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DEAR CUSTOMER: 

Thank you for buying this freezer. Το 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 enνironmental requirements. 
When disposing of any freezer equipment please contact your local waste disposal department 
for adνice on safe disposal.This appliance must be only used for its intended purpose. 
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Placement ...............................................................................................................





Refrigerant and cyclopentane foaming material used for the applia11ce are 
flammable. Therefore, when the appliance is scrapped, it shall be kept away from any fire source and 
be recovered by a special recovering company with corresponding qualification other than be disposed 
by combustion, so as to prevent damage to the environment or any other harm. 

Th Θ necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept ου\ of the reach 
of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being 
lockod insido. 

F ΟΓ ΕΝ standard: This appliance can be used by children aged from 8 years end aboνe and 
persons with reduce physical sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they 
haνe been giνen superνisioπ or instructioπ concerπir1g use of tt1e aρpliance ίπ a safe way aπd 
understand the hazards inνolνed. Children shall not pley with the appliance. Cleaning end user 
maintenance shall not be made by children without superνision. Children aged from 3 to 8 years are 
ellowed to load and unload refrigerating appliances. 

Το eνoid contaminetion 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. 

Cloan wator tanks if thoy haνo not boon usod for 48 h; flush tho wator systom connoctod to a wator 
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-slar -.,.,- frυLeri-Γoυd corτιρarlrn0r1ts are suitablθ fυr storir1g ρr0-fr0Ler1 Γοοd, storir1g υr rnakirig 
ice-cream and making ice cubes. (note 2) 

One '*' -, two -., *; , three-star '-* * *· -and four-starlllEI3 compartments are not suitable for the 
ΓreeLing οΓ fresl1 food. (nole 3) 

For appliances withoιJt a 4-star compartment: this refrigerating appliance is not suitable for 
freezing foodstuffs. (note 4) 

lf the refrigeraling applia11ce is leΓl empty Γοr long periods, switch οΠ, defrosl, clean, dιγ, and leaνe 
the door open to prevent mould deνeloping withir1 the appliance. 
Note 1,2,3,4, Please confirm whether it is applicable according to your product compartment type. 

F ΟΓ a Γreestanding appliar1ce: lhis refrigeralir1g appliance is nol ir1tended lo be used as a built-in 
appliance. 

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, 
its serνice agent or similar qualified person. (See chapter 2.4 for lamp replacement) 

Warn ί ng: Το avoid a hazard due to instability of the appliance, it must be fixed in accordance 
with the instructions. 

Warn ί ng: Connect to potable water sιφply only. (Suitable for ice making machine) 

ΤΟ Preνent Α Child From Being Entrapped, Keep Out Of Reach Of Children A11d Not ln The Vicinity 
Of Freezer (Or Refrigerator). (Suitable for products with locks) 













2.4 Changing the Light (optional) 

Any replacement or maintenance of the LED lamps is intended to be made by the manufacturer, 
its serνice agent or similar qualifιed person. 

Replacement of incandescent lamps: 
Disconnecting the power supply before carrying out the bulb replacement , 
Hold and remove the light bulb cover. 
Dismantle the old bulb by unscrewing it counterclockwise.replace by a new bulb (Max. 15W) by 
screwing it clockwise, and make sure it is fιxed in the bulb holder tightly. 
Reassemble the light cover and re-connect your Fridge to the power supply. 

( Above is only for reference. The actual configuration will depend on the physical 
product or statement by the distributor) 

2.5 Start to use 

2.6 Energy saving tips 

• The freezer shall stay for half an hour before connecting power 
when it is firstly started. 

• The freezer shall run 2 to 3 hours before loading fresh or frozen 
foods; the freezer shall run for more than 4 hours in summer in 
advance considering that the ambient temperature is high. 

• The appliance should be located in the coolest area of the room, away from heat 
producing appliances or heating ducts, and out of the direct sunlight. 

• Let hot foods cool to room temperature before placing in the appliance. Overloading 
the appliance forces the compressor to run longer. Foods that freeze too slowly may

lose quality, or spoil. 
• Be sure to wrap foods properly, and wipe containers dry before placing them in the 

appliance. This cuts down on frost build-up inside the appliance. 

