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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΑΓΑΠΗΤΕ ΧΡΗΣΤΗ:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό τον καταψύκτη. Για την διασφάλιση της βέλτιστης 
λειτουργίας του νέου σας καταψύκτη, παρακαλούμε διαβάστε πρώτα τις οδηγίες που 
περιέχονται σε αυτό το εγχειρίδιο. Βεβαιωθείτε πως η απόρριψη της συσκευασίας έχει 
γίνει σύμφωνα με τους κανονισμούς. Κατά τη απόρριψη του καταψύκτη επικοινωνήστε με 
τις τοπικές αρχές για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος. Η συσκευή αυτή δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείται για άλλους σκοπούς. 

1. Οδηγίες ασφαλείας  .................................................................................................15
1.1 Προειδοποίηση ...........................................................................................................15
1.2 Σημασία των συμβόλων προειδοποίησης ασφαλείας ..........................................17
1.3  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το ρεύμα ...............................................................17
1.4  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τη χρήση  ..............................................................18
1.5  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων ......................... 18
1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια ..........................................................................19
1.7  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη της συσκευής ............................ 19

2. Σωστή χρήση του καταψύκτη ...............................................................................20
2.1  Περιγραφή Εξαρτημάτων .........................................................................................20
2.1  Πίνακας ρύθμισης θερμοκρασίας ............................................................................21
2.3  Τοποθέτηση ................................................................................................................21
2.4  Εκκίνηση ......................................................................................................................22
2.5  Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας ....................................................................22

3. Συντήρηση του καταψύκτη ....................................................................................23
3.1 Γενικός καθαρισμός ....................................................................................................23
3.2  Απόψυξη ......................................................................................................................23
3.3 Τέλος χρήσης ...............................................................................................................23

4. Επίλυση προβλημάτων ...........................................................................................24

1. Οδηγίες ασφαλείας

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτων υλικών

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες εφαρμογές, όπως -κουζίνα προσωπικού
σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα- αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα 
περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & breakfast), τροφοδοσία και 
παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Αν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή το
εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να 
αποφευχθεί ο κίνδυνος.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν γίνει συντήρηση από τον χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην
ενσωματωμένη δομή, χωρίς εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη
διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα διαμερίσματα αποθήκευσης
τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς
σχετικά με την διάθεση της συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν
έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί ζημιά.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές παροχές τροφοδοσίας στο
πίσω μέρος της συσκευής.

Μην χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό ψυγείο ή τον καταψύκτη:
-Αφαιρέστε τις πόρτες.
-Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή τροφοδοσίας πριν επιχειρήσετε την εγκατάσταση
εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται για το ψυγείο είναι
εύφλεκτα. Κατά συνέπεια, όταν το ψυγείο διαλύεται, πρέπει να απομακρύνεται από οποιαδήποτε πηγή 
φωτιάς και να παραλαμβάνεται από μια ειδική εταιρεία ανάκτησης με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική 
από την απόρριψη με καύση, έτσι ώστε να αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιασδήποτε 
άλλης βλάβης.

1.1 Προειδοποίηση



Σημείωση 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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1.4  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τη χρήση 

● Οποιαδήποτε επισκευή ή αλλαγή από εξειδικευμένο προσωπικό δεν
απαγορεύεται. Απαγορεύεται η φθορά των ψυκτικών σωληνώσεων και
οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση πρέπει να γίνεται από εξειδικευμένο
προσωπικό.

● Φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται από
τον κατασκεαστή ή εξειδικευμένο προσωπικό για την αποφυγή
τραυματισμών.

● Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής χώρος γύρω από τον καταψύκτη ώστε να
υπάρχει επαρκής εξαερισμός.

● Τα διάκενα ανάμεσα στην πόρτα και το σώμα του καταψύκτη είναι πολύ
μικρά. Επομένως μην τοποθετείτε τα χέρια σας σε αυτές τις περιοχές για
να μην παγιδευτούν τα δάχτυλά σας. Μην κλείνετε απότομα την πόρτα
του καταψύκτη, μπορεί να αποσυναρμολογηθούν εξαρτήματα.

● Μην ανοίγετε τρόφιμα ή συσκευασίες μέσα στον θάλαμο του καταψύκτη
όταν αυτός λειτουργεί.

● Μην επιτρέπετε στα παιδιά να ανεβαίνουν ή να μπάινουν μέσα στον
καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος να κλειδωθούν μέσα ή να πέσουν από
τον καταψύκτη.

