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Οδηγίες ασφαλείας

Αυτές οι πληροφορίες παρέχονται προς όφελος της ασφάλειάς σας. Παρακαλούμε 
διαβάστε προσεκτικά τα παρακάτω πριν από την πραγματοποίηση της 
εγκατάστασης ή της χρήσης της συσκευής.

Αν απορρίπτετε ένα παλιό καταψύκτη ή ψυγείο με κλειδαριά / λαβή που είναι 
τοποθετημένη στην πόρτα, βεβαιωθείτε ότι έχει μείνει σε ασφαλές μέρος για να 
αποφευχθεί η παγίδευση μικρών παιδιών.

Επειδή ο παλαιός εξοπλισμός ψύξης μπορεί να περιέχει CFC που θα βλάψουν τη 
στιβάδα του όζοντος, κατά την απόρριψη οποιουδήποτε εξοπλισμού ψύξης 
παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με το τοπικό τμήμα διάθεσης αποβλήτων για 
συμβουλές σχετικά με τη σωστή μέθοδο απόρριψης

Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο για τον προορισμό της, δηλ. Την 
κατάψυξη και την αποθήκευση οικιακών φυσιολογικών ειδών διατροφής και δεν 
πρέπει να χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας απαιτεί αντικατάσταση, αυτό πρέπει να γίνεται μόνο 
από άτομο με τα κατάλληλα προσόντα, καθώς απαιτούνται ειδικά εργαλεία.

Εγκατάσταση

Τοποθετήστε τη συσκευή και αφήστε την να σταθεί για δύο έως τρεις ώρες πριν 
ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά για να επιτρέψει στο σύστημα να εγκατασταθεί. 
Μην τοποθετείτε δίπλα σε οποιαδήποτε πηγή θερμότητας, π.χ. κουζίνα, βραστήρα 
ή σε άμεσο ηλιακό φως κ.λπ.

Πρέπει να παραμείνει απόσταση 10 cm μεταξύ των πλευρών της συσκευής και 
τυχόν παρακείμενων ντουλαπιών ή τοίχων, ώστε να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία 
αέρα. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί για εγκατάσταση σε εσοχή ("κατασκευή σε").

Εγκαταστήστε σε καλή σταθερή επίπεδη επιφάνεια και οποιαδήποτε 
ανομοιομορφία του δαπέδου πρέπει να διορθωθεί πριν από την εγκατάσταση, 
μπορεί να ξεπεραστεί η ελαφριά ανομοιομορφία ρυθμίζοντας τα μπροστινά πόδια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν η συσκευή είναι τοποθετημένη σε χαλί, μαλακή επένδυση δαπέδου 
θα πρέπει να ρυθμίσετε εκ νέου τα μπροστινά πόδια μόλις η συσκευή έχει το χρόνο 
να εγκατασταθεί.

Σημειώστε ότι οι πόρτες αυτής της συσκευής δεν μπορούν να αντιστραφούν.
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Οδηγίες χρήσης

Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας και πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με χλιαρό νερό που περιέχει λίγη 
διττανθρακική σόδα σε αναλογία 1 κουταλάκι του γλυκού σε 1,2 λίτρα νερού. Μην χρησιμοποιείτε 
απορρυπαντικά ή σαπούνια, καθώς ενδέχεται να αλλοιώσουν το φαγητό. Αφού καθαρίσετε, στεγνώστε καλά 
όλα τα μέρη.

Ελεγχος θερμοκρασίας

Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί για να διατηρεί μια εσωτερική θερμοκρασία αποθήκευσης στο διαμέρισμα ψυγείου 
μεταξύ + 2C και + 5C.

Για να μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στη συσκευή, είναι εξοπλισμένο με ρυθμιζόμενο θερμοστάτη 
που βρίσκεται στο ψυγείο, ο οποίος μπορεί να ρυθμιστεί από τη ρύθμιση 1 (θερμότερη) έως 6 (πιο ψυχρή). Για 
κανονική θερμοκρασία λειτουργίας, συνιστάται η ρύθμιση του ρυθμιστή του θερμοστάτη στη μεσαία θέση, 
μετά από μερικές ώρες επανατοποθετήστε τον θερμοστάτη στην επιθυμητή θερμοκρασία. Υπάρχει επίσης μια 
θέση εκτός λειτουργίας "OFF". Όποιος απενεργοποιεί / ενεργοποιεί το διαμέρισμα καταψύκτη του ψυγείου. 
Σημειώστε ότι αυτή η δόση δεν αποσυνδέει τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για να το κάνετε αυτό, 
πρέπει να αφαιρέσετε το φις από την πρίζα.