• Appliance storage bin should not be lined with aluminum foil, wax paper, or paper 
toweling. Liners interfere with cold air circulation, making the appliance less efficient. 

• Organize and label food to reduce door openings and extended searches. Remove as 
many items as needed at one time, and close the door as soon as possible. 
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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.



Οδηγίες ασφαλείας

Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με το ρεύμα

Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με τη χρήση

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 πως δεν υπάρχει φθορά 
στο καλώδιο ή στην πρίζα.
Ένα φθαρμένο καλώδιο πρέπει να αντικατασταθεί από 
εξειδικευμένο προσωπικό.

Χρησιμοποιήστε τριπολική πρίζα τουλάχιστον των 10Α  και 
βεβαιωθείτε πως δεν χρησιμοποιείται και για άλλες συσκευές.
Το φις του καλωδίου πρέπει να είναι σφιχτά τοποθετημένο στην 
πρίζα, αλλιώς μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά. Βεβαιωθείτε πως η 
πρίζα είναι σωστά γειωμένη.

Ο καταψύκτης λειτουργεί με ρεύμα 220-240V/50Hz. 
Διακυμάνσεις πάνω από 220-240V+-10% θα προκαλέσουν 
δυσλειτουργία ή ακόμα και βλάβη στον καταψύκτη. Επομένως θα 
πρέπει να τοποθετηθεί ένας ρυθμιστής τάσης 750W.
Κλείστε τη βάνα αερίου και ανοίξτε πόρτες και παράθυρα σε 
περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων ευφλεκτων αερίων. Μην 
βγάζετε από την πρίζα τον καταψύκτη ή άλλες συσκευές διότι μια 
σπίθα μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

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 τοποθετείτε μαγειρικά σκεύη, φούρνους μικροκυμάτων ή 
άλλες συσκευές πάνω στον καταψύκτη. Μην τοποθετείτε 
ηλεκτρικές συσκευές σε αποθήκη τροφίμων.
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Οδηγίες ασφαλείας

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.

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.

Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων

Οδηγίες ασφαλείας σχετικά με την απόρριψη της συσκευής

Ο 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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Περιγραφή εξαρτημάτων

Χαρακτηριστικά καταψύκτη

Λαβή πόρτας

Ράφια

Πίνακας ρύθμισης 
θερμοκρασίας

Καλώδιο τροφοδοσίας

Οπή αποστράγγισης Ροδάκια

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.
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 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.

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

Αξιοπιστία: Ο καταψύκτης περιέχει συμπιεστή με άριστη απόδοση και υψηλή αξιοπιστία.
Κατασκευή πόρτας με ειδικό αφρώδες υλικό
Ειδικά στρώματα ασφαλείας ενάντια στη σκόνη, τα οποία μπορούν εύκολα να αφαιρεθούν 
και να καθαριστούν.
Οικολογικό ψυκτικό υγρό R600a και φιλικά προς το περιβάλλον μέσα απαγωγής, τα οποία 
χρησιμοποιούνται για την προστασία του περιβάλλοντος.
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Σωστή χρήση του καταψύκτη

Θερμοστάτης

Τοποθέτηση

Εκκίνηση

Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει όταν συνδέσετε την παροχή 
ρεύματος. Η ενδεικτική λυχνία λειτουργίας θα ανάψει κατά τη λειτουργία και η 
ενδεικτική λυχνία σφάλματος θα ανάψει όταν η θερμοκρασία στο εσωτερικό του 
καταψύκτη είναι πολύ υψηλή.
Η θερμοκρασία του θαλάμου ρυθμίζεται από τον θερμοστάτη. Οι επιλογές 
1,2,3,4,5,6 δεν υποδεικνύουν συγκεκριμένες θερμοκρασίες. Η μικρότερη επιλογή 
είναι η υψηλότερη θερμοκρασία στον θάλαμο. Ο χρήστης μπορεί να επιλέξει  την 
κατάλληλη θερμοκρασιακή ζώνη σύμφωνα με τις ανάγκες του.
Το OFF υποδεικνύει πως ο καταψύκτης δεν λειτουργεί.

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.

Ο 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)

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.