● Μην ρίχνετε νερό στον καταψύκτη και μην τον τοποθετείτε σε μέρη
με υψηλή υγρασία, διότι υπάρχει κίνδυνος φθοράς της ηλεκτρικής
μόνωσης του καταψύκτη.

● Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω τον καταψύκτη, διότι
υπάρχει κίνδυνος πτώσης κατά το κλείσιμο της πόρτας και
τραυματισμού.

● Να αφαιρείτε το καλώδιο από την πρίζα σε περίπτωση διακοπής
ρεύματος  ή κατά τον καθαρισμό του καταψύκτη. Μην επανασυνδέετε
τον καταψύκτη στην πρίζα αν δεν παρέλθουν τουλάχιστον 5 λεπτά, για
την αποφυγή βλάβης του συμπιεστή.

1.5  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων

● Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, ασταθή και διαβρωτικά
αντικείμενα μέσα στον καταψύκτη, για την αποφυγή βλάβης του
καταψύκτη ή πυρκαγιάς.

● Μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον καταψύκτη, για την
αποφυγή πυρκαγιάς.

● Αυτό το προϊόν είναι οικιακός καταψύκτης και πρέπει να
χρησιμοποιείται μόνο για την αποθήκευση τροφίμων. Σύμφωνα με
τους εθνικούς κανονισμούς οι οικιακοί καταψύκτες δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς όπως αποθήκευση αίματος,
φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων.

● Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη υγρά σφραγισμένα ή σε μπουκάλια,
όπως μπύρες και αναψυκτικά, για την αποφυγή σπασίματος ή άλλων
απωλειών.

1.6 Προειδοποιήσεις για την ενέργεια
1) Ο καταψύκτης μπορεί να μην λειτουργεί με συνέπεια όταν τοποθετείται για εκτεταμένο χρονικό διάστημα
στα κατώτερα όρια θερμοκρασιών ψύχους, από τα οποία έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί.
2) Τα αφρώδη ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα διαμερίσματα των τροφίμων ή σε διαμερίσματα
των χαμηλών θερμοκρασιών. Ορισμένα προϊόντα όπως οι γρανίτες δεν πρέπει να καταναλώνονται πολύ 
παγωμένα.
3) Είναι ανάγκη να μην υπερβαίνεται ο συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης από τους παρασκευαστές
τροφίμων για κάθε είδους τρόφιμο και ιδίως για τρόφιμα ταχείας κατάψυξης ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
4) Λαμβάνετε τις αναγκαίες προφυλάξεις για να εμποδίσετε μία αναίτια αύξηση στην θερμοκρασία των
κατεψυγμένων τροφίμων κατά την απόψυξη της συσκευής,  όπως το τύλιγμα του κατεψυγμένου φαγητού με 
πολλές στρώσεις εφημερίδων. 
5) Η αύξηση στην θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια χειροκίνητης απόψυξης, της
συντήρησης και του καθαρισμού μπορεί να μειώσει τον χρόνο ζωής στην αποθήκευση των τροφίμων.
6) Για τις πόρτες και τα καπάκια που κλειδώνουν, πρέπει τα κλειδιά να φυλάσσονται μακριά από παιδιά και
όχι κοντά στον καταψύκτη,  έτσι ώστε να αποτραπεί  πιθανό κλείδωμά τους εντός της συσκευής.

1.7  Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη της συσκευής

Σωστή απόρριψη του προϊόντος:
Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί με 
άλλα οικιακά απορρίμματα. Για να εμποδίσετε πιθανή μόλυνση στο περιβάλλον ή 
στην ανθρώπινη υγεία από μη ελεγχόμενη διαχείριση απορριμμάτων, ανακυκλώστε 
υπεύθυνα, προωθώντας την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών της συσκευής. 
Για να επιστρέψετε την χρησιμοποιημένη συσκευή σας, παρακαλώ χρησιμοποιείστε 
τις τοπικά ενδεδειγμένες μεθόδους επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον 
πωλητή από τον οποίο αγοράσατε την συσκευή. Μπορεί να λάβει και να ανακυκλώσει 
το προϊόν με περιβαλλοντικά ασφαλή μέθοδο.

καταψύκτης περιέχει R600a ψυκτικό υγρό και υλικά τα οποία είναι εύφλεκτα. Οι καταψύκτες 
που είναι προς απόρριψη δεν πρέπει να βρίσκονται κοντά σε πηγές θερμότητας. 
Παρακαλούμε μεταφέρετε τον καταψύκτη σε ειδικούς οργανισμούς ανακύκλωσης για την 
αποφυγή καταστροφής του περιβάλλοντος.

