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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.  

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 



 2 

 

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： 

 

 

1. Thermostat 

2. Drawer 

3. Leveler leg 
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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. 

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. 
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·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. 

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 
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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 , 

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. 
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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 

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. 
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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. 

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. 
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-- 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. 
 
 
 
  

 

WARNING 
 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.
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.
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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 

For EN standard:  This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduce physical sensory or mental capabilities or 
lack of experience and knowledge if they 
have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in
 a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with 
the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children 
without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and 
unload refrigerating appliances.
To avoid contamination of food, please respect the following instructions:
– Opening the door for long periods can cause a significant increase of the 
temperature in the compartments of the appliance. 
–  Clean regularly surfaces that can come in contact with food and accessible 
drainage systems. 
–  Clean water tanks if they have not been used for 48 h; flush the water system 
connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days.（note 1）
–  Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is 
not in contact with or drip onto other food. 
–  Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, 
storing or making ice-cream and making ice cubes.（note 2）
–  One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of 
fresh food.（note 3）
–  For appliances without a 4-star compartment: this refrigerating appliance is 
not suitable for freezing foodstuffs.（note 4）
–  If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, 
clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the 
appliance. 
Note 1,2,3,4: Please confirm whether it is applicable according to your product 
compartment type.
For a freestanding appliance: this refrigerating appliance is not intended to be 
used as a built-in 
appliance.
Warning: To avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed 
in accordance with the instructions.
Warning: Connect to potable water supply only. (Suitable for ice making 
machine)
To Prevent A Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children 
And Not In The Vicinity Of Freezer (Or Refrigerator). (Suitable for products 
with locks)

to avoid a hazard. 
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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. 

 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. 
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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

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

The screws 
fixed the top-hinge 

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

bush to the other side

A、replace the top-hinge. 

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°. 

 
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 
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The ordered parts in the following table can be acquired from Inventor

SUB NORMAL

TROPICAL

Sub Normal

NORMAL

Normal

SUBTROPICAL



Activate your Warranty
l  Visit our web site and activate your warranty via the below link or by

scanning the QR code

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor

l 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the unit* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details          

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND
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Αγαπητέ πελάτη: 

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο ψυγείο. Για να 

εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα από το καινούριο σας 

ψυγείο, διαθέστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις απλές οδηγίες 

αυτού του οδηγού χρήσης. 

 

Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας του θα απορριφθούν 

σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις. 

 

Σε περίπτωση απόρριψης του ψυγείου ή εξοπλισμού αυτού, 

επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο διαχείρισης απορριμάτων για 

να λάβετε τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες. 

 

Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για τις χρήσεις 

που αυτή προορίζετε.  

 

ΠΡΟΣΟΧΗ : 

 

Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά 

ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά θα 

πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή. 
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ΓΕΝΙΚΑ 

Αυτός ο τύπος καταψύκτη χρησιμοποιείται σε μέρη όπως 

ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και σπίτια. Είναι κατάλληλο 

κυρίως για τη κατάψύξη και συντήρηση τροφίμων όπως φρούτα 

και λαχανικά. Έχει μικρό μέγεθος, είναι ελαφρύ, με χαμηλή 

κατανάλωση ενέργεια  και εύκολο στη χρήση. 

Περιγραφή : 

 

 

 

1.Θερμοστάτης 

 

2. Συρτάρια 

 

3. Πόδι ρύθμισης 

 



 3 

 

ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 

Προειδοποίηση: Μην μετακινείτε την συσκευή μόνοι σας. 

Μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά. 

·Αφαιρέστε τις ταινίες και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας. 

·Για να αφαιρέσετε κατάλοιπα από ταινία ή κόλλα τρίψτε το σημείο 

καλά με τον αντίχειρα  

·Για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να τρίψετε το σημείο με μικρή  

ποσότητα απορρυπαντικού για τα πιάτα. Ξεβγάλτε με ζεστό νερό και 

στεγνώστε καλά. 

·Μην χρησιμοποιείτε κοφτερα εργαλεία, οινόπνευμα ή εύφλεκτα 

υγρά και γυαλιστικά καθαριστικά για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα 

από ταινίες ή κόλλες. Αυτά τα προιόντα μπορεί να καταστρέψουν 

την επιφάνεια του καταψύκτη σας. 