Για να αποκτήσετε χαμηλότερη εσωτερική θερμοκρασία, γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας του θερμοστάτη 
δεξιόστροφα σε μεγαλύτερο αριθμό. Για να αποκτήσετε υψηλότερη εσωτερική θερμοκρασία, γυρίστε τον 
θερμοστάτη αριστερόστροφα σε μικρότερο αριθμό. Ωστόσο, η ρύθμιση εσωτερικής θερμοκρασίας και 
θερμοκρασίας εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: 

1. Μεταβαλλόμενες θερμοκρασίες περιβάλλοντος.
2. Ο αριθμός των φορών που ανοίγουν οι πόρτες της συσκευής και πόσο παραμένουν οι πόρτες ανοικτές.
3. Η ποσότητα και η θερμοκρασία των τροφίμων και ποτών που εισάγονται στη συσκευή.
4. Οι καιρικές συνθήκες και η χρονική περίοδος του έτους, π.χ. καλοκαίρι / χειμώνα.
5. Η τοποθέτηση της συσκευής και η επαρκής κυκλοφορία του αέρα στις πλευρές και στο πίσω μέρος του

θαλάμου.

Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστά ή ζεστά φαγητά στο ντουλάπι ή αφήνετε τις πόρτες ανοιχτές για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα από όσο χρειάζεται, καθώς αυτό θα αυξήσει τη θερμοκρασία και θα προκαλέσει 
υπερβολική ποσότητα υγρασίας αυξάνοντας έτσι την ποσότητα πάγου στο ψυγείο / κατάψυξη.
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Το εσωτερικό φως

Το εσωτερικό φως θα ανάβει και θα σβήνει αυτόματα κάθε φορά που ανοίγει ή 
κλείνει η πόρτα του ψυγείου. Για να αλλάξετε τη λάμπα, ανατρέξτε στο κεφάλαιο 
σχετικά με την αλλαγή της λάμπας.

Αποθήκευση νωπών τροφίμων στο ψυγείο

Τα τρόφιμα θα πρέπει πάντα να καλύπτονται στενά με φύλλο, πλαστική μεμβράνη, 
τοποθετημένα σε σακούλες ή αποθηκευμένα σε αεροστεγή δοχεία. Αυτό θα 
αποτρέψει τα τρόφιμα από την αφυδάτωση και την πρόληψη της έντονης μυρωδιάς 
ορισμένων τροφίμων που μεταφέρονται σε πιο ήπιες.

Για να αποθηκεύσετε ωμό τυρί σε σακούλες πολυαιθυλενίου ή αεροστεγή δοχεία 
και τοποθετήστε το στο χαμηλότερο ράφι.

Μην αφήνετε το νωπό κρέας να έλθει σε επαφή με μαγειρεμένα τρόφιμα. Για 
λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε μόνο ωμό κρέας για δύο ή τρεις ημέρες. Τα 
φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να καθαρίζονται καλά και να τοποθετούνται στον 
κάδο λαχανικών / σαλάτας.

Το γάλα και τα άλλα υγρά θα πρέπει να σφραγίζονται με καπάκια και να 
τοποθετούνται στο ράφι της φιάλης στην πόρτα.

Αποθηκεύστε κατεψυγμένα τρόφιμα

Όταν χρησιμοποιείτε την κατάψυξη για πρώτη φορά ή μετά από την απόψυξη, γυρίστε το ρυθμιστή θερμοκρασίας 

θερμοστάτη στη ρύθμιση 6 για τουλάχιστον δύο
ώρες πριν εισαγάγετε το προς αποθήκευση τρόφιμο, Στη συνέχεια, προσαρμόστε την επιθυμητή ρύθμιση.

Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα που αγοράζετε πρέπει να τοποθετηθούν στον καταψύκτη το συντομότερο 
δυνατόν, για να αποφευχθεί η απόψυξη των κατεψυγμένων τροφίμων.

Οι συστάσεις αποθήκευσης που τυπώνονται στη συσκευασία των κατεψυγμένων τροφίμων από τους 
κατασκευαστές θα πρέπει να ακολουθούνται πάντα.