Αφαιρέστε την πόρτα και τα ράφια του καταψύκτη και τοποθετήστε τον σε κατάλληλο μέρος 
ώστε να αποφευχθούν πιθανοί τραυματισμοί παιδιών τα οποία μπορεί να παίζουν με τον 
καταψύκτη.
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2.  Σωστή χρήση του καταψύκτη

2.1  Περιγραφή Εξαρτημάτων

Μεντεσές

Λαβή 
πόρτας

Λυχνία LED

Kαλάθι

Αποθηκευτικός 
χώρος

Καλώδιο 
τροφοδοσίας

Οπή 
αποστράγγισης

Αεραγωγός
Πίνακας ρύθμισης 
θερμοκρασίας

(H παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική. Η πραγματική διαμόρφωση των εξαρτημάτων μπορεί να διαφέρει 
στο φυσικό προϊόν)

● Η χαμηλή θερμοκρασία του καταψύκτη μπορεί να διατηρήσει φρέσκα τα τρόφιμα για αρκετό χρονικό 
διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων και για πάγο.

● O καταψύκτης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, γαρίδων, ζυμαρικών, ρυζιού 
και άλλων τροφίμων που δεν θα καταναλωθούν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

● Το κρέας καλό θα είναι να το χωρίζετε σε μικρές μερίδες για ευκολότερη πρόσβαση. Θα πρέπει να 
σημειωθεί πως τα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλωθούν πριν την ημερομηνία λήξης.

Ειδοποίηση:
Μετά από μακρά χρήση του καταψύκτη, πιθανή φθορά του μεντεσέ, μπορεί να προκαλέσει θόρυβο 
κατά το άνοιγμα και το κλείσιμο της πόρτας, καθιστώντας τον μεντεσέ να χρήζει επισκευής. Συνιστάται 
η λίπανση του μεντεσέ (γρασάρισμα) κατά την τακτική του συντήρηση, καθώς έτσι μπορούν να 
εξαλειφθούν αποτελεσματικά οι θόρυβοι και να επεκταθεί η διάρκεια ζωής του μέχρι την επισκευή.

2.1  Πίνακας ρύθμισης θερμοκρασίας

● Κατά την σύνδεση του καταψύκτη με την παροχή ρεύματος, η λυχνία 
“POWER” θα φωτίσει (πράσινο φως).

●  Περιστρέψτε τον θερμοστάτη κατά την φορά του ρολογιού, για να 
μειώσετε την θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη.

●  Η ένδειξη “COOLING” αναφέρεται στην ζώνη θερμοκρασιών ψύξης, ενώ 
η ένδειξη “FREEZING” αφορά στην ζώνη θερμοκρασιών κατάψυξης.

(H παραπάνω εικόνα είναι ενδεικτική. Η πραγματική διαμόρφωση των εξαρτημάτων μπορεί να 
διαφέρει στο φυσικό προϊόν)

2.3  Τοποθέτηση

●  Πριν χρησιμοποιήσετε 
τον καταψύκτη, 
αφαιρέστε όλα τα 
υλικά συσκευασίας 
συμπεριλαμβανομένων 
των βάσεων και των 
ταινιών που βρίσκονται 
στο εσωτερικό του 
καταψύκτη. Αφαιρέστε 
το προστατευτικό φίλμ 
από την πόρτα και το 
σώμα του καταψύκτη.

●  Βεβαιωθείτε πως δεν 
βρίσκεται κοντά σε 
πηγές θερμότητας 
και αποφύγετε την 
απευθείας ηλιακή 
ακτινοβολία. Μην 
τοποθετείτε τον 
καταψύκτη σε μέρος με 
υψηλή υγρασία, για την 
αποφυγή εμφάνισης 
σκουριάς ή φθοράς της 
μόνωσης.

●  O καταψύκτης θα πρέπει να 
τοποθετηθεί σε έναν χώρο με 
καλό εξαερισμό και σε επίπεδο 
έδαφος.

●  Η απόσταση από το πάνω 
μέρος του κατψύκτη πρέπει 
να είναι μεγαλύτερη από 
70cm και οι αποστάσεις στο 
πλάι και πίσω πρέπει να είναι 
μεγαλύτερες από 20cm για 
ευκολότερη χρήση  της πόρτας 
και ευκολότερης μετάδοσης 
θερμότητας.

