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Σας ευχαριστούμε  που επιλέξατε τον 

σωστή χρήση της μονάδας, 
παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το 
παρόν εγχειρίδιο και φυλάξτε το για 
αναφορά στο μέλλον.

Thank you for choosing INVENTOR 

unit, please read this manual carefully 
and keep it for future reference.

INVMVF86A

Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ι Κ Ε Σ  Σ Υ Σ Κ Ε Υ Ε Σ

καταψύκτη της INVENTOR. Για τη

freezer. For correct use of this
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Dear customer: 

Thank you for buying this upright freezer. To ensure that you get 

the best results from your new freezer, please take time to read 

through the simple instructions in this booklet. 

 

Please ensure that the packing material is disposed of in 

accordance with the current environmental requirements. 

 

When disposing of any Freezer equipment please contact your 

local waste disposal department for advice on safe disposal. 

 

This appliance must be only used for its intended purpose.  
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CAUTION : 

 

The appliance is not intended for use by young children or infirm 

persons without supervision. 

Young children should be supervised to ensure that they do not 

play with the appliance 
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General 

This type of refrigerator is widely used in places such as 

hotels ,offices, student dormitories and houses. It is mostly suitable 

for refrigerating and preserving foods such as fruits and beverage. 

It enjoys the advantages of small size, Lightweight, Low electric 

consumption and easy use. 

Main configuration： 
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1、Thermostat 

2、Drawer 

3、Leveler leg 

 
 

 

UNPACKING YOUR FREEZER 

WARNING: Use two or more people to move Freezer. 

           Failure to do so can result in back or other injury. 

·Remove tape and any labels from your Freezer before using(except 

the rating label). 

·To remove any remaining tape or glue, rub the area briskly with your 

thumb. 

·Tape or glue residue can also be easily removed by rubbing a small 

amount of liquid dish soap over the adhesive with your fingers. 

Wipe with warm water and dry. 

·Do not use sharp instruments, rubbing alcohol, flammable fluids, or 

abrasive cleaners to remove tape or glue. These products can 

damage the surface of your Freezer. 

·When moving the Freezer, do not tilt the Freezer beyond 45°from 

upright position. 

CLEANING BEFORE USE： 

After you remove all of the packaging materials, （especially the 

foam between outside condenser and cabinet should be removed）

clean the inside of your Freezer before using it. 

3 
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SPACE REQUIREMENTS 

WARNING: Keep flammable materials and vapors, such as 

gasoline, away form Freezer. 

Failure to do so can result in death, explosion, fine or burns. 

·To ensure proper ventilation for your Freezer, allow for 200mm 

space on each side between walls, 200mm space between back of 

your Freezer and the wall, and 300mm space between counter top 

and the roof or ceiling. 

·If you are installing your Freezer next to a fixed wall, leave sufficient 

space on the hinge side to allow for the door to swing open. 

·Never install your Freezer near heat source and direct sun shins. 
 

ELECTRICAL REQUIREMENT  

WARNING: DO NOT REMOVE GROUND PRONG. 

DO NOT USE AN ADAPTOR. 

DO NOT USE EXTENSION CORD. 

Failure to follow these instructions can result in death, fire or 

electrical shock. 

Before you move your Freezer into its final location, it is important 

to make sure you have the proper electrical connection. 

Recommended Earthing Method 

A 220～240 Volt /50 Hz AC only 10 ampere fused and properly 

earthed electrical supply is required. It is recommended that a 

separate circuit serving only this appliance be provided. Use a 

receptacle which cannot be turned off with a switch or pull chain. Do 

not use an extension cord. 
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NOTE: Before performing any type of installation, disconnect the 

Freezer from the electrical source. When you are finished, connect 

the Freezer to the electrical source and reset the control to the 

desired setting. 

LEVELING 

If the Freezer is not leveled during installation. The doors may not 

close or seal properly, causing cooling, frost, or moisture problems. It 

is very important of the Freezer to be level in order to function 

properly. 

To level your Freezer you may either turn the level leg clockwise to 

raise that side to the Freezer or turn counter – clockwise to lower that 

side. 