Ψύξη νωπών τροφίμων

Βεβαιωθείτε ότι οι εργασίες κατάψυξης πραγματοποιούνται υπό τις πιο υγιεινές συνθήκες, καθώς μόνο η 
κατάψυξη δεν αποστειρώνει το φαγητό. Ποτέ μην βάζετε καυτά ή ακόμα και ζεστά τρόφιμα στην κατάψυξη. 
Πριν αποθηκεύσετε το φαγητό, συσκευάστε το σε πλαστικές σακούλες, φύλλα αλουμινίου ή δοχεία κατάψυξης 
και τοποθετήστε τον στην κατάψυξη χωρίς να τα βγάλετε σε επαφή με τρόφιμα που έχουν ήδη καταψυχθεί. 
Δείτε το δελτίο τεχνικών δεδομένων στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου για τη μέγιστη επιτρεπόμενη 
ποσότητα σε κιλά νωπών τροφίμων που μπορούν να καταψυχθούν σε οποιαδήποτε περίοδο 24 ωρών με 
θερμοκρασία δωματίου 25C . Ποτέ μην παγώσει περισσότερο από το μέγιστο επιτρεπτό.
Κάνοντας παγάκια

Ρίξτε νερό στο δίσκο παγοκύβων έως ότου γεμίσει τα δύο τρίτα και τοποθετήστε το στον καταψύκτη. Τα 
παγάκια θα σχηματιστούν σε περίπου 2 έως 3 ώρες. Ο παγοκύβος μπορεί εύκολα να αφαιρεθεί με στρίψιμο 
του δίσκου παγοκύβων ή με το κρύο νερό για μικρό χρονικό διάστημα.
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Διαδικασία απόψυξης του ψυγείου
Η διαδικασία απόψυξης του ψυγείου εκτελείται αυτόματα κάθε φορά που σταματά ο συμπιεστής.
Το νερό απόψυξης αποστραγγίζεται από το θάλαμο σε δίσκο που βρίσκεται στην κορυφή του συμπιεστή στο πίσω 
μέρος της μονάδας, όπου εξατμίζεται.
Διαδικασία απόψυξης κατάψυξης
Μικρές ποσότητες παγετού θα συσσωρευτούν μέσα στον καταψύκτη ανάλογα με το χρονικό διάστημα κατά το 
οποίο η πόρτα είναι ανοικτή ή την ποσότητα υγρασίας που εισάγεται. Είναι απαραίτητο να διασφαλιστεί ότι δεν 
επιτρέπεται ο σχηματισμός παγετού ή πάγου σε μέρη όπου θα επηρεάσει τη στενή τοποθέτηση της σφραγίδας 
της πόρτας. Αυτό μπορεί να επιτρέψει τη διείσδυση αέρα στον θάλαμο, ενθαρρύνοντας έτσι τη συνεχή λειτουργία 
του συμπιεστή. Ο λεπτός σχηματισμός πάγου είναι αρκετά μαλακός και μπορεί να αφαιρεθεί με βούρτσα ή 
πλαστικό ξύστρα. Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά ξύστρα, μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης. Αφαιρέστε όλο τον απομακρυσμένο παγετό από το πάτωμα του πίνακα. Για 
την αφαίρεση του λεπτού παγετού δεν είναι απαραίτητο να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή.
Για την αφαίρεση των βαρών αποθέσεων πάγου, αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος και 
αδειάστε τα περιεχόμενα σε κουτιά από χαρτόνι και τυλίξτε σε παχιές κουβέρτες ή σε στρώματα χαρτιού για να 
τα κρατήσετε κρύα. Η απόψυξη θα είναι πιο αποτελεσματική εάν πραγματοποιηθεί όταν ο καταψύκτης είναι 
σχεδόν άδειος και θα πρέπει να διεξαχθεί το συντομότερο δυνατόν για να αποφευχθεί η υπερβολική αύξηση της 
θερμοκρασίας των περιεχομένων.
Μην χρησιμοποιείτε μεταλλικά ή αιχμηρά ξύστρα, μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη 
διαδικασία απόψυξης. Η αύξηση της θερμοκρασίας των συσκευασιών κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη 
διάρκεια της απόψυξης θα συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης. Υπό την προϋπόθεση ότι το περιεχόμενο 
είναι καλά τυλιγμένο και τοποθετείται σε μια δροσερή περιοχή θα πρέπει να κρατήσει για αρκετές ώρες. 
Εξετάστε τα περιεχόμενα κατά την αντικατάστασή τους στην κατάψυξη και εάν κάποια από τα πακέτα έχουν 
αποψυχθεί, θα πρέπει να τα καταναλώσετε εντός 24 ωρών ή να μαγειρέψετε και να ξαναψύξετε.