●  Καθαρίστε το εσωτερικό του 
καταψύκτη με ένα βρεγμένο 
πανί (προσθέστε σε ζεστό 
νερό μικρή ποσότητα 
απορρυπαντικού για τον 
καθαρισμό και έπειτα 
χρησιμοποιήστε καθαρό νερό)
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●  Πριν την πρώτη εκκίνηση περιμένετε μισή ώρα και μετά συνδέστε την παροχή 
ρεύματος 220-240V/50Hz.

●  Πριν τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει ο καταψύκτης να 
είναι σε λειτουργία 2 με 3 ώρες και το καλοκαίρι, λόγω του ότι η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι υψηλότερη, 4 ώρες.

2.4  Εκκίνηση

2.5  Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας

●  Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται στην πιο δροσερή περιοχή του δωματίου, μακριά από συσκευές 
που εκλύουν θερμότητα ή άλλες εστίες θερμότητας και να μην βρίσκεται σε απευθείας έκθεση στον 
ήλιο. 

●  Αφήστε τα καυτά τρόφιμα να κρυώσουν στην θερμοκρασία του δωματίου πριν τα τοποθετήσετε εντός 
της συσκευής. Το παραγέμισμα του καταψύκτη εξαναγκάζει τον συμπιεστή της συσκευής να δουλεύει 
περισσότερο. Τρόφιμα τα οποία καταψύχονται αργά μπορεί να αλλοιωθούν ή να χαλάσουν.

●  Βεβαιωθείτε ότι τυλίξατε τα τρόφιμα κατάλληλα, και ότι τα δοχεία τους είναι στεγνά πριν τα 
τοποθετήσετε εντός του καταψύκτη. Αυτή η ενέργεια μειώνει σημαντικά την δημιουργία πάγου εντός 
της συσκευής.

●  Ο αποθηκευτικός κάδος της συσκευής δεν πρέπει να καλύπτεται με αλουμινόχαρτο, χαρτοπετσέτες ή 
κέρινο χαρτί. Οι επιστρώσεις παρεμβαίνουν στην κυκλοφορία του κρύου αέρα, κάνοντας την συσκευή 
να δουλεύει λιγότερο αποτελεσματικά.

●  Προτείνεται η οργάνωση των τροφίμων με ετικέτες, ώστε να μειωθεί το συχνό άνοιγμα της πόρτας 
του καταψύκτη και η παρατεταμένη έρευνα στο περιεχόμενό του. Αδειάστε όσα περισσότερα είδη 
χρειαζόσαστε μία φορά, και κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.

Για την απόψυξη δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα, 
εκτός από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε πως δεν δημιουργείται 
φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα.

3. Συντήρηση του καταψύκτη

3.1 Γενικός καθαρισμός
●  Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για 

να βελτιωθεί το αποτέλεσμα ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας.
●  Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν 

υπολείμματα. Καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με 
σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό.

●  Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η 
οσμή.

●  Απενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, αφαιρέστε 
όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια κλπ.

●  Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου, με δύο 
κουταλιές της σούπας μαγειρική σόδα και ένα τέταρτο του λίτρου ζεστό νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε με 
νερό και σκουπίστε. Μετά τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά πριν 
το ενεργοποιήσετε.

●  Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο ψυγείο (όπως στενά σημεία, κενά ή γωνίες), 
συνιστάται να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, μαλακή βούρτσα κλπ. Και όταν χρειάζεται, 
σε συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία (όπως λεπτά στικ) για να διασφαλιστεί ότι δεν 
συσσωρεύονται μολυσματικές ουσίες ή βακτήρια σε αυτές τις περιοχές.

●  Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού, καθαριστικό ψεκασμού κλπ., καθώς 
αυτά μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του ψυγείου ή μόλυνση των τροφίμων.

●  Καθαρίστε το καλάθι με ένα μαλακό πανί βρεγμένο με σαπουνόνερο ή αραιωμένο απορρυπαντικό. 
Σκουπίστε το με ένα στεγνό μαλακό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.

●  Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο, 
απορρυπαντικό κ.λπ., και στη συνέχεια σκουπίστε.

●  Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρμα, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), 
οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, λάδι μπανάνας κλπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά 
διαλύματα, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην επιφάνεια και το εσωτερικό του ψυγείου. 
Το βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο μπορεί να παραμορφώσουν ή να 
προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά μέρη.