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.
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Καθαρισμός

Απόψυξη

Τέλος χρήσης

Η σκόνη που εμφανίζεται πίσω από τον καταψύκτη και το έδαφος θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά για 
την βελτίωση της ψυκτικής απόδοσης και για εξοικονόμηση ενέργειας. Το εσωτερικό του καταψύκτη θα 
πρέπει να καθαρίζεται συχνά για την αποφυγή οσμών. Για τον καθαρισμό προτείνεται είτε βρεγμένο πανί 
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 έπειτα επανατοποθετήστε το στην 
πρίζα.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά υλικά ή στιλβωτικά, όπως οδοντόπαστα, 
οργανικά διαλύματα (όπως οινόπνευμα, ασετόν κλπ), καυτό νερό, οξέα ή 
αλκαλικά διαλύματα για τον καθαρισμό του καταψύκτη, διότι μπορεί να 
προκληθεί φθορά στην επιφάνεια και το εσωτερικό του.
Μην ρίχνετε νερό για τον καθαρισμό διότι μπορεί να προκληθεί φθορά 
στην μόνωση του καταψύκτη. Να χρησιμοποιείτε στεγνό πανί για τον 
καθαρισμό του θερμοστάτη και των ηλεκτρικών μερών.

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.

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.

Για την αποπάγωση και τον καθαρισμό να αποσυνδέετε τον καταψύκτη από την 
παροχή ρεύματος.

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.

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

Συμβουλές:

Τα παρακάτω απλά θέματα μπορεί να επιλυθούν από τον χρήστη. Εάν το πρόβλημα παραμείνει 
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.
∆ιακοπή ρεύματος ή ενεργοποίησης ασφάλειας στο κύκλωμα

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

Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού είναι φυσιολογικό ο 
συμπιεστής να λειτουργεί περισσότερο λόγω της υψηλότερης 
θερμοκρασίας περιβάλλοντος.
Μην τοποθετείτε πολλά τρόφιμα στον καταψύκτη.
Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη ζεστά τρόφιμα.
Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα του καταψύκτη.
Έχει δημιουργηθεί παχύ στρώμα πάγου (χρειάζεται απόψυξη).

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

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

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

Οσμές

Ο συμπιεστής 
λειτουργεί για αρκετή 

ώρα

Η ενδυκτική λυχνία 
δεν ανάβει

Η πόρτα του 
καταψύκτη δεν κλείνει

σωστά.

∆υνατός θόρυβος

Μπορεί να εκλύεται θερμότητα από τον καταψύκτη κατά τη λειτουργία ειδικά το καλοκαίρι. Οφείλεται 
στην εκπομπή θερμότητας του συμπυνωτή και είναι φυσιολογικό.
Συμπυκνώματα: Όταν υπάρχει υψηλή σχετική υγρασία μπορεί να εμφανιστούν συμπυκνώματα στην 
εξωτερική επιφάνεια και στην πόρτα. Είναι φυσιολογικό και μπορείτε απλά να τα απομακρύνετε με ένα 
στεγνό πανί.
Ήχος ροής: Το ψυκτικό υγρό όταν ρέει στο ψυκτικό κύκλωμα παράγει έναν θόρυβο, ο οποίος είναι 
φυσιολογικός και δεν επηρρεάζει την ψυκτική απόδοση.
Κατά την ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του συμπιεστή αλλά και κατά τη λειτουργία θα ακούγεται 
ένας συνεχόμενος ήχος.
Ήχος κρότου: Η ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα ή ο ηλεκτρικός διακόπτης παράγουν έναν ήχο σαν κρότο ο 
οποίος είναι φυσιολογικός και δεν επηρεάζει τη λειτουργία.

Ενδεχόμενη δυσκολία
στο άνοιγμα της πόρτας

Η  διαφορά πίεσης μεταξύ του εσωτερικού και του εξωτερικού
του ψυγείου μπορεί να δημιουργήσει μια παροδική δυσκολία
ανοίγματος της πόρτας. Αυτό είναι ένα φυσιολογικό φυσικό
φαινόμενο και οφείλεται στην διαφορά θερμοκρασίας.
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Τα παρακάτω αναφερόμενα στον πίνακα μπορούν να παραληφθούν από την Inventor

Ανταλακτικό Προμηθευμένο από

Επαγγελματίες, 
επισκευαστές και τ
ελικούς 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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