·Μην γέρνετε τον καταψύκτη σε γωνία μεγαλύτερη των 45° κατά την 

μετακίνηση του. 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ： 

Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας (ειδικά το αφρολέξ 

μεταξύ του συμπυκνωτήρα και του κυρίως μέρους του ψυγείου) 

καθαρίστε καλά το εσωτερικό του καταψύκτη πριν να τον 

χρησιμοποιήσετε. 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τα εύφλεκτα υλικά και αέρια 

όπως η βενζίνη μακρυά από τον καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος 

έκρηξης και πρόκλησης εγκαυμάτων ή σοβατού τραυματισμο΄θ 

·Για τον σωστό εξαερσιμό της συσκευής αφήστε τουλάχιστον 20 εκ 

ελεύθερο χώρο από τις πλαίνές και την πίσω πλευρά του 

καταψύκτη και του τοίχου και τουλάχισοτν 30εκ. Από το πάνω 
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μέρος του καταψύκτη.  

·Αν τοποθετήσετε τον καταψύκτη κοντά σε τοίχο βεβαιωθείτε ότι 

υπάρχει αρκετός ελέυθερος χώρος για το σωστό και πλήρες 

άνοιγμα της πόρτας. 

·Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε 

σημείο που να εκτίθεται στις ακτίνες του ήλιου. 
 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΟ ΓΕΙΩΣΗΣ 

       ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ 

       ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ 

Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή 

και θανάτου. 

Βεβαιωθείτε για την σωστή ηλεκτρική σύνδεση πριν τοποθετήσετε 

τον καταψύκτη στην τελική του θέση. 

Κατάλληλη παροχή ρεύματος 

Για την ηλεκτρική σύνδεση απαιτείται παροχή  220～240 Volt /50 Hz 

με ασφάλεια γραμμής 10Α  η οποία να είναι κατάλληλα γειωμένη. 

Συνίστατε η χρήση αποκλειστικής γραμμής ρεύματος ειδικά για αυτήν 

την συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύμπριζα για την 

αποφυγή υπερθερμάνσεων. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την τοποθέτηση του καταψύκτη, βεβαιωθείτε ότι 

δεν είναι συνδεμένος στο ρεύμα. Αφού ολοκληρώστε την τοποθέτηση 

συνδέστε στο ρεύμα και χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη επιλέξτε 

την επιθυμητή θερμοκρασία. 
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ 

Σε περίπτωση που ο καταψύκτης δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένος, 

μπορεί οι πόρτες να μην κλείνουν σωστά προκαλώντας δημιουργία 

πάγου ή υγρασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ευθυγραμμίσετε σωστά 

τον καταψύκτη σας. 

Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα τα ρυθμιζόμενα πόδια 

για να ανασηκώσετε ή να κατεβάσετε την αντί 

ΣΗΕΜΙΩΣΗ: Βάλτε ένα άτομα να σας βοηθήσει σπρώχνοντας τον 

καταψύκτη από το πάνω μέρος για να μειώσει το βάρος του 

καταψύκτη και να μπορέσετε να ρυθμίσετε ευκολότερα τα πόδια. 

 
ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ 
Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά απότελέσματα, είναι σημαντικό να 

γίνεται σωστή χρήση του καταψύκτη. 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη ρυθμίζεται από τον 

περιστροφικό επιλογές του θερμοστάτη, ο οποίος βρίσκεται στο 

μπροστά πάνω μερος του. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη για να 

επιλέξετε την θερμοκρασία που επιθυμείτε. Υπαρχουν θέσεις από το 

1 έως το 4. Η θέση 1 αντιστοιχεί στην πιο υψηλή θερμοκρασία ενώ η 

θέση 4 στην πιο χαμηλή ιερμοκρασία.  

Για κανονική χρήση βάλτε τον θερμοστάτη μεταξύ των θέσεων 1 και 4. 

Η συνηθισμένη θέση για οικιακή χρήση είναι η θέση 2.  

 
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 

Όταν χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη για πρώτη φορά ή μετά από 

απόψυξη, βάλτε τον θερμοστάτη στην θέση 4 για τουλάχιστον 2 ώρες 

πριν να τοποθετήσετε στο εσωτερικό του τρόφιμα. 

Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να τοποθετούνται στον 
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καταψύκτη το συντμότερο δυνατό για να μην αποψυχθούν. 

Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να καταλανώνονται πριν την 

ημερομηνία λήξης τους που αναγράφεται στην συσκευασία τους. 

Προσέξτε κατά το άνοιγμα / κλείσιμο των συρταριών ώστε να μην 

χτυπήσετε τις σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος.  
 
