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1.2 Επεξήγηση των συμβόλων προειδοποίησης ασφάλειας

Απαγόρευση

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει απαγορευμένες ενέργειες και συμπεριφορές. Η 
μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές 
βλάβες στον χρήστη.

Προειδοποίηση

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ενέργειες και συμπεριφορές που πρέπει να υιοθετούνται 
και οι οποίες πρέπει να εφαρμόζονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας. Η 
μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη συσκευή ή σωματικές 
βλάβες στον χρήστη.

Σημείωση

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται και αυτές οι οδηγίες 
πρέπει να λαμβάνονται ιδιαιτέρως υπόψη. Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες 
προφυλάξεις, στην αντίθετη περίπτωση ενδέχεται να προκληθούν φθορές μικρής ή 
μεσαίας σοβαρότητας στη συσκευή.

Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες τις οποίες ο χρήστης 
καλείται να ακολουθήσει.

1.3 Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα

� Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος όταν αποσυνδέετε τον
καταψύκτη. Κρατήστε σταθερά το φις και αποσυνδέστε τη συσκευή
από την πρίζα.
Μην προκαλείτε με κανέναν τρόπο φθορά στο καλώδιο τροφοδοσίας 
και μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν το καλώδιο ή η πρίζα έχουν
υποστεί φθορά προκειμένου να διασφαλίσετε την ασφαλή χρήση.
Το φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικαθίσταται από κέντρο επισκευών
που έχει εγκρίνει ο κατασκευαστής.

Το βύσμα του καλωδίου πρέπει να συνδέεται σταθερά και σωστά με
την πρίζα διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί πυρκαγιά.
Παρακαλείστε Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα διαθέτει επαρκή γείωση.

Παρακαλείστε να κλείνετε τη βαλβίδα του αερίου και στη συνέχεια να 
ανοίγετε τις πόρτες και τα παράθυρα σε περίπτωση διαρροής αερίου ή
άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην αποσυνδέετε τη συσκευή από την
πρίζα καθώς και άλλες ηλεκτρικές συσκευές καθώς ένας σπινθήρας
μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

Για την ασφάλειά σας, δεν συνιστάται να τοποθετείτε συσκευές 
ρύθμισης, χύτρες ρυζιού, φούρνους μικροκυμάτων και άλλες συσκευές
επάνω στον καταψύκτη, με εξαίρεση τις συσκευές που συνιστά ο 
κατασκευαστής. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε αποθήκη 
τροφίμων.
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1.4 Προειδοποιήσεις σχετικά με τη χρήση

Μην αποσυναρμολογείτε αυθαίρετα ούτε να μετασκευάζετε τον 
καταψύκτη, ούτε να προκαλείτε φθορά στο κύκλωμα ψυκτικού 
μέσου. Η συσκευή πρέπει να συντηρείται από εξειδικευμένο 
τεχνικό.
Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει υποστεί φθορά, 
πρέπει να αντικαθίσταται από τον κατασκευαστή, το τμήμα 
επισκευών ή σχετικό εξειδικευμένο συνεργάτη, ώστε να 
αποφεύγεται ο κίνδυνος.

Τα ανοίγματα μεταξύ των πορτών της συσκευής και του 
σώματος της συσκευής είναι μικρά, μην τοποθετείτε τα χέρα 
σας σε αυτά τα ανοίγματα προκειμένου να μην τραυματίσετε τα 
δάχτυλά σας. Παρακαλείστε να κλείνετε και να ανοίγετε απαλά
την πόρτα της συσκευής για να αποφύγετε την πτώση 
αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σε αυτήν.
Δεν πρέπει να πιάνετε τρόφιμα ή συσκευασίες που βρίσκονται 
στον θάλαμο ψύξης με βρεγμένα χέρια ενώ η συσκευή 
βρίσκεται σε λειτουργία, και ιδιαίτερα μεταλλικές συσκευασίες
λόγω κινδύνου πρόκλησης κρυοπαγημάτων.
Μην αφήνετε να εισέρχονται ή να ανεβαίνουν επάνω στον 
καταψύκτη για να μην κλειστούν μέσα στη συσκευή ή να 
τραυματιστούν από τυχόν πτώση της συσκευής.
Μην ψεκάζετε ή πλένετε τον καταψύκτη και μην τοποθετείτε τη 
συσκευή σε σημεία με αυξημένη υγρασία και σε σημεία που 
μπορεί εύκολα να βραχεί για να μην υποβαθμιστούν οι 
ιδιότητες της ηλεκτρικής μόνωσης της συσκευής.

Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα επάνω στη συσκευή καθώς αυτά
μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της πόρτας και να 
προκληθεί τραυματισμός.
Παρακαλείστε να αποσυνδέετε τη συσκευή κατά τον καθαρισμό της 
ή όταν έχει διακοπεί η παροχή ρεύματος. Μην επανασυνδέετε τον 
καταψύκτη με την παροχή ρεύματος για διάστημα πέντε λεπτών για 
την αποφυγή βλαβών στον συμπιεστή λόγω λόγω επανειλημμένων 
εκκινήσεων.
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1.5 Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων

Μην τοποθετείτε αντικείμενα που περιέχουν εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και 
εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά στον καταψύκτη για να αποφύγετε την πρόκληση
βλάβης στη συσκευή ή ατυχήματα από πυρκαγιά.

Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον καταψύκτη για να αποφύγετε 
πυρκαγιές.

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς, οι
καταψύκτες οικιακής χρήσης, απαγορεύεται να χρησιμοποιηθούν για την
αποθήκευση άλλων υλικών όπως αίμα, φάρμακα και βιολογικά σκευάσματα.

Μην τοποθετείτε προϊόντα όπως εμφιαλωμένα αναψυκτικά και ποτά ή άλλα υγρά
σε σφραγισμένη συσκευασία εντός του καταψύκτη διότι ενδέχεται να εκραγούν ή 
να προκαλέσουν άλλες ζημιές.

1.6 Προειδοποιήσεις σχετικά με την ενέργεια

1) Ο καταψύκτης ενδέχεται να μην λειτουργεί σταθερά όταν τίθεται για μεγάλη χρονική περίοδο κάτω από την ένδειξη «cold» του
εύρους θερμοκρασιών για την οποία έχει σχεδιαστεί η συσκευή.
2) Το γεγονός ότι τα αεριούχα ποτά δεν πρέπει να φυλάσσονται σε θάλαμο ή ερμάρια ψύξης τροφίμων ή σε θάλαμο
κατεψυγμένων τροφίμων  ή σε καταψύκτες και ότι ορισμένα προϊόντα όπως τα παγάκια δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ 
κρύα.
3) Είναι αναγκαίο να μην υπερβαίνεται ο χρόνος αποθήκευσης που συνιστούν οι εταιρείες παρασκευής τροφίμων για
οποιοδήποτε είδος τροφίμου και ιδιαίτερα των βαθύψυκτων τροφίμων που κυκλοφορούν στο εμπόριο στους καταψύκτες 
τροφίμων ή τους θαλάμους βαθιάς κατάψυξης τροφίμων.
4) Πρέπει να λαμβάνονται οι αναγκαίες προφυλάξεις για να αποφεύγεται τυχόν ανεπιθύμητη άνοδος της θερμοκρασίας των
κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη του ψυκτικού θαλάμου, όπως το τύλιγμα των κατεψυγμένων τροφίμων με αρκετά 
στρώματα χαρτιού.
5) Τυχόν αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή
καθαρισμού μπορεί να συντομεύσει τη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
6) Είναι αναγκαίο να διαθέτουν λουκέτα με κλειδιά οι πόρτες ή τα καλύμματα που τοποθετούνται στη συσκευή, ενώ τα κλειδιά
πρέπει να φυλάσσονται σε μέρος όπου δεν έχουν πρόσβαση παιδιά 
7) και να μην φυλάσσονται κοντά στη συσκευή του καταψύκτη για να αποφεύγεται η παγίδευση παιδιών εντός της συσκευής.

1.7 Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη

Το ψυκτικό μέσο και το κυψελωτό υλικό από κυκλοπεντάνιο που χρησιμοποιείται για τη 
συσκευή είναι εύφλεκτα υλικά και οι καταψύκτες που αχρηστεύονται πρέπει να μην έρχονται σε 
επαφή με πηγές ανάφλεξης και δεν πρέπει να απορρίπτονται μέσω καύσης. Παρακαλείστε να 
μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικές εταιρείες ανακύκλωσης συσκευών για να υποβληθεί σε 
επεξεργασία για να αποφεύγεται η πρόκληση τυχόν καταστροφής στο περιβάλλον ή και άλλοι 
κίνδυνοι.

Παρακαλείστε να αφαιρείτε την πόρτα και τα ράφια του καταψύκτη τα οποία πρέπει να 
τοποθετούνται με τρόπο κατάλληλο ώστε να αποφεύγονται ατυχήματα παιδιών που 
εισέρχονται στη συσκευή για να παίξουν.

Ορθή απόρριψη αυτού του προϊόντος:
Η σήμανση αυτή δηλώνει ότι αυτό το προϊόν δεν πρέπει να απορρίπτεται με άλλα οικιακά απόβλητα. Για να 
αποφευχθεί πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη απόρριψη αποβλήτων, 
ανακυκλώστε τα υπεύθυνα για να προάγετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη σας συσκευή, παρακαλείστε να χρησιμοποιήσετε τα συστήματα επιστροφής και συλλογής ή να 
επικοινωνήσετε με τον εμπορικό αντιπρόσωπό από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν. Μπορούν να συλλέξουν αυτό το 

προϊόν για ασφαλή ανακύκλωση. 
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2 Σωστή χρήση του καταψύκτη
2.1 Ονοματολογία εξαρτημάτων

(Η παραπάνω εικόνα χρησιμεύει μόνο ως αναφορά). Η πραγματική διαμόρφωση θα αφορά το προϊόν που θα έχετε 
στα χέρια σας ή τη δήλωση του διανομέα). 

• Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρεί τα τρόφιμα φρέσκα για μεγάλο διάστημα και
χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφών και την δημιουργία πάγου.

• Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, ζυμαρικών, ρολών ρυζιού και άλλων
τροφίμων τα οποία δεν καταναλώνονται σε μικρό χρονικό διάστημα.

• Τα μεγάλα κομμάτια κρέατος είναι προτιμότερο να χωρίζονται σε μικρότερα κομμάτια για να
χρησιμοποιούνται ευκολότερα.
Επισημαίνεται ότι τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται έως την ημερομηνία λήξης τους.

Λαβη πορτας

Θάλαμος

Οπή αποστράγγισης

Λαμπτήρας (προαιρετικός)

Κλείδωμα (προαιρετικό)

Οθόνη και πίνακας ελέγχου
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2.3 Τοποθέτηση

Πριν τη χρήση του
καταψύκτη, αφαιρέστε
όλα τα υλικά
συσκευασίας,
περιλαμβανομένων των
μαλακών
προστατευτικών βάσης
και των μαξιλαριών από
αφρό καθώς και τις
ταινίες στο εσωτερικό
της συσκευής,
αφαιρέστε την
προστατευτική ταινία
από την πόρτα και το
σώμα της συσκευής.

Ο καταψύκτης πρέπει
να είναι τοποθετημένος
σε καλά αεριζόμενο
εσωτερικό χώρο με
επίπεδο και ανθεκτικό
δάπεδο.

Αποφύγετε την
απευθείας έκθεση σε
πηγές θερμότητας και
στον ήλιο. Μην
τοποθετείτε τον
καταψύκτη σε υγρά
μέρη ή σε μέρη όπου
υπάρχει νερό. Για να
αποφύγετε τη σκουριά ή
τη φθορά της μόνωσης.

Η απόσταση από το
επάνω μέρος του
καταψύκτη πρέπει να
είναι μεγαλύτερη από
70 cm, και οι
αποστάσεις από τις δύο
πλαϊνές πλευρές και την
πίσω πλευρά θα
υπερβαίνουν τα 20 cm
για να διευκολύνεται η
διάχυση της
θερμότητας.

2.4 Έναρξη χρήσης

• Η συσκευή θα πρέπει να μένει ακίνητη για μισή ώρα πριν από τη σύνδεσή της με το
ηλεκτρικό ρεύμα όταν τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά.

• Η συσκευή θα πρέπει να τίθεται σε λειτουργία για 2 έως 3 ώρες πριν να τοποθετηθούν
σε αυτήν φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα ενώ τους θερινούς μήνες θα πρέπει να
λειτουργεί για περισσότερες από 4 ώρες δεδομένου ότι η εξωτερική θερμοκρασία είναι
υψηλή.

2.5 Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

• Η συσκευή θα εγκαθίσταται στο δροσερότερο σημείο του δωματίου, μακριά από συσκευές που παράγουν
θερμότητα ή σωλήνες θέρμανσης και δεν πρέπει να εκτίθεται απευθείας στην ηλιακή ακτινοβολία.

• Τα τρόφιμα που έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία πρέπει να αφήνονται να ανακτούν θερμοκρασία δωματίου πριν
την τοποθέτησή τους στη συσκευή. Τυχόν υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργήσει
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Τα τρόφιμα που καταψύχονται με πολύ αργό ρυθμό μπορεί να είναι κατώτερης
ποιότητας ή να αλλοιωθούν.

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει κατάλληλα τα τρόφιμα και στεγνώστε καλά τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε στον
καταψύκτη. Αυτό μειώνει τον πάγο που συγκεντρώνεται στο εσωτερικό της συσκευής.

• Τα δοχεία που αποθηκεύονται στη συσκευή δεν πρέπει να έχουν επένδυση από αλουμίνιο, κηρόχαρτο,
χαρτοπετσέτες. Η επένδυση εμποδίζει την κυκλοφορία του ψυχρού αέρα μειώνοντας την αποδοτικότητα της
συσκευής.

• Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες επάνω στα τρόφιμα για να μειώσετε τον αριθμό των φορών που ανοίγετε την
πόρτα και τη μακροχρόνια αναζήτηση τροφίμων μέσα στον καταψύκτη. Βγάλτε από τη συσκευή όσα τρόφιμα
χρειάζεστε κάθε φορά και κλείστε την πόρτα όσο πιο σύντομα γίνεται.
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5  Οδηγίες εγκατάστασης λαβής πόρτας

1) Τοποθετήστε την λαβήστην πόρτα και βιδώστε

2) Τοποθετήστε τα καπάκια στις αντίστοιχες εσοχές 
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