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All the pictures in the manual are for explanatory purposes only. The actual shape of the unit 
you purchased may be slightly different, but the operations and functions are the same.
The company may not be held responsible for any misprinted information. The design and 
the specifications of the product for reasons, such as product improvement, are subject to 
change without any prior notice. 
Please consult with the manufacturer at +30 211 300 3300 or with the Sales agency for 
further details. Any future updates to the manual will be uploaded to the service website, and 
it is advised to always check for the latest version.

Scan here to download the latest version of this manual. 
www.inventorairconditioner.com/media-library



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 Fill all the fields as shown below

þonce the warranty submission has been completed a confirmation message will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the unit* 
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* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.
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ΑΓΑΠΗΤΕ	ΧΡΗΣΤΗ:	
Σας	ευχαριστούμε	που	επιλέξατε	τον	καταψύκτη	Inventor.	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	την	απόρριψη	
του	καταψύκτη,	επικοινωνήστε	με	τις	τοπικές	αρχές	για	τη	σωστή	απόρριψη	του	
προϊόντος.	Η	συσκευή	αυτή	δεν	πρέπει	να	χρησιμοποιείται	για	άλλους	σκοπούς.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
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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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1.2		Ερμηνεία	Συμβόλων	Οδηγιών	Ασφαλείας

1.3		Οδηγίες	ασφαλείας	σχετικά	με	το	ρεύμα	

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει σημαντικές οδηγίες ασφαλείας για τους χρήστες. 

•  Όταν θέλετε να αφαιρέσετε το φις από τη πρίζα μην τραβάτε 
το καλώδιο. Πιάστε σφιχτά το φις και αφαιρέστε το από την 
πρίζα. 

•  Για την ασφαλή λειτουργία, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει 
φθορά στο καλώδιο ή την πρίζα. Φ

•  Η αντικατάσταση ενός φθαρμένου καλωδίου θα πρέπει να 
γίνεται από εξειδικευμένο προσωπικό. 

•  Χρησιμοποιήστε τριπολική πρίζα τουλάχιστον 10Α και 
βεβαιωθείτε ότι δεν χρησιμοποιείται και για άλλες συσκευές. 

•  Το φις του καλωδίου πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένο 
στην πρίζα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. 
Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι σωστά γειωμένη. 

•  Ο καταψύκτης λειτουργεί με ρεύμα 220-240V/50Hz. 
Διακυμάνσεις πάνω από 220-240V +- 10%, θα προκαλέσουν 
δυσλειτουργία ή βλάβη στον καταψύκτη. 

•  Κλείστε τη βάνα αερίου και ανοίξτε πόρτες και παράθυρα σε 
περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων. Μην 
βγάζετε τον καταψύκτη ή άλλες συσκευές από την πρίζα διότι 
μια σπίθα μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

•  Μην τοποθετείτε μετασχηματιστές, μαγειρικά σκεύη, 
φούρνους μικροκυμάτων ή άλλες συσκευές πάνω στον 
καταψύκτη. Μην τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές στον χώρο 
αποθήκευσης τροφίμων.

Απαγορευτικά σύμβολα

Σύμβολα προειδοποίησης

Σύμβολα προσοχής

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν απαγορεύσεις. Εάν δεν 
ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες οδηγίες, μπορεί να προκληθεί 
βλάβη της μονάδας ή τραυματισμός του χρήστη.
 

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν πως πρέπει να ακολουθηθούν 
οι συγκεκριμένες οδηγίες παράλληλα με τις οδηγίες 
λειτουργίας. Εάν δεν ακολουθηθούν οι συγκεκριμένες οδηγίες, 
μπορεί να προκληθεί βλάβη στη μονάδα ή τραυματισμός του 
χρήστη. 