●  Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, για να αποφύγετε 
βραχυκύκλωμα ή φθορά στην ηλεκτρική μόνωση.

3.2  Απόψυξη
●  Η απόψυξη του καταψύκτη γίνεται χειροκίντα.
 Πριν την απόψυξη, αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την παροχή ρεύματος και αφαιρέστε τα τρόφιμα 

και τα ράφια. Ανοίξτε τις οπές αποστράγγισης και εξόδου (και τοποθετήστε την λεκάνη αποχέτευσης 
συμπυκνωμάτων στις οπές εξόδου). Ο πάγος στο εσωτερικό θα λιώσει και σκουπίστε τον με ένα 
υγρό μαλακό πανί. Όταν μαλακώσει ο πάγος , μπορείτε να τον αφαιρέσετε με ειδικό εργαλείο για να 
επιταχύνετε την διαδικασία της απόψυξης.

●  Πριν την απόψυξη, αφαιρέστε πρώτα τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος και έπειτα τα 
υπόλοιπα εξαρτήματα.

Όταν εκκινήσετε τον καταψύκτη, συστήνεται η συνεχής λειτουργία του. Μην 
μετακινείτε τον καταψύκτη υπό κανονικές συνθήκες, ώστε να μην επηρεαστεί η 
διάρκεια ζωής του.

3.3 Τέλος χρήσης
Κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες ακόμα και το 
καλοκαίρι. Να αποφεύγεται το συχνό άνοιγμα της πόρτας και την τοποθέτηση φρέσκων τροφίμων στον 
καταψύκτη.
Όταν ο καταψύκτης δεν θα χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον από την παροχή 
ρεύματος, καθαρίστε τον και αφήστε ανοιχτή την πόρτα για την αποφυγή εμφάνισης άσχημων οσμών.
Μην γυρνάτε ανάποδα , τοποθετείτε οριζόντια ή δημιουργείτε κραδασμούς στον καταψύκτη. Η γωνία 
μεταφοράς δεν πρέπει να είναι πάνω από 45 μοίρες. Κατά την μετακίνηση να κρατάτε την πόρτα.
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Τα παρακάτω αναφερόμενα στον πίνακα μπορούν να παραληφθούν από την Inventor

Ανταλακτικό Προμηθευμένο από

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικούς χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικούς χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικούς χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικούς χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και 
τελικούς χρήστες
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CUPRINS

DRAGI CLIENŢI:
Vă mulţumim pentru achiziţionarea acestui congelator. Pentru a vă asigura că veţi avea 

simple cuprinse în acest manual. Vă rugăm să vă asiguraţi că materialele folosite la 

reciclarea oricărui echipament de refrigerare, vă rugăm să contactaţi departamentul local 
de management al deşeurilor pentru sfaturi şi reciclare în condiţii de siguranţă. Acest 
echipament trebuie folosit doar în scopul pentru care a fost produs.
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1. Avertizări de siguranţă

Avertizare

Acest 
magazinelor, birouri sau alte locuri de munca; ferme, clientii hotelurilor, moteluri si alte medii de 
tip rezidential; medii de tipul “bed and breakfast; catering si aplicatii similare non-retail.
Daca cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie inlocuit de producator, de tehnicianul

Nu 
in interiorul sau in apropierea acestui dispozitiv.

Aparatul
orice lucrare de intretinere.

ATENTIE: Pastrati gurile de ventilatie deschise, in interiorul carcasei aparatului sau in structura
incorporata, fara obstructii.

ATENTIE: Nu utilizati alte aparate sau mijloace de a accelera procesul de dezghetare, altele
decat cele recomandate de producator.
ATENTIE:
ATENTIE: Nu folositi aparate electrice in interiorul compartimentelor de stocare a alimentelor,
altele decat cele recomandate de producator.
ATENTIE: Va rugam sa aruncati frigiderul in conformitate cu reglementarile locale deoarece

ATENTIE: Cand puneti in functiune aparatul, asigurati-va ca firul de alimentare nu este
deteriorat in nici un fel.
ATENTIE: Nu introduceti stecherul in prize multiple sau alte surse de alimentare in partea din
spate a acestui aparat.
Nu utilizati prelungitoare ce nu au impamantare.
PERICOL: Risc de blocare a copiilor. Inainte de a arunca vechiul frigider sau congelator:

- Scoateti usile
- Nu scoateti sertarele deoarece exista riscul de ranire a minorilor nesupravegheati