NOTE: Having someone push against the top of the Freezer take 

some weight off the leveling leg. This makes it easier to adjust the 

leveling leg. 

 
USE OF THE APPLIANCE 
To obtain the best possible results form your Freezer, it is important 

that you operate it properly. 

Temperature Control 

The temperature in the freezer is controlled by the thermostat control 

knob.It is loaded in the top-front of the freezer. Turn the thermostat 

control knob up or down to regulate the temperature inside the 

freezer. The markings on control knob indicated the “1~4” for the 

different temperature grades. The temperature decreases with 

position “1” being the warmest and position “4” being the coldest.  

Set the control to position between “1” and “4” for normal use, the 

exact position is beyond the temperature in the freezer, generally , 
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choose the number“2”。 

 
Store Frozen Food 

When using the freezer for the first time or after defrosting, turn the 

temperature control to set “4” for at least two hours before 

introducing the food to be stored. 

All frozen food products you purchase should be placed in the 

freezer as soon as possible to avoid the frozen food from defrosting. 

Storage recommendation printed on the packaging of frozen food by 

the manufacturers should be always be followed. 

Be careful that the drawer mustn’t mangle the refrigeration pipeline  
 
Freezing Fresh Food 

Ensure that your freezing operations are carried out under the most 

hygienic conditions as freezing alone does not sterilize the food. It is 

advisable to freeze the food by packing it into separate meal portions 

and not in bulk form. Never put hot or even warm foodstuffs into the 

freezer. Prior to storing the frozen food, pack it in plastic bags, 

aluminum sheets or freezing containers and place into the freezer. 

See the data sheet at the rear of this booklet for the maximum 

permissible amount in kilograms of fresh food that can be frozen in 

any 24 hour period with a room temperature of 25℃. Never freeze 

more than the maximum permissible. 

Note: Never put bottled food or drinks in the freezer compartment. 

.For best performance, leave enough space in the Freezer 

compartment for air to circulate around the packages. 

Notice：You can use it without drawer under some conditions. 

Defrosting 

Remove the mains plug from the wall socket, open the door and 

remove all the food to a cool place. Defrost using a plastic scraper, or 
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let the temperature rise naturally until the frost melts. Then wipe 

away the remaining ice and water, after this plug the freezer back 

into the mains supply. 

 

Note: To avoid damaging the freezing compartment wall, do not use 

any sharp objects to remove the frost or separate the frozen 

food. 

Cleaning your freezer 

Before you start to clean your freezer remove the mains plug from 

the power supply. 

Use a clean sponge or soft and a mild detergent in warm water. Do 

not use abrasive or harsh cleaners. 

Hand wash, rinse and dry all surfaces thoroughly. 

Do not use cleaning waxes, concentrated detergents, bleaches or 

cleaners containing petroleum on plastics and rubber parts. 

Never use paper towels, window sprays, scouring cleansers or 

flammable fluids on plastic parts as these can scratch or damage 

material. 

Clean with a cloth soaked in this solution and then dry with a soft 

cloth. 

 

PROLONGED OFF PERIODS 
If the freezer is not in use for a long period of time, proceed as 

follows: 

Disconnect the freezer from the main supply by removing the plug 

from the wall socket. 

Clean and dry the inside as instructed under the heading of cleaning 

the Freezer. 

Leave the door open to prevent any unpleasant smells from building 

up while the freezer is not in use. 
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TROUBLESHOOTING 
In case of malfunction, you can solve many common problems 

easily. 

Your Freezer will not operate…Check if  

--  The power supply cord is unplugged. 

 

The doors will not close completely…Check if 

-- The drawers are out of position. 

-- The gaskets are dirty. 

-- The Freezer is not level. 
 
The freezer is noisy when running…Check if 

--   Check the freezer is level and it is not in contact with another 

appliance or kitchen furniture. 
 

The freezer does not cool sufficiently…Check if 

--   If the door has been opened too often, or it has been left open 

for a while it will take time for the freezer to reach its set 

temperature. 

--   Check the airflow the rear of the freezer has not been reduced 

due to insufficient clearance. 
 