Αυτά τα σύμβολα υποδεικνύουν οδηγίες στις οποίες θα πρέπει 
να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να 
προκληθούν τραυματισμοί ή βλάβη στη μονάδα.
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1.4		Οδηγίες	σχετικές	με	τη	χρήση

•  Οποιαδήποτε επισκευή ή συντήρηση πρέπει να 
πραγματοποιείται από εξειδικευμένο προσωπικό. 
Απαγορεύεται η φθορά των ψυκτικών σωληνώσεων. 

•  Η αντικατάσταση τυχόν φθαρμένου καλωδίου τροφοδοσίας 
πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή ή εξειδικευμένο 
προσωπικό για την αποφυγή του κινδύνου τραυματισμού. 

•  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 διότι 
μπορεί να αποσυναρμολογηθούν εξαρτήματα. 

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

•  Μην επιτρέπεται στα παιδιά να ανεβαίνουν ή να μπαίνουν 
μέσα στον καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού ή 
τραυματισμού πέφτοντας από τον καταψύκτη. 

•  Μην ρίχνετε νερό στον καταψύκτη προκειμένου να τον 
καθαρίσετε και αποφύγετε την τοποθέτησή του σε μέρη όπου 
υπάρχει έντονη υγρασία, διότι υπάρχει κίνδυνος φθοράς της 
ηλεκτρικής μόνωσης του καταψύκτη. 

•  Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στον καταψύκτη, 
διότι υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού από την τυχόν πτώση 
τους κατά το κλείσιμο της πόρτας. 

•  Αποσυνδέστε το καλώδιο από την παροχή ρεύματος 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. 



R290
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2.1		Περιγραφή	των	εξαρτημάτων

2.		Σωστή	Χρήση	των	Καταψυκτών	

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

•  Ο 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 είναι να το χωρίζετε σε μικρές μερίδες για ευκολότερη πρόσβαση. Θα 
πρέπει να σημειωθεί ότι τα τρόφιμα θα πρέπει να καταναλώνονται πριν την αναφερόμενη 
ημερομηνία λήξης.

Λαβή πόρτας 

Ράφια Ράφια 

Οπή αποστράγγισης 

Αποθηκευτικός χώρος
Καλώδιο τροφοδοσίας

Αεραγωγοί 

Πίνακας ρύθμισης θερμοκρασίας 

Η εμφάνιση και τα εξαρτήματα του καταψύκτη που προμηθευτήκατε μπορεί να 
διαφέρουν από το υπόμνημα, ανατρέξτε στην αντίστοιχη λίστα. 
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2.2		Έλεγχος	θερμοκρασίας

•  Συνδέστε τον καταψύκτη στην παροχή
ρεύματος και η ένδειξη “Power” θα ανάψει
(πράσινο φως). Η ένδειξη “Run” ανάβει κατά την
λειτουργία της συσκευής.

•  Η θερμοκρασία εντός του καταψύκτη
ρυθμίζεται από τον θερμοστάτη. Οι αριθμοί 
“1,2,3,4,5,6,7,8” δεν υποδεικνύουν συγκεκριμένη 
θερμοκρασία αλλά όσο μικρότερος ο 
αριθμός τόσο πιο υψηλή η θερμοκρασία και 
αντίστροφα.

• Οι αριθμοί “1-2-3” αναφέρονται στην 
συντήρηση.

•  Οι αριθμοί “4-5-6-7-8-SUPER” αναφέρονται 
στην ψύξη.

•  Όταν ο θερμοστάτης είναι γυρισμένος στο
“SUPER” , ο καταψύκτης κάνει «ταχεία ψύξη» και 
ο μηχανισμός δεν θα σταματήσει μέχρις ότου 
γυρίσετε τον θερμοστάτη σε άλλη θέση.
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2.3		Τοποθέτηση

2.4		Εκκίνηση

2.5		Συμβουλές	για	χαμηλότερη	κατανάλωση

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

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

•  Ο καταψύκτης θα πρέπει να τοποθετηθεί σε έναν χώρο με καλό 
εξαερισμό και σε επίπεδο έδαφος.