Frigiderul

1.1 Atentie



PENTRU un aparat independent: acest aparat frigorific nu este destinat să fie utilizat ca-aparat 
încorporat.
Este necesar, pentru uși sau capace dotate cu încuietori și chei, ca cheile să nu fie la îndemâna 
copiilor și în vecinătatea aparatului frigorific, pentru a preveni blocarea copiilor în interior.
ORICE înlocuire sau întreținere a lămpilor cu LED este destinată a fi făcută de producător, 
agentul său de service sau de către o persoană cu o calificare similară.
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1.4  Avertizări legate de utilizare

● Demontarea sau renovarea autorizată a congelatorului nu este interzisă.
Este interzisă provocarea de stricăciuni la nivelul ţevilor de refrigerant, iar
repararea şi mentenanţa congelatorului trebuie făcută de către personal
profesionist.

● Cablul electric de alimentare stricat trebuie înlocuit de către personalul
autorizat al firmelor de mentenanţă sau profesionişti în domeniu pentru a
evita situaţiile periculoase.

● In jurul unitatii sau a structurilor incastrate nu trebuie sa se afle obiecte
care obstructioneaza accesul, in timp ce buna ventilatie trebuie asigurata in
permanenta.

● Spaţiile dintre uşile congelatorului şi dntre uşi şi corpul congelatorului
sunt mici, de aceea vă rugăm să nu introduceţi mâna în aceste spaţii
pentru evita rănirea. Vă rugăm să închideţi uşile cu atenţie pentru a evita
prăbuşirea articolelor din interior.

● Nu alegeţi mâncăruri sau cutii în camera de congelare când congelato-rul
funcţionează, în special cutii metalice pentru a evita degerăturile.

● Nu permiteţi copiilor să intre sau să se urce pe congelator pentru a evita
blocarea acestora în interior sau rănirea lor în urma căzăturilor.

● Nu spălaţi şi nu utilizaţi spray-uri pe congelator; nu plasaţi congelato rul
în spaţii umede sau unde poate fi stropit cu uşurinţa astfel incăt să se
evite distrugerea proprietăţilor de izolare electrică a aparatului.

● Nu aşezaţi obiecte grele deasupra congelatorului, având în vedere
faptul că acestea pot cădea la mişcarea uşii,şi pot fi provocate răni
accidentale.

● Vă rugăm să scoateţi aparatul din priză în cazul întreruperilor de
electricitate sau pentru curăţare. Nu conectaţi aparatul la priză în
primele 5 minute după rezolvarea situaţiei, pentru a evita apariţia
defecţiunilor la nivelul compresorului, ca urmare a pornirilor succesive.

1.5   Avertizări legate de plasarea obiectelor

● Nu puneţi bunuri inflamabile, explizibile, volatile sau corzive în
congelator pentru a evita posibile defecţiuni ale aparatului sau
incendii accidentale.

● Nu aşezaţi articole inflamabile în apropierea congelatorului pentru a
evita incendiile.

● Acest produs este destinat utilizării casnice şi este potrivit doar pentru
stocarea alimentelor. În concordanţă cu standardele naţionale,
stocarea sângelui, medicamentelor sau produselor biologice.

● Nu stocaţi in congelator, bunuri sub formă lichidă în sticle sau cutii şi
provoca daune.

1.6  Avertismente cu privire la energie

1. Unitatea nu ar putea functiona corect daca este pozitionat pentru o perioada extinsa de timp sub
temperaturile pentru care este creat sa functioneze.
2. Bauturile carbogazoase nu trebuie asezate in compartimentele destinate stocarii alimentelor sau in
compartimente cu temperatura joasa.
3. Nu depasiti spatiul de stocare desemnat fiecarui compartiment al unitatii, si in mod special se aplica in cazul
compartimentelor congelatorului.
4. Luati-va masuri de precautie pentru a evita cresterea temperaturii in compartimentele unde stocati
mancarea congelata in timp ce faceti decongelarea, cum ar fi infasurarea alimentelor congelate in ziare.
5. O crestere a temperaturii in compartimentul destinat mancarurilor congelate in timpul decongelarii,
mentenantei sau curatirii acestuia poate scurta durata de functionare a acestui compartiment.
6. Necesitatea ca, in cazul usorilor sau a capacelor prevazute cu incuietori si chei, acestea din urma sa nu se afle
la indemana copiilor si nici in apropierea unitatilor, in scopul prevenirii copiilor de a ramane blocati in interiorul 
acesteia.