Αφού τελειώσει η απόψυξη καθαρίστε το εσωτερικό με ένα διάλυμα ζεστού νερού με λίγο διττανθρακικό σόδα 
και μετά στεγνώστε καλά. Πλύνετε όλα τα αποσπώμενα μέρη με τον ίδιο τρόπο και ξανασυναρμολογήστε. 
Επανασυνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος και αφήστε για 2 έως 3 ώρες στη ρύθμιση αριθ. 6 πριν 
εισαγάγετε το φαγητό πίσω στην κατάψυξη.
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Προειδοποίηση: Το ψυκτικό σύστημα δεν πρέπει να καταστρέφεται ανά πάσα στιγμή.
Καθαρισμός και συντήρηση
Πριν από κάθε καθαρισμό ή συντήρηση, πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος αφαιρώντας το 
βύσμα, μην βγάλετε ποτέ το βύσμα τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας. Αφαιρέστε το βύσμα τραβώντας το ίδιο το βύσμα. 
Συνιστάται, όταν καθαρίζετε τη συσκευή, τόσο το εσωτερικό όσο και το εξωτερικό, να καθαρίζονται με ζεστό νερό και λίγο 
διττανθρακικό νάτριο. Χρησιμοποιήστε 1 κουταλάκι του γλυκού σε 1,2 λίτρα νερού.
Εάν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, συνιστάται η αφαίρεση όλων των ειδών 
διατροφής, η καθαριότητα του εσωτερικού της συσκευής και η ανοικτή πόρτα για να επιτρέπεται η 
κυκλοφορία του αέρα, αποφεύγοντας έτσι τις δυσάρεστες οσμές
Αλλαγή του λαμπτήρα
Σημείωση. Οι λαμπτήρες δεν καλύπτονται από την εγγύηση
Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
Σύρετε το κάλυμμα της λυχνίας προς τα κάτω, για να αποκτήσετε πρόσβαση στο στήριγμα της λάμπας.
Ξεβιδώστε τη λάμπα προς την αριστερή πλευρά από τη θήκη.
Αντικαταστήστε τον λαμπτήρα με έναν από τους σωστού τύπου και μεγέθους.
Αντικαταστήστε το κάλυμμα, σύροντας το κάλυμμα προς τα πάνω.
Επανασυνδέστε τη συσκευή στην τροφοδοσία ρεύματος.
Διακοπή ρεύματος
Εάν υπάρχει διακοπή ρεύματος για μικρό χρονικό διάστημα μικρότερο των 16 ωρών, κρατήστε την πόρτα κλειστή Τα 
κατεψυγμένα τρόφιμα δεν θα πρέπει να επηρεάζονται εάν η βλάβη διαρκεί λιγότερο από 16 ώρες.
Επιπλέον προστασία μπορεί να δοθεί καλύπτοντας τη συσκευή με δύο ή τρεις παχιές κουβέρτες.
Αν αναμένεται μεγάλη διακοπή ρεύματος, προσπαθήστε να πάρετε το τρόφιμο σε άλλη συσκευή ή ψυκτική αποθήκη, αν 
είναι δυνατόν.
Εάν η διακοπή ρεύματος είναι μεγαλύτερη από 16 ώρες, ελέγξτε το περιεχόμενο της κατάψυξης.
Εάν το φαγητό ως ξεπαγωμένο μαγειρεύουμε και αναψυγνύουμε το φαγητό ή πρέπει να το τρώμε αμέσως.
Μην ανακατεύετε ποτέ τα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί.
Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά:
Ελέγξτε τα παρακάτω σημεία.
Υπάρχει διακοπή ρεύματος; (Ελέγξτε ενεργοποιώντας ένα φωτισμό σπιτιού)
Έχει εκραγεί η ασφάλεια ή έχει σβήσει ο διακόπτης.
Έχει κλείσει σωστά η πόρτα;
Ελέγξτε τον θερμοστάτη όπως έχει ρυθμιστεί σωστά.

Ελέγξτε σωστά το βύσμα δικτύου που βρίσκεται στην πρίζα τοίχου και ο διακόπτης υποδοχής είναι αναμμένος.



Τι να κάνετε και τι όχι

Κρατήστε το ωμό κρέας και τα πουλερικά κάτω από τα μαγειρεμένα τρόφιμα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Αφήστε το μαρούλι, το λάχανο, το μαϊντανό και το κουνουπίδι στο στέλεχος.