Καταψύχοντας φρέσκα τρόφιμα 

Ακολουθήστε προσεκτικά όλες τις απαιτήσεις υγιεινής όταν 

καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα. Είναι σημαντικό να καταψύχετε τα 

τρόφιμα, συσκευάζοντας τα σε μικρότερες μερίδες και όχι χύμα. Ποτέ 

μην τοποθετείτε καυτά ή ακόμα και ζεστά τρόφιμα στον καταψύκτη. 

Πριν την κατάψυξη των τροφίμων τοποθετείστε τα σε πλαστικές 

σακούλες, τυλίφτε τα σε αλουμινόχαρτο ή τοποθετείστε σε δοχεία 

κατάλληλα για κατάψυξη. Ελέγξτε την ημερήσια δυνατότητα 

κατάψυξης σε κιλά η οποία αναγράφεται στην πινακίδα διαβάθμισης 

του καταψύκτη και μην καταψύχεται περισσότερα από το 

επιτρεπόμενο όριο τρόφιμα.   

Σημείωση: Ποτέ μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα τρόφιμα ή ποτά στον 

καταψύκτη. 

Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα φροντίστε να 

αφήσετε κενό χώρο μεταξύ των τροφίμων ώστε να μπορεί να 

κυκλοφορήσει σωστά ο αέρας. 

Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη και αφού 

έχετε αφαιρέσει τα συρτάρια του. 

 

Απόψυξη 

Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα. Ανοίξτε την πόρτα, 

αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος. 

Αφήστε την θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη να ανέβει 

ώστε να λειώσει τον πάγο στο εσωτερικό του ή αφαιρέστε 
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προσεκτικά τον πάγο χρησιμοποιώντας πλαστική σπάτουλα. 

Σκουπίστε καλά το εσωτερικό του και συνδέστε ξανά τον καταψύκτη 

στο ρεύμα. 

Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή μεταλλικά αντικείμενα για 

Να αφαιρέστε τον πάγο από το εσωτερικό του καταψύκτη, καθώς  

υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε τα τοιχώματα του. 

 

Καθαρισμός του καταψύκτη 

Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα. Χρησιμοποιήστε ένα 

καθαρό πανί ή μαλακό σφουγγάρι με ζεστό νερό και ήπιο (ουδέτερο) 

καθαριστικό.  

Απαγορεύεται η χρήση σκληρών ή λειαντικών απορρυπαντικών. 

Καθαρίστε με το χέρι, ξεβγάλτε και στεγνώστε καλά όλες τις 

επιφάνειες. 

Μην χρησιμοποιείτε αλοιφές καθαρισμού, συμπυκνωμένα 

καθαριστικά, λευκαντικά ή καθαριστικά που περιέχουν πετρέλαιο. 

Μην χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας, καθαριστικά τζαμιών ή εύφλεκτα 

Υγρά για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών καθώς αυτά μπορούν 

να γρατζουνίσουν ή να καταστρέψουν τις επιφάνειες. 

 

Παρατεταμένη απουσία 

Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη σας για 

μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 

Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα . 

Καθαρίστε και στεγνώστε καλά τον καταψύκτη ακολουθώντας τις 

οδηγίες στο τμήμα καθαρισμού. 

Αφήστε ανοικτή την πόρτα για την αποφυγή δημιουργίας 

δυσάρεστων οσμών. 
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 
 

Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μπορείτε να ελέγξετε μόνοι σας τα 

παρακάτω απλά θέματα. 

Η συσκευή δεν λειτουργεί …Ελέγξτε αν.....  

--  Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος;  

--  Η τάση του ρεύματος είναι χαμηλή; 

-- Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια στον πίνακα 

ρεύματος;. 

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά … Ελέγξτε αν..... 

-- Τα συρτάρια είναι σωστά τοποθετημένα. 

-- Έχει συσσωρευτεί βρωμιά στα λάστιχα της πόρτας 

-- Ο καταψύκτης είναι σωστά ευθυγραμμισμένος 

Ακούγονται δυνατοί θόρυβοι … Ελέγξτε αν..... 

--   Ο καταψύκτης είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και δεν ακουμπάει σε 

κάποιο έπιπλο ή άλλη συσκευή. 

Δεν υπάρχει ικανοποιητική ψύξη … Ελέγξτε αν..... 

--   Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή αν έχει μείνει ανοικτή για πολύ ώρα.. 