1.7  Avertizari legate de reciclare

Modalitatea corecta de a arunca acest produs:
Acest semn indica faptul ca acest produs nu treuie aruncat la gunoi impreuna cu 
resturile menajere. Pentru a preveni aducerea posibilelor daune mediului inconjurator, 
reciclati responsabil pentru a promova reutilizarea resurselor si a materialelor. Pentru a 
returna aparatul folosit, va rugam sa luati legatura cu centrele de colectare a deseurilor 
sau cu retailerul de unde l-ati achizitionat. Ei pot prelua acest aparat in scopul reciclarii 
acestuia.

Refrigerantul R600a conţinut de acest aparat, precum şi componentele din spumă ciclopentan 
sunt materiale combustibile astfel congelatoarele aruncate trebuiesc ferite de surse de foc 
şi nu pot fi arse. Vă rugăm să înmănati acest aparat personaului calificat din companiile de 
reciclare pentru procesare, astfel evitandu-se afectarea mediului înconjurător şi alte pericole.

Vă rugăm să îndepărtaţi uşile şi rafturile congelatorului şi să le stocaţi în mod adecvat 
pentru a evita accidentarea copiilor care ar putea intra să se joace în congelator.
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2. Utilizarea adecvată a congelatoarelor

2.1  Denumirea componentelor

Balama

Maner usa

Lampa

Cos de rafturi

Cabinet

Cablu alimentare

Gaura de scurgere
Obturator
Panou de control al 
temperaturii

achizitionat) 

● Temperatura scăzută a congelatorului poate menţine alimentele proaspete pentru mult timp şi este
util în principal pentru stocarea alimentelor îngheţate şi pentru producerea gheţii. Congelatorul este

consumate în scurt timp.
●

în funcţie de data stocării.

Nota:
Dupa utilizarea pe o perioada indelungata a usii unitatii, aceasta poate emite zgomot cand o inchideti/
deschideti. Este recomandat sa aplicati grasime pentru a elimina sunetele neplacute si pentru a extinde 
durata de viata a unitatii.

2.2  Panou de control al temperaturii

● Conectat la sursa electrica, ledul “POWER” va lumina (verde)

● Rotind termostatul in sensul acelor de ceasornic va duce la scaderea
temperaturii.

● “Cooling” inseamna zona de racire, “Freezing” inseamna zona de
congelare.

achizitionat) 

2.3  Caracteristicile produsului

● Înainte să utilizaţi
congelatorul, îndepărtaţi
toate ambalajele inclusiv
cele de pe partea de jos
şi pad-urile de spumă
şi benzile din interior,
rupeţi folia protectoare
de pe uşa şi corpul
aparatului.

● Feriţi aparatul de căldură
şi de razele directe ale
soarelui. Nu plasaţi
congelatorul în locuri
umede pentru a evita
rugina şi reducerea
capacităţii de izolare.

●
loc bine ventilat la interior; pe o 
podea plată şi fermă. 

●
un spaţiu liber de cel puţin 70 
cm, iar distanţele laterale pe 

cel puţin 20cm pentru a uşura 
deschiderea, închiderea şi 
disiparea căldurii. 

● Curatati interiorul si exteriorul
unitatii cu o carpa umeda (se
poate adauga si o cantitate mica
de detergent in apa calduta),

umeda fara detergent.
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● Congelatorul va fi lăsat jumătate de oră înainte de conectarea la sursa de
electricitate 220~240V/50Hz pentru prima pornire.

● Unitatea trebuie sa ruleze cel putin 2-3 ore inainte de a incarca alimente proaspete
sau mancare congelata; pe timpul verii aparatul trebuie sa fie pornit cu cel putin 4
ore in avans deoarece temperatura ambientala este mai mare.

2.4  Start

2.5  Ponturi pentru a economisi energia

● Unitatea ar trebui amplasata in cel mai rece punct al camere, departe de aparatele care produc caldura
sau de ducturile care incalzesc, si departe de razele solare directe.

● Lasati mancarurile fierbinti sa se raceasca inainte sa le bagati in unitate. Acest lucru previne acumularea
de gheata in interiorul aparatului.

● Va rugam sa infasurati mancarea corespunzator si sa stergeti containerul inainte de a-l plasa in aparat.
Acest lucru previne acumularea de gheata in interiorul aparatului.

● Cosul de depozitare al unitatii nu trebuie sa fie infasurat in folie de aluminiu, hartie cerata sau prosop de
hartie. Acestea interfereaza cu aerul rece care circula in aparat, scazand eficienta aparatului.

