στη σελ. 13 

Τα πλαϊνά της συσκευής 
καίνε. 

Ο συμπυκνωτής βρίσκεται στα 
τοιχώματα. Είναι φυσιολογικό 

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο κέντρο τεχνικής υποστήριξης. 210-620.38.38 
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During using, service and
disposal the appliance, please pay attention to 
symbol as left side, which is located  on 
rear of appliance (rear panel or compressor

.
 There are 

flammable  materials  in  refrigerant pipes and 
compressor. 
Please be far  away fire source during using, 
service and disposal.
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1.Remove the top right hinge cover.

2.Undo the screws.Then remove the
hinge bracket.
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11.Put the hinge cover and the screw cover
back.

12.With the doors closed,check that the doors
are aligned horizontally and vertically and
that the seal is closed on all sides before finally
tightening the bottom hinge.Re-adjust the
levelling feet as needed.

10.

8.

9.
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  Shorten

A 544
B 571
C 1426
D min= 0
E min=50
F min=50
G 
H 

5

 I  135° 
 1115 
 948

F F 

F 
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Installation

Positioning
Install this appliance at a location where the ambient temperature corresponds to the climate class 
indicated on the rating plate of the appliance:
For refrigerating appliances with climate class:
—extended temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures  
ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
—temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 
16 °C to 32 °C (N);
—subtropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging  
from 16 °C to 38 °C (ST);
—tropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16  
°C to 43 °C (T);

50

This refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance.
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Storing frozen food
When first starting-up or after a period out of use efore putting the product in the compartment let the 
appliance run at least 2 hours on the higher settings.
Important!  In the event of accidental defrosting, for example the power has been off for longer than the 
value shown in the technical characteristics chart under “rising time”, the defrosted food must be 
consumed quickly or cooked immediately and then re-frozen (after cooked).

17



18



19



20



21



AUTHORISED AFTER SALES SERVICE

ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

www.serviceworld.gr
ΤEL. 210-620.38.38

PHILCO is a registered trademark used under license 
from Electrolux Home Products Inc. , USA. 
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