 
•  Η απόσταση από το πάνω μέρος του καταψύκτη πρέπει να είναι 

μεγαλύτερη από 70cm και οι αποστάσεις στο πλαϊνό και πίσω μέρος 
πρέπει να είναι μεγαλύτερες από 20cm για να διευκολύνεται η 
μετάδοση θερμότητας. 

•  Πριν την πρώτη εκκίνηση της συσκευής, περιμένετε μισή ώρα πριν 
να συνδέσετε στην παροχή ρεύματος 220-240V/50Hz. 

•  Ο καταψύκτης πρέπει να λειτουργεί για 2 με 3 ώρες πριν 
τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα και για τουλάχιστον 
4 ώρες το καλοκαίρι , δεδομένης της υψηλότερης εξωτερικής 
θερμοκρασίας.

•  Συνίσταται η τοποθέτηση της συσκευής στο πιο δροσερό σημείο του δωματίου, μακριά 
από συσκευές που παράγουν θερμότητα και την έκθεση απευθείας ηλιακή ακτινοβολία. 

•  Αφήστε τα τρόφιμα που είναι σε πολύ υψηλή θερμοκρασία να κρυώσουν σε θερμοκρασία 
δωματίου πριν τα εισάγετε στον καταψύκτη ώστε να αποφύγετε να την αλλοίωση της 
ποιότητάς τους. 

•  Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει σωστά τα φαγητά και στεγνώστε εντελώς τα δοχεία 
αποθήκευσης  πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή προκειμένου να καθυστερήσετε τη 
δημιουργία πάγου στο εσωτερικό.
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3.		Συντήρηση	καταψυκτών	

3.1		Καθαρισμός

3.2		Απόψυξη

3.3		Τέλος	λειτουργίας

•  Η σκόνη που εμφανίζεται πίσω από τον καταψύκτη και το έδαφος θα πρέπει να 
καθαρίζεται συχνά για την βελτίωση της ψυκτικής απόδοσης και της εξοικονόμησης 
ενέργειας. Το εσωτερικό του καταψύκτη θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά για την αποφυγή 
οσμών. Για τον καθαρισμό προτείνεται είτε βρεγμένο χαρτί, σε νερό είτε ουδέτερα 
απορρυπαντικά. Ο καθαρισμός θα πρέπει να ολοκληρώνεται με καθαρό νερό και στεγνό 
πανί. Ανοίξτε την πόρτα για να στεγνώσει το εσωτερικό και επανασυνδέστε την συσκευή 
στην πρίζα. 

•  Μην χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά ή στιλβωτικά, όπως οδοντόπαστα, 
οργανικά διαλύματα(όπως οινόπνευμα, ασετόν κ.λπ..), καυτό νερό,, οξέα 
ή αλκαλικά διαλύματα για τον καθαρισμό του καταψύκτη, διότι μπορεί να 
προκληθεί φθορά στη μόνωση του καταψύκτη.

•  Να χρησιμοποιείται ένα στεγνό πανί για τον καθαρισμό του θερμοστάτη 
και των ηλεκτρικών τμημάτων. 

• Η απόψυξη πραγματοποιείται χειροκίνητα. 

•  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 αποστράγγισης). Σκουπίστε με ένα υγρό 
μαλακό πανί τον πάγο που θα λιώσει από το εσωτερικό του καταψύκτη. Όταν μαλακώσει 
ο πάγος, χρησιμοποιείστε ειδικό εργαλείο για να ξύσετε τον πάγο, επιταχύνοντας τη 
διαδικασία. 

•  Πριν την απόψυξη, αφαιρέστε πρώτα τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα σε δροσερό μέρος 
πριν την αφαίρεση των υπόλοιπων εξαρτημάτων.

Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν για μερικές ώρες, 
ακόμα και το καλοκαίρι. Αποφύγετε το συχνό άνοιγμα της πόρτας και την τοποθέτηση 
φρέσκων τροφίμων στον καταψύκτη.
Εάν ο καταψύκτης δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τον 
από την παροχή ρεύματος, καθαρίστε τον και αφήστε ανοιχτή την πόρτα για την αποφυγή 
δημιουργίας άσχημων οσμών.
Μην αναποδογυρίζετε, τοποθετείτε οριζόντια ή δημιουργείτε κραδασμούς στον καταψύκτη. 
Η γωνία μεταφοράς δεν πρέπει να είναι πάνω από 45 μοίρες. Κρατείστε την πόρτα, κατά τη 
μετακίνηση. 

Για την απόψυξη και το καθαρισμό, αποσυνδέστε τον καταψύκτη από την παροχή 
ρεύματος. 

Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για την απόψυξη 
εκτός από αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής. Βεβαιωθείτε ότι δεν προκαλείται 
φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα. 

Κατά την εκκίνηση του καταψύκτη, συστήνεται η συνεχής λειτουργία του. 
Υπό κανονικές συνθήκες μην μετακινείτε τον καταψύκτη προκειμένου να μην 
επηρεαστεί η διάρκεια ζωής του. 
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4.		Συχνές	ερωτήσεις

Τα ζητήματα που αναφέρονται παρακάτω μπορούν να επιλυθούν από τον χρήστη. 
Σε περίπτωση που το πρόβλημα συνεχίζει να υφίσταται, επικοινωνήστε με τον 
προμηθευτή σας. 

Ο καταψύκτης δεν 
λειτουργεί

Ελέγξτε εάν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος.
Χαμηλή τάση.
Ελέγξτε ότι ο θερμοστάτης βρίσκεται εντός του εύρους λειτουργίας.
Διακοπή ρεύματος ή ενεργοποίηση ασφάλειας στο κύκλωμα.

Οσμή
Τα τρόφιμα με έντονη οσμή θα πρέπει να τυλίγονται επαρκώς.
Ελέγξτε μήπως υπάρχει χαλασμένο τρόφιμο.
Ελέγξτε μήπως το εσωτερικό του καταψύκτη χρειάζεται καθάρισμα.

Ο συμπιεστής 
λειτουργεί για πολύ 
ώρα

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι φυσιολογικό ο συμπιεστής να λειτουργεί 
περισσότερο λόγω της υψηλότερης εξωτερικής θερμοκρασίας.
Μην τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε ζεστά 
τρόφιμα στον καταψύκτη.
Έχει δημιουργηθεί παχύ στρώμα πάγου (είναι απαραίτητη η απόψυξη)

Η ενδεικτική λυχνία 
δεν ανάβει 

Ελέγξτε αν ο καταψύκτης είναι συνδεδεμένος με την παροχή ρεύματος ή αν η 
ενδεικτική λυχνία έχει καεί. 

Η πόρτα του 
καταψύκτη δεν κλείνει 
σωστά

Η πόρτα εμποδίζεται από συσκευασίες τροφίμων.
Υπάρχει υπερβολική ποσότητα τροφίμων.
Ο καταψύκτης γέρνει.

Δυνατός θόρυβος
Ελέγξτε αν τα τρόφιμα έχουν τοποθετηθεί σωστά.
Ελέγξτε αν ο καταψύκτης είναι σε επίπεδο έδαφος.
Ελέγξτε αν τα επιμέρους εξαρτήματα

Δυσκολία στο άνοιγμα 
της πόρτας

Η διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και εξωτερικού του ψυγείου μπορεί 
να δημιουργήσει μια παροδική δυσκολία ανοίγματος της πόρτας. Αυτό είναι ένα 
φυσιολογικό φαινόμενο και οφείλεται στη διαφορά θερμοκρασίας.