● Organizati si etichetati mancarea pentru a reduce timpul in care usile sunt deschise. Scoateti cat mai
multi itemi puteti la o singura deschidere a usii unitatii, si inchideti usa cat mai curand posibil.

Nu vor fi olosite alte echipamente mecanice sau alte moalităti, inafară de cele 
recomandate de catre producător, pentru a accelera dezgheţul. Nu cauzaţi stricăciuni 
circuitului de refrigerant.

3. Întreţinerea lăzii frigorifice

3.1 Curatarea
● Praful acumulat in spatele frigiderului trebuie curatat periodic, pentru a imbunatati

performanta si eficienta energetica
● Verificati cu regularitate garnitura usii pentru a va asigura ca nu sunt resturi. Curatati

garniture usii cu o carpa fina imbibata cu apa cu sapun sau cu detergent.
● Interiorul frigiderului trebuie curatat cu regularitate pentru a va asigura ca nu se

acumuleaza mirosuri neplacute.
● Va rugam sa scoateti din priza aparatul inainte de a curate interiorul, scoateti toate

bunurile, bauturile, rafturile, sertarele, etc.
● Utilizati o carpa sau un burete pentru a curate interiorul frigiderului, folosind apa cu

2 lingurite de bicarbonat de sodiu. Limpeziti si stergeti toata suprafata. Dupa curatare deschideti usa si
lasati sa se usuce inainte de a conecta unitatea la sursa de energie electrica.

● Pentru zone dificile, cum ar fi colturile, este recomandat sa stergem regulat cu o carpa fina, perie fina
etc., si cand e necesar, cu unelte auxiliare, pentru a va asigura ca nu exista contaminanti sau bacterii
acumulate in acele zone.

● Nu utilizati sapun, detergent, sprayuri de curatare etc., deoarece acestea pot cauza mirosuri neplacute
in interiorul frigiderului, care pot duce la contaminarea bunurilor dinauntru.

● Curatati rackul, rafturile si sertarele cu o carpa moale umezita cu apa cu sapun sau detergent diluat.
Uscati cu o carpa moale sau uscati natural.

● Stergeti suprafata exterioara a frigiderului cu o carpa moale umezita cu apa, detergent, etc., apoi
stergeti cu o carpa uscata.

● Nu folositi perii dure, perii de sarma, abrazive (cum ar fi periutele de dinti), solventi organici (cum
ar fi alcool, acetona, ulei de banane etc.), apa clocotita, elemente acide sau alcaline care pot cauza
deterioarea suprafetei interiorului frigiderului. Apa fierbinte si solventii organici, cum ar fi benzenul, pot
deforma sau deteriora partile din plastic.

● Nu clatiti direct cu apa sau alte lichide in timpul curatarii, pentru a evita scurtcircuitele care pot afecta si
izolatia electrica.

3.2  Dezgheţare
● Congelatorul va fi dezghetat manual.

Scoateţi din priză aparatul şi deschideţi uşa, scoateţi alimentele şi sertarele înainte de dezghetare.
Deschideti orificiile de scurgere si drenare (si plasati recipiente pentru apa scursă în dreptul acestor
orificii); gheaţa de la interior se va topi natural şi va trebui ştearsă cu o cărpă uscată şi moale. Când
gheaţa se înmoaie, se poate folosi o racletă pentru a grăbi procesul de dezgheţare.

● Vă rugăm îndepărtaţi alimentele şi stocaţi-le într-un loc răcoros înainte de scoaterea accesoriilor.

Operarea continuă este recomandată când congelatorul este pornit. Vă rugăm să nu 
deplasaţi congelatorul în circumstanţe normale pentru a nu afecta timpul de folosinţă 
al aparatului.

3.3  Încetarea utilizării
Alimentele pot fi păstrate pentru căteva ore chiar pe timp de vară, în cazul unor întreruperi de electricitate; 
este recomandată scăderea frecvenţei de deschidere a uşilor şi nu se recomandă adăugarea unor alimente 
proaspete în congelator.
Vă rugăm să scoateţi din priză congelatorul şi să-l curăţaţi atunci când nu-l utilizaţi pentru o perioadă 
îndelungată. Lăsaţi uşa deschisă pentru a evita crearea mirosurilor neplăcute. 
Nu aşezaţi congelatorul pe spate, pe o parte sau pe o suprafaţă cu vibraţii, unghiul de deplasare
nu poate fi mai mare de 45º. Vă rugăm să ţineţi uşa şi balamaua in timpul seplasării.
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