The following characteristics should not be looked upon as a 

problem. 

 --   A gentle tricking sound caused by coolant flowing the pipe.  

--   Compressor operating at high temperature. 
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WARNNING 
 

REQUESTING ASSISTANCE OR SERVICE 
If the problem is not due to one of the items listed in Troubleshooting, 

Contact the dealer or authorized Service Company. 

   RECOMMENDATIONS 

1)      WARNING – Keep ventilation openings, in the appliance 

enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. 

2)      WARNING – Do not use mechanical devices or other means 

to accelerate the defrosting process, other than those recommended 

by the manufacturer. 

3)      WARNING – Do not damage the refrigerant circuit. 
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4)      WARNING – Do not use electrical appliances inside the food 

storage compartments of the appliance, unless they are of the type 

recommended by the manufacturer. 

5)      The appliance has to be unplugged after use and before 

carrying out user maintenance on the appliance. 

6)      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. 

7)      Children should be supervised to ensure that they do not play 

with the appliance. 

8)      If the supply cord is damaged, it must be replaced by the 

manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order 

to avoid a hazard. 

9)  Please abandon the refrigerator according to local regulators for 

it use flammable blowing gas and refrigerant. 

10）Please according to local regulations regarding disposal of the 

appliance for its flammable refrigerant and blowing gas. Before you 

scrap the appliance, please take off the doors to prevent children 

trapped. 
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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. 

Name Of Company: Hefei Hualing Co.,Ltd. 

Address: 176 Jin Xiu Road, Hefei Economic & Techlogical Development 

Area,230601 Anhui,P,R,China. 

Telephone: 4008899315 

 

 

Refrigerator door install guidelines about swapping 

left&right 

1、 Disassemeble the screws behind the fixed roof with cross-slot 

screwdriver and remove the cover from the 

refrigerator.
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2、 Remove the screws fixed the top-hinge with cross-slot screwdriver. 



 14 

 

 

3、 Replace the top-hinge and the door limit block and the door bearing 

bush to the other side  

A、replace the top-hinge. 

The screws fixed 

the top-hinge 
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B、replace the door bearing bush and the limit block. 
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4、 Disassemble the screws fixed the bottom-hinge with cross-slot 

screwdriver and replace the hinge to the other side then fix it with 

screws。 

note：the refrigerator incline angle less 45°. 
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5、replace the leveler to the other side and adjust it to make sure the 

cabinet level 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The screws 

fixed the 

bottom-hinge 
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6、Set the door right position,fix the top-hinge and then the roof cover. 

 

 

 

 

Ensure the Appliance is unplugged and empty。 

Adjust the two leveling feet to their highest position。 

We recommend you have someone to assist you。 

NOTE： 

To take the door off it is necessary to tilt the Appliance backward。 

You should rest the Appliance on something solid e.g.a chair just below 

the top panel。 
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Do not lay the Appliance completely flat as this may damage the 

coolant system。 

 

 



Notes:
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Αγαπητέ Πελάτη, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το κάθετο καταψύκτη 
MODEL: INVMVF86Α της Inventor. Παρακαλούμε διαβάστε με 
προσοχή το παρόν έντυπο και ακολουθείστε τις οδηγίες για 
την αποδοτικότερη λειτουργία και ορθή χρήση. 

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι κατά την απομάκρυνση των 
ρύπων της συσκευασίας πράττεται τα ανάλογα σύμφωνα με 
τους κανονισμούς της περιοχής σας.  Αν για οποιοδήποτε 
λόγο πρέπει να απομακρύνετε τον καταψύκτη ή εξαρτήματα 
αυτού παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τις τοπικές 
αρχές  που ευθύνονται για τις ηλεκτρικές συσκευές και την 
ανακύκλωσή τους. 

Προσοχή: Αυτή η συσκευή πρέπει να χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για το σκοπό που προορίζεται.
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ΠΡΟΣΟΧΗ  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά 
παιδιά ή άτομα με ειδικές δεξιότητες  χωρίς επίβλεψη.  Τα 
μικρά παιδιά δεν θα πρέπει κάτω από οποιεσδήποτε 
συνθήκες να παίζουν με την συσκευή.
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 

Κύριες Ρυθμίσεις:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 

2 

Ο συγκεκριμένος καταψύκτης χρησιμοποιείται ευρέως  
και είναι ιδανικός για οποιοδήποτε χώρο όπως: 
Ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες, διαμερίσματα και 
σπίτια. Είναι κατάλληλος για ψύξη και συντήρηση τόσο 
τροφίμων όσο φρούτων και λαχανικών. Το μέγεθός του 
είναι ιδανικό, είναι ελαφρύ και πλεονεκτήματα όπως η 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας και  η ευκολία στην 
χρήση ενισχύουν περισσότερο την χρηστικότητά του.
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1. Θερμοστάτης
 

2. Συρτάρι  
3. Ειδικά ρυθμιζόμενα στηρίγματα βάσης  

 

 
 
ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
 

3 

ΠΡΟΣΟΧΗ: για οποιουδήποτε είδους μετακίνηση ή μεταφορά 
του καταψύκτη προτιμήστε δύο ή περισσότερους ανθρώπους.  
Κατά οποιαδήποτε άλλη συνθήκη μπορείτε να τραυματίσετε την 
μέση ή και την πλάτη σας ή οποιοδήποτε άλλο τραυματισμό

Αφαιρέστε την ταινία και τις ετικέτες από τον καταψύκτη σας πριν 
από τη χρήση (εκτός της ετικέτα κατάταξης).
• Για να αφαιρέσετε τυχόν υπολείμματα ταινία ή κόλλα, με πολύ 
προσοχή αφαιρέστε τα υπολείμματα ή  κόλλα με ένα βρεγμένο πανί. 
Σκουπίστε με χλιαρό νερό και στεγνώστε.
• ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα, οινόπνευμα, 
εύφλεκτα υγρά, ή λειαντικά καθαριστικά για να αφαιρέσετε την ταινία 
ή κόλλα. Τα προϊόντα αυτά μπορούν βλάψουν  την επιφάνεια του 
καταψύκτη σας.
• Όταν μετακινείτε τον καταψύκτη, μη γέρνετε τον καταψύκτη πέρα 
από 45 ° από όρθια θέση. 

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας, (πρέπει να αφαιρεθεί 
ειδικά ο αφρός ανάμεσα στον εξωτερικό συμπυκνωτή και το σώμα 
της συσκευής καθαρίσετε το εσωτερικό του καταψύκτη με μεγάλη 
προσοχή,  πριν το χρησιμοποιήσετε.
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ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ 

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥΡΕΥΜΑΤΟΣ 
 

 
 

 

Συνιστώμενη μέθοδος γείωσης  

 

 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:  Τοποθετήστε τον καταψύκτη μακριά από 
εύφλεκτα υλικά, όπως βενζίνη φυσικό αέριο ή πετρέλαιο.  Σε 
αντίθετη περίπτωση, μπορεί να τραυματιστείτε θανάσιμα ή να 
προκαλέσετε τραυματισμούς ή ατυχήματα  σε εσάς και  τους  
γύρω σας.  
· Για να εξασφαλίσετε το σωστό εξαερισμό του καταψύκτη σας, 
αφήστε τουλάχιστον 20 εκατοστά απόσταση από  κάθε πλευρά της 
συσκευής, και 20 εκ από το πίσω μέρος  του καταψύκτη και το τείχος, 
και 30 εκ από το πάνω μέρος της συσκευής και την οροφή. 
· Εάν θέλετε να εγκαταστήσετε τον καταψύκτη σας δίπλα σε ένα 
σταθερό τοίχο, αφήστε επαρκή  χώρο στην πλευρά  ανοίγματος της  
πόρτας του καταψύκτη  για να μπορεί να ανοίγει απρόσκοπτά. 
· Ποτέ μην τοποθετείτε τον καταψύκτη σας κοντά σε πηγή θερμότητας 
και ή να έρχεται άμεσα σε επαφή με τον ήλιο.