Κάνετε- Τυλίξτε το τυρί αρχικά σε χαρτί αδιαβροχοποιητικό και στη συνέχεια σε σακούλα πολυαιθυλενίου, 
αποκλείοντας όσο το δυνατόν περισσότερο αέρα. Για καλύτερα αποτελέσματα, αφαιρέστε το ψυγείο μια ώρα 
πριν το φάτε.

Βάζετε ωμό κρέας και πουλερικά χαλαρά σε πολυαιθυλένιο ή φύλλο αλουμινίου. Αυτό αποτρέπει την ξήρανση.

Τυλίξτε τα ψάρια και τα εντόσθια σε σάκους πολυαιθυλενίου.
Κάνετε- Τραβήξτε τα τρόφιμα με έντονη οσμή ή τα οποία μπορεί να στεγνώσουν, σε σακούλες πολυαιθυλενίου 
ή αλουμινόχαρτο ή τοποθετήστε τους σε αεροστεγές δοχείο.

Κάνετε- Βάζετε καλά το ψωμί για να το διατηρήσετε φρέσκο.

Chill λευκά κρασιά, μπύρα, μεγαλύτερα και μεταλλικό νερό πριν από την εξυπηρέτηση.

Ελέγξτε τα περιεχόμενα του διαμερίσματος χαμηλών θερμοκρασιών τόσο συχνά.

Διατηρήστε τα τρόφιμα για όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρονικό διάστημα και ακολουθήστε τις ημερομηνίες 
"best before" και "Use by" κ.λπ.

Να αποθηκεύετε εμπορικά παρασκευασμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες που δίνονται στα πακέτα. 
Ναι - Πάντοτε επιλέγετε φρέσκα τρόφιμα υψηλής ποιότητας και βεβαιωθείτε ότι είναι καλά καθαρισμένα πριν 
την Αποθήκευση.

Κάνετε- Τυλίγετε όλα τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή σε σάκους πολυαιθυλενίου ποιότητας τροφίμων και 
βεβαιωθείτε ότι ο αέρας αποκλείεται.

Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής, χωρίς εμπόδια.

Κάνετε-βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν αυξάνονται κατά τη διάρκεια της απόψυξης, μια αύξηση 
της θερμοκρασίας κατά τη διάρκεια της απόψυξης μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια αποθήκευσης του 
φαγητού σας.

Μην καλύπτετε τα ράφια με τυχόν προστατευτικά υλικά που μπορεί να εμποδίσουν την κυκλοφορία του αέρα

Μην αποθηκεύετε δηλητηριώδεις ή επικίνδυνες ουσίες στο ψυγείο σας. Έχει σχεδιαστεί μόνο για την 
αποθήκευση κανονικών τροφίμων.

Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν ψυχθεί για υπερβολικό χρονικό διάστημα. Μην αποθηκεύετε μαζί 
μαγειρεμένα και φρέσκα τρόφιμα στο ίδιο δοχείο. Πρέπει να συσκευάζονται και να αποθηκεύονται χωριστά.

Μην αφήνετε να αποψυχθούν τα τρόφιμα ή οι χυμοί τροφίμων που στάζουν πάνω σε ήδη αποθηκευμένα 
τρόφιμα.

Μην αφήνετε την πόρτα ανοιχτή για μεγάλες περιόδους, καθώς αυτό θα κάνει τη συσκευή πιο δαπανηρή για να 
τρέξει και να προκαλέσει υπερβολικό σχηματισμό πάγου.

Μην χρησιμοποιείτε αντικείμενα αιχμηρής άκρης όπως μαχαίρια ή πιρούνια για να αφαιρέσετε τον πάγο.
Μη χρησιμοποιείτε ποτέ στεγνωτήρα μαλλιών ή ηλεκτρικές συσκευές για απόψυξη χρησιμοποιείτε μόνο 
αντικείμενα που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
Μην βάζετε ζεστό φαγητό στη συσκευή. Αφήστε το να κρυώσει πρώτα.

Μην τοποθετείτε μπουκάλια γεμάτα με υγρά ή σφραγισμένα δοχεία που περιέχουν ανθρακούχα υγρά στο 
τμήμα κατάψυξης, καθώς μπορεί να σκάσουν.

Μην δώσετε   παγωτά από το κατάψυξη. Η χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει «εγκαύματα 
κατάψυξης» στα χείλη.

Μην προσπαθήσετε να διατηρήσετε κατεψυγμένα τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί. θα πρέπει να 
καταναλώνονται μέσα σε 24 ώρες ή να μαγειρεύονται και να ανακατεύονται.

Μην χαλάτε το κύκλωμα ψυκτικού μέσου ανά πάσα στιγμή
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