Εκπομπή θερμότητας 
από τον συμπυκνωτή

Κατά τη λειτουργία της συσκευής, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, 
μπορεί να εκλύεται θερμότητα από τον καταψύκτη που οφείλεται στην εκπομπή 
θερμότητας από τον συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό. Το φαινόμενο των 
συμπυκνωμάτων εμφανίζεται στις εξωτερικές επιφάνειες και στην πόρτα του 
καταψύκτη όταν υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό 
φαινόμενο και μπορείτε να τα απομακρύνετε με ένα στεγνό πανί.

Ήχος ροής – κρότου

Καθώς ρέει το ψυκτικό υγρό στο ψυκτικό κύκλωμα, παράγει ένα θόρυβο ο οποίος 
είναι φυσιολογικός και δεν επηρεάζει την ψυκτική απόδοση. Ένας συνεχόμενος 
ήχος θα ακούγεται κατά την ενεργοποίηση, απενεργοποίηση του συμπιεστή και 
κατά τη λειτουργία του καταψύκτη. Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή ο ηλεκτρικός 
διακόπτης παράγουν έναν ήχο σαν κρότο ο οποίος είναι φυσιολογικός και δεν 
επηρεάζει τη λειτουργία.



Τα παραγγελθέντα μέρη του παρακάτω πίνακα μπορούν να προμηθευτούν απο την Ιnventor

Ανταλακτικό μέρος Προμηθευμένο από Ελάχιστος χρόνος που απαιτείται

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

7 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

10 έτη απο την εμφάνιση του 
τελευταίου μοντέλου στην αγορά

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές ή 
τελικοί χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές ή 
τελικοί χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές ή 
τελικοί χρήστες

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές ή 
τελικοί χρήστες



Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο εξυπηρετούν επεξηγηματικούς σκοπούς.
Το προϊόν που προμηθευτήκατε μπορεί να εμφανίζει ορισμένες διαφορές ως προς το σχήμα, ωστόσο οι 
λειτουργίες και τα χαρακτηριστικά παραμένουν ίδια.
Η εταιρεία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τυπογραφικά λάθη. Ο σχεδιασμός και οι προδιαγραφές του προϊόντος 
μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση με σκοπό τη βελτίωση των προϊόντων. 
Για λεπτομέρειες, απευθυνθείτε στον κατασκευαστή στο 211 300 3300 ή στον αντιπρόσωπο. Τυχόν 
ενημερώσεις του εγχειρίδιου θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του κατασκευαστή, παρακαλούμε να ελέγξετε 
για την πιο πρόσφατη έκδοση.

Σαρώστε εδώ για να κατεβάσετε την τελευταία έκδοση του εγχειριδίου.
www.inventoraircondition.gr/media-library



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

Ακολουθήστε τα παρακάτω σύντομα βήματα για να ενεργοποιήσετε την εγγύησή σας:  

ΒΗΜΑ 1 �
Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας μέσω του παρακάτω συνδέσμου:  

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

ή σκανάροντας τον ακόλουθο κωδικό QR:   

ΒΗΜΑ 2 
Συμπληρώστε όλα τα απαραίτητα πεδία όπως ζητούνται στα  "Στοιχεία ιδιοκτήτη" 
και "Στοιχεία μηχανήματος":  

ΒΗΜΑ 4
Θα λάβετε σχετικό mail επιβεβαίωσης στη διεύθυνση email που έχετε δηλώσει. 
Παρακαλούμε ελέγξτε και τον φάκελο με τα Ανεπιθύμητα εισερχόμενα. 

ΒΗΜΑ 5
Έχετε υποβάλει επιτυχώς την εγγύηση του προϊόντος Inventor! 

ΒΗΜΑ 3
Πατήστε το κουμπί ΑΠΟΣΤΟΛΗ, στο κάτω μέρος της φόρμας υποβολής: 

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

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

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

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

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

Υποβολή Εγγύησης
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• USER’S MANUAL
• ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
• MANUAL DE UTILIZARE

MODEL:
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FREEZER
CHEST FREEZER
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