Η μη τήρηση αυτών των οδηγιών μπορεί να οδηγήσει σε θάνατο, 
πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Πριν μετακινήσετε τον καταψύκτη σας 
στην  τελική του θέση, σημαντικό είναι να  βεβαιωθείτε ότι έχετε τη 
σωστή ηλεκτρική σύνδεση.

Απαιτείται  Α 220 ~ 240 Volt / 50 Hz AC μόνο 10 αμπέρ ασφάλεια και 
σωστά γειωμένη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. Συνιστάται ένα  
ξεχωριστό κύκλωμα που χρησιμεύει μόνο για αυτή τη συσκευή. 
Χρησιμοποιήστε ένα δοχείο το οποίο δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί 
με ένα διακόπτη ή τράβηγμα της αλυσίδας. 
Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο επέκτασης. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟ ΒΥΣΜΑ ΓΕΙΩΣΗΣ.
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΥΨΟΥΣ 

 ΧΡΗΣΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

 

‘Ελεγχος Θερμοκρασίας 

 

Πριν από την εκτέλεση κάθε είδους εγκατάσταση, αποσυνδέστε το 
Καταψύκτη από την ηλεκτρική πηγή. Όταν τελειώσετε, συνδέστε 
πάλι τον  καταψύκτη με στο ηλεκτρικό ρεύμα και να επαναφέρετε τις 
επιθυμητές  ρυθμίσεις

Αν ο καταψύκτης δεν προσαρμόστηκε σωστά  κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης. Οι πόρτες δεν μπορούν να κλείσουν  ή να 
σφραγίζουν σωστά, προκαλώντας προβλήματα ψύξης, παγετός, ή 
υγρασία. Προσοχή, είναι  σημαντικό η συσκευή να βρίσκεται σε 
επίπεδο προκειμένου να λειτουργήσει σωστά.  Για την καλύτερη 
εξισορρόπηση της συσκευής μπορείτε να ρυθμίσετε στην βάση του 
καταψύκτη τα πόδια . Ρυθμίστε δεξιόστροφα για οποιαδήποτε 
διόρθωση χρειάζεστε.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:  Πιέστε την οροφή του καταψύκτη με προσοχή για να 
μπορέστε με περισσότερη ευκολία να προσαρμόσετε τα πόδια 
υποστήριξης

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στην λειτουργία του 
καταψύκτη σας, πρέπει να ακλουθείτε με προσοχή τις οδηγίες 
χρήσης και λειτουργίας.

Η θερμοκρασία στην κατάψυξη ελέγχεται από το κουμπί του 
θερμοστάτη . Ρυθμίστε την θερμοκρασία πολύ εύκολα ανεβάζοντας 
ή κατεβάζοντας τον διακόπτη μπροστά στην συσκευή. Τα σημάδια 
στο κουμπί ελέγχου αναφέρεται το "1 ~ 4" για διαφορετικούς 
βαθμούς θερμοκρασίας . Η θερμοκρασία μειώνεται με θέση "1" είναι 
η πιο ζεστή και τη θέση "4" είναι η πιο κρύα. Ρυθμίστε το διακόπτη 
στη θέση μεταξύ "1" και "4" για την κανονική χρήση,  η ακριβής θέση 
είναι πέρα από τη θερμοκρασία στην κατάψυξη, γενικά, επιλέξτε τον 
αριθμό "2".
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Φύλαξη Κατεψυγμένων Τροφίμων

 

 
 

 
 Κατάψυξη Φρέσκων Τροφίμων

 

ΑΠΟΨΥΞΗ 

Όταν χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη για πρώτη φορά ή μετά από 
απόψυξη, γυρίστε τον κουμπί  θερμοκρασίας ελέγχου για να 
ρυθμίσετε το "4" για τουλάχιστον δύο ώρες πριν εισάγοντας το 
φαγητό για να αποθηκευτούν. 
Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα που αγοράζετε θα πρέπει να 
τοποθετούνται στον  καταψύκτη όσο το δυνατόν συντομότερα ώστε 
να αποφευχθεί η απόψυξή τους.
Για καλυτέρα αποτελέσματα  πρέπει πάντα να διαβάζετε  και να 
ακλουθείτε τις οδηγίες κατάψυξης και συντήρησης στην συσκευασία 
των τροφίμων. 
Όταν χρησιμοποιείται τα συρτάρια του καταψύκτη να είστε ιδιαίτερα 
προσεκτικοί ώστε να μην καταστρέψετε τα στοιχεία ψύξης που 
υπάρχουν τοποθετημένα και διαχωρίζουν τα συρτάρια. 

Βεβαιωθείτε ότι οι λειτουργίες ψύξης σας πραγματοποιούνται 
σύμφωνα με τις συνθήκες υγιεινής, καθώς μόνο η ψύξη  δεν 
αποστειρώνει το φαγητό. Είναι σκόπιμο να παγώσει το φαγητό από 
τη συσκευασία σε χωριστές μερίδες και όχι χωρίς προστασία. Ποτέ 
μην τοποθετείται τρόφιμα ζεστά μέσα στον καταψύκτη. Τοποθετήστε 
τα τρόφιμα  σε πακέτα ή σε πλαστικές σακούλες ή σε φύλλα 
αλουμινίου ή σε δοχεία κατάλληλα για κατάψυξη και προσαρμόστε 
τα ανάλογα μέσα στο χώρο κατάψυξης. 
Για περισσότερες πληροφορίες συμβουλευτείτε το πίσω μέρος 
αυτού του εγχειριδίου για τη μέγιστη επιτρεπόμενη ποσότητα σε 
χιλιόγραμμα των φρέσκων τροφίμων που μπορείτε να καταψύξετε 
σε οποιαδήποτε χρονική περίοδο 24 ωρών με θερμοκρασία 
περιβάλλοντος 25ο. Ποτέ μην αφήσετε να παγώσει περισσότερο 
από το μέγιστο επιτρεπόμενο.
Σημείωση: Ποτέ μην βάζετε εμφιαλωμένα τρόφιμα ή ποτά στην 
κατάψυξη. Για Καλύτερη απόδοση, αφήστε αρκετό χώρο στην 
κατάψυξη  για την κυκλοφορία του αέρα γύρω από τα πακέτα.
Σημείωση: Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε  τον καταψύκτη και 
χωρίς συρτάρι κάτω από ορισμένες συνθήκες

Βγάλτε το φις από την πρίζα, ανοίξτε την πόρτα και αφαιρέστε όλα τα 
τρόφιμα και τοποθετείστε τα  σε ένα δροσερό μέρος. Η απόψυξη 
πραγματοποιείται χρησιμοποιώντας μια πλαστική σπάτουλα,
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Καθαρισμός καταψύκτη σας 

 ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΈΝΟΣ ΓΙΑ
ΠΑΡΑΤΕΤΑΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΔΟ  

 

ή αφήστε η θερμοκρασία αυξηθεί φυσικά μέχρι να λιώσει ο πάγος. 
Στη συνέχεια σκουπίστε με προσοχή το υπόλοιπο νερό και 
αφαιρέστε τον πάγο, μετά από αυτό συνδέστε τον καταψύκτη στην 
πρίζα.
Σημείωση: Για να μην πάθει ζημιά ο τοίχος του διαμερίσματος, μην 
χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο ή το 
διαχωρισμό των καταψυγμένων τροφίμων. 

Πριν ξεκινήσετε να καθαρίζετε τον καταψύκτη σας αφαιρέστε το φις 
από τη παροχή ηλεκτρικού ρεύματος.  Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό 
σφουγγάρι ή ένα μαλακό πανί και ένα ήπιο απορρυπαντικό σε ζεστό 
νερό.  Μη χρησιμοποιείτε λειαντικά ή σκληρά καθαριστικά. Πλύνετε 
όλες τις επιφάνειες  στο χέρι, ξεπλύνετε και στεγνώστε όλες τις 
επιφάνειες σχολαστικά. Μην χρησιμοποιείτε κεριά καθαρισμού, τα 
συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, λευκαντικά ή καθαριστικά που 
περιέχουν ίχνη πετρελαίου σε πλαστικά και ελαστικά μέρη. Ποτέ μη 
χρησιμοποιείτε χαρτοπετσέτες, σπρέι για τζάμια, συρμάτινα 
καθαριστικά ή εύφλεκτα υγρά για πλαστικά μέρη, όπως αυτά μπορεί 
να χαράξουν  ή να προκαλέσουν  βλάβη στα υλικά.  Καθαρίστε με 
ένα πανί εμποτισμένο με ήπιο απορρυπαντικό και στη συνέχεια 
στεγνώστε με ένα μαλακό  πανί.

Αν πρέπει ο καταψύκτης να παραμείνει απενεργοποιημένος για 
μεγάλο χρονικό διάστημα , ακολουθείστε τις εξής οδηγίες :
Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την κύρια παροχή , αφαιρώντας το 
φις από την πρίζα .
Καθαρίστε και στεγνώστε προσεκτικά το εσωτερικό σύμφωνα με τις 
οδηγίες που αναλύονται παραπάνω  ( ανατρέψτε στην παράγραφο 
Καθαρισμός Καταψύκτη στο παρόν εγχειρίδιο) 
Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψει δυσάρεστες οσμές, 
βεβαιωθείτε ο καταψύκτης δεν είναι σε χρήση ή συνδεδεμένος με το 
ρεύμα .
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

 
 
 
 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας , πολλά κοινά προβλήματα λύνονται 
με μεγάλη ευκολία 

Ο καταψύκτης δεν λειτουργεί
- Παρακαλώ ελέγξτε εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι 
στην πρίζα

Οι πόρτες δεν κλείνουν τέλεια
Παρακαλώ ελέγξτε εάν:
- Το Συρτάρια είναι εκτός θέσης
- Τα  Λάστιχα εφαρμογής είναι βρώμικα 
- Ο καταψύκτης δεν είναι σωστά τοποθετημένος στο επίπεδο.

Η κατάψυξη κάνει έντονους θορύβους / τριγμούς 
Παρακαλώ ελέγξτε εάν:
- Ο Καταψύκτης  είναι επίπεδος και δεν είναι σε επαφή με μια 
άλλη συσκευή ή έπιπλα κουζίνας .

Ο καταψύκτης δεν ψύχει επαρκώς ... 
Παρακαλώ ελέγξτε εάν:
- η πόρτα δεν έχει παραμείνει ανοιχτή για πολύ ώρα , ή έχει 
μείνει ανοιχτό για λίγο θα χρειαστεί χρόνος για την κατάψυξη για να 
πιάσει την αρμόζουσα θερμοκρασία του. 
 - η ροή του αέρα στο πίσω μέρος του καταψύκτη δεν έχει 
μειωθεί λόγω της ανεπαρκούς κάθαρσης .

Τα παρακάτω χαρακτηριστικά αποτελούν προβλήματα 
λειτουργίας .
- ένα ήπιος θόρυβος που προκαλείται από ψυκτικό ρέει από 
το σωλήνα.
- ο συμπιεστής λειτουργεί σε υψηλή θερμοκρασία.
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 ΠΡΟΣΟΧΗ 

 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟΝ ΤΕΧΝΙΚΟ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ 

 
 

 

   ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ  

Εάν το πρόβλημα δεν οφείλεται σε ένα από τα στοιχεία που 
απαριθμούνται παραπάνω, παρακαλώ όπως επικοινωνήστε με τον 
αντιπρόσωπο ή εξουσιοδοτημένο Service της Εταιρείας Inventor. 

Προσοχή:
Κίνδυνος πυρκαγιάς

1 ) ΠΡΟΣΟΧΗ - Διατηρείστε τα ανοίγματα εξαερισμού ανεμπόδιστα , 
είτε πρόκειται για εντοιχιζόμενη συσκευή είτε για ελεύθερη.

2 ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή 
άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης , εκτός αν 
αυτά συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

3 ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης.
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4 ) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές 
στο εσωτερικό των διαμερισμάτων αποθήκευσης τροφίμων

5 ) Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από το δίκτυο μετά τη χρήση 
και πριν από τη συντήρηση του χρήστη της συσκευής.

6 ) Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών ) με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και 
τεχνογνωσίας, εκτός αν έχουν επιτήρηση ή/και  οδηγίες σχετικά με 
τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά 
τους.
 
7 ) παιδιά πρέπει να επιτηρούνται ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν 
παίζουν με τη συσκευή.

8 ) Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά , πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή , τον αντιπρόσωπο σέρβις ή 
από παρόμοιο εξειδικευμένο προσωπικό , προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος.

9 ) Ανακυκλώστε την συσκευή σύμφωνα με τους κανόνες που 
διέπουν την εκάστοτε αρχή καθώς περιέχει εύφλεκτα υλικά και 
επικίνδυνα για να εγκαταλειφθεί  χωρίς την προηγούμενη 
προειδοποιήσει στις τοπικές αρχές.

10 ) Πριν εγκαταλείψετε τη συσκευή , παρακαλούμε να βεβαιωθείτε 
ότι αποσυναρμολογήσατε τις πόρτες για παν ενδεχόμενο 
εγκλωβισμού ανηλίκων. 
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Πόρτα του ψυγείου 
Οδηγίες αντικατάστασης σχετικά με την εναλλαγή

ανοίγματος αριστερά και δεξιά 

Αυτή η σήμανση υποδεικνύει ότι το προϊόν δεν πρέπει να 
απορρίπτεται μαζί 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 
αποβλήτων, ανακυκλώστε υπεύθυνα και να βοηθήστε στην βιώσιμη 
επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων . Για να επιστρέψετε την 
μεταχειρισμένη συσκευή σας , χρησιμοποιήστε τα συστήματα 
επιστροφής και συλλογής οικιακών συσκευών του δήμου ή 
επικοινωνήστε με το κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 

Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος

1. Αποσυναρμολογήστε τις βίδες πίσω από την σταθερή οροφή 
με σταυροκατσάβιδο και από την υποδοχή,  αφαιρέστε το κάλυμμα 
από το ψυγείο. 
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2. Αφαιρέστε τις βίδες από τον μεντεσέ στην οροφή με 
σταυροκατσάβιδο
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Οι σταθερες βίδες 

στον μεντεσέ 

3. Μετακινηστε το μεντεσέ και στην άλλη πλευρά
Α. Τοποθετήστε πάλι στην οροφή το μεντεσέ 
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Β.  Αντικαταστήστε το δακτύλιο στήριξης της πόρτας και το 
όριο μπλοκ .
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4.  Αφαιρέστε τις βίδες από το κάτω μέρος με σταυροκατσάβιδο 
υποδοχή και αντικαταστήστε το μεντεσέ στην άλλη πλευρά , στη 
συνέχεια, να το διορθωθεί με βίδες.
Σημείωση: ο καταψύκτης θα πρέπει να πολύ προσοχή να είναι σε 
γωνία κλίσης μικρότερη των 45 ° .
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5.  Nα αντικαταστήσει ένα αλφάδι στην άλλη πλευρά και 
προσαρμόστε για να βεβαιωθείτε ότι είναι επίπεδος ο καταψύκτης 

Οι σταθερες βίδες 
στον μεντεσέ 
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6 , ρυθμίστε τη σωστή θέση της πόρτας , να καθορίσει την κορυφή - 
μεντεσέ και στη συνέχεια το κάλυμμα της οροφής 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει αποσυνδεθεί και είναι άδεια .
Ρυθμίστε τα δύο πόδια ισοπέδωσης στην ψηλότερη θέση τους .
Σας συνιστούμε να έχετε κάποιον να σας βοηθήσει .

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αντικατάστασης της  πόρτας από αυτό 
είναι απαραίτητο να γείρετε τη συσκευή προς τα πίσω .
Θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε κάτι στερεό , π.χ. μια 
καρέκλα ακριβώς κάτω από την κορυφή του πίνακα .
Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε καμιά πλευρά , όπως αυτό μπορεί 
να προκαλέσει βλάβη στο σύστημα ψύξης.
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