--   Έχει συσσωρευτεί σκόνη ή βρωμιά στο πίσω μέρος με αποτέλεσμα να 

μην υπάρχει επαρκή κυκλοφορία του αέρα. 

 
Τα παρακάτω συμπτώματα δεν αποτελούν βλάβη. 

 --   ‘Ενας παφλασμός που προέρχεται από την κυκλοφορία του 

ψυκτικού υγορύ στις σωληνώσεις.  

--   Ο συμπιεστής αναπτύσει υψηλές θερμοκρασίες 

 

 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Εάν τα προβλήματα παραμείνουν, παρακαλούμε καλέστε το τμήμα 

τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας. 
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
 
1)   ΠΡΟΣΟΧΗ ― Διατηρήστε ελεύθερα τα ενσωματωμένα 

ανοίγματα εξαερισμού επί του περιβλήματος της συσκευής. 

2)   ΠΡΟΣΟΧΗ ― Αποφύγετε την εφαρμογή μεθόδων απόψυξης 

πέραν αυτών που συνιστά ο κατασκευαστής και συγκεκριμένα μην 

κάνετε χρήση ηλεκτρικών συσκευών για τον σκοπό αυτό. 

3)   ΠΡΟΣΟΧΗ ― Προσέξτε μην προξενηθεί ζημιά στο κύκλωμα 

ψύξης. 

4)  ΠΡΟΣΟΧΗ ― Αποφύγετε την χρήση ηλεκτρικών συσκευών 

εντός των θαλάμων αποθήκευσης τροφών, εκτός και αν είναι του τύπου 

που συνιστά ο κατασκευαστής. 

5) Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος μετά 

από χρήση και πριν ξεκινήσει η διαδικασία εργασιών συντήρησης και 

καθαρισμού. 

6) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 

8 ετών και άνω όπως και από άτομα περιορισμένων αισθητηριακών ή 

διανοητικών δυνατοτήτων και ελλιπούς εμπειρίας και γνώσεων εφ’ 

όσον την λειτουργούν υπό επιτήρηση ή τους έχουν παραχθεί οδηγίες 

ασφαλούς χρήσης και έχουν επίγνωση των κινδύνων χρήσης. Ο 

καθαρισμός της συσκευής και εργασίες συντήρησης δεν θα 

εκτελούνται από παιδιά μικρής ηλικίας άνευ επιτήρησης ενήλικα. 

7) Παιδιά μικρής ηλικίας απαγορεύεται να παίζουν με την συσκευή 

8) Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει ζημιά, ο κατασκευαστής, ή 

εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών αυτού οφείλει να το 

αντικαταστήσει προς αποφυγήν ατυχήματος. 

9) Κατά την απόσυρση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε 

τους κανονισμούς ασφαλείας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η 

συσκευή κάνει χρήση εύφλεκτων αερίων και ψυκτικών ουσιών. 

10) Πριν αποσύρετε την συσκευή παρακαλείστε να αποσυνδέσετε τις 
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πόρτες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών μικρής 

ηλικίας. 

11) Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι

που περιέχουν εύφλεκτες προωθητικές ουσίες εντός της συσκευής 

αυτής. 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΗ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ. 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ 

ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ 

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

 Σωστή απόρριψη του προιοντος 

Το παραπάνω σήμα υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προιον δεν θα 

πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Για την 

αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής βλάβης, η ανακύκλωση θα πρέπει 

να χρησιμοποιείτε για την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών. 

Χρησιμοποιήστε το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών ειδών ή 

επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε την συσκευή. 



- Του ενός       -,των δύο       -και τα τριών            αστέρων διαμερίσματα δεν                  
είναικατάλληλα για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. (σημείωση 3)

- Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει άδεια για μεγάλες χρονικές περιόδους, απενεργοποιήστε, 
ξεπαγώστε,                       καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύγετε 
 την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. 
 – Για συσκευές χωρίς  4 - αστέρων διαμέρισμα:  η παρούσα συσκευή κατάψυξης δεν είναι 
κατάλληλη για την  κατάψυξη τροφίμων υλικών. （σημείωση 4）
Σημείωση1,2,3,4: Παρακαλείστε να επιβεβαιώσετε αν ισχύει ανάλογα με το είδος του 
διαμερίσματός σας.
ΓΙΑ μία ανεξάρτητη συσκευή:  η παρούσα συσκευή κατάψυξης δεν προορίζεται να 
χρησιμοποιηθεί σαν μία εντοιχισμένη - συσκευή.  

Η ανάγκη να παραμείνουν τα κλειδιά για τις πόρτες ή τα καλύμματα που διαθέτουν κλειδαριές
 και κλειδιά μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στη συσκευή ψύξης, προκειμένου να 
αποφευχθεί το κλείδωμα των παιδιών στο εσωτερικό τους.

ΟΠΟΙΑΔΉΠΟΤΕ αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να 
πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο παρόμοιο 
εξειδικευμένο άτομο. 
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ΓΙΑ να αποφύγετε τη μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις παρακάτω οδηγίες:
- Η ανοιγόμενη πόρτα για μεγάλες περιόδους μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της 
θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της συσκευής.
- Να καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και 
προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης. 
- Δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Ξεπλύνετε το σύστημα 
ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.. 
(σημείωση 1)
- Φυλάξτε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστενα μην έρχονται 
σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα.  
- Διαμερίσματα   κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την αποθήκευση 
των προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτ ού και την 
κατασκευή παγοκύβων. (σημείωση 2)

- Διαμερίσματα          κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλα για την 
αποθήκευση των προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή παγωτού 
και την κατασκευή παγοκύβων. (σημείωση 2)
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Εγκατάσταση πόρτας και αλλαγή φοράς ανοίγματος 
 

1. Αφαιρέστε τις  βίδες στο πίσω μέρος του πάνω καπακιού και 
αφαιρέστε το καπάκι.  

 

2. Αφαιρέστε τις βίες του πάνω μεντεσέ. 

 
 
 
 
 

Βίδες του  
Πάνω μεντεσέ 
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3. Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ, το στοπ της πόρτας και τον
άξονα στην αντίθετη πλευρά
A. Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ .

B. Μεταφέρετε το στοπ της πόρτας και τον άξονα.
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4. Αφαιρέστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ, μετεφέρετε τον μεντεσέ
στην αντίθετη πλευρά και βιδώστε τις βίδες καλά.
Σημείωση：Μην γέρνετε το ψυγείο σε γωνία μεγαλύτερη των 45°

5. Μεταφέρετε  τον ρυθμιστή  στην  αντίθετη  πλευρά  και
ευθυγραμμίστε  σωστά  την συσκευή .

Βίδες του 
Κάτω μεντεσέ  
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6. Ευθυγραμμίστε την πό ρτα δεξιά, βιδώστε τον πάνω μεντεσέ
και το καπάκι

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άδεια και εκτός ρεύματος. 
Ρυθμίστε τα μπροστινά πόδια στο μέγιστο ύψος. 
Είναι καλό να εκτελέσετε τις παραπάνω εργασίες με κάποιον 
βοηθό. 



Τα παρακάτω αναφερόμενα στον πίνακα μπορούν να παραληφθούν από την Inventor

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες 

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικοί χρήστες 

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές 
και τελικοί χρήστες 

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές 
και τελικοί χρήστες 

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές 
και τελικοί χρήστες 



Ονοματεπώνυμο* 

Διεύθυνση* 

Τ.Κ.* 

Τηλέφωνο* 

Διεύθυνση email*

Τύπος μηχανήματος*

Σειριακός αριθμός μηχανήματος* 

Ημερομηνία αγοράς μηχανήματος*

Αριθμός παραστατικού* 

Επιπλέον στοιχεία

Να εγγραφώ στο newsletter της Inventor

Στοιχεία ιδιοκτήτη Στοιχεία μηχανήματος

Για να ενεργοποιήσετε την εγγύηση, παρακαλούμε συμπληρώστε τα παρακάτω πεδία

Υποβολή Εγγύησης
l  Επισκεφθείτε τη σελίδα μας και ενεργοποιήστε την εγγύησή σας μέσω

του παρακάτω link ή σκανάροντας το QR code

https://www.inventoraircondition.gr/egiisi-inventor

l Συμπληρώστε όλα τα πεδία όπως φαίνονται παρακάτω

þΜόλις ολοκληρωθεί η υποβολή της εγγύησης θα λάβετε την επιβεβαίωση 
κατοχύρωσης στο email σας

* Απαραίτητο πεδίο

Αποστέλοντας τη φόρμα εγγύησης αποδέχεστε τους όρους και τις προϋποθέσεις.

AΠΟΣΤΟΛΗ





.

UPRIGHT FREEZER
FREEZER

Scan here to download the latest version of this manual.
Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
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