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    2.2 Door handle installation 
     
     Precautions shall be taken to prevent fall of the handle from causing any personal injury. 

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

1.take out bolt  from accessory bag,then use cross screwdriver to fix the bolt  into the
   bolt hole  of refrigerator doors.
2.put the handle on the door through the bol t ,and make sure the handle contact the door 
   surface closely.
3.fix the handle by rotating the handle screw to the end, then to shake the handle for verifying
   if it already be fixed tightly
4.put the cap  on the handle screw hole to complete this installation.

① ①
②

①

③

④

Installation procedures:

Explanatory notes：

Cross screwdriver 
List of tools to be provided by the user

The hole

The screw

① Bolt ②  Bolt hole ③ Handle screw ④ Screw hole cap (Optional)















Table 1 Climate classes 

Class Symb。l Ambient temperature range 
。C

Extended temperate SN + 10 t。＋ 32

Temperate N + 16 t。＋ 32

Subtr。picaI ST + 16 t。＋ 38

Tr。picaI T + 16 t。＋ 43

Extended temperate： ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures 
ranging from 10 。C t们32 ·c’， 
temperate： 矗this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging 
from 16 。C to32 °C ’ 

； 

Subtropical： ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging 
from 16 。C to38 °c ’ 

； 

Tropical: 'this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging 
fr口m 16 。c to43 °c ’ 

； 

Soecial for Eurooe: 

The O「dered parts in the following table can be acquired f「om channel: Inventor

Ordered Part Provided by 
Minimum Time Required fo「
Prnv,s:inn 

thermostats Professional maintenance personnel At least 7 years after the last model is 
launched 。n the market 

temperature sensors Professional maintenance personnel 
At least 7 years after the last model is 
launched on the market 

printed circuit b口ards Professional maintenance personnel At least 7 years afte「the last model is 
launched 。n the market 

light sources P『ofessional maintenance personnel At least 7 years after the last model is 
launched on the market 

door handles Professional repairers and final users At least 7 years after the last model is 
launched on the market 

door hinges Professional repairers and final users At least 7 years after the last model is 
launched 。n the market 

t「ays Professional repairers and final users 
At least 7 years after the last model is 
launched on the market 

baskets Professional repairers and final users At least 7 years after the last model is 
launched on the market 

door gaskets Professional repairers and final users At least 10 years after the last model is 
launched on the market 

Dear customer 

1. If you want to return or replace the product, please contact the store where 
you buy. 

(Remember to b「ing the purchase invoice) 

2. If you「 product breaks down which needs to repair, please contact after-sales 

se「vice p「ovide「．
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- 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 παγωτού 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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1.4 Προφυλάξεις κατά τη Χρήση

  Μην επιχειρείτε μόνοι σας την εγκατάσταση ή την επισκευή του ψυγείου 
ή του ψυκτικού κύκλου; Η επισκευή και η συντήρηση θα πρέπει να γίνεται 
από ειδικούς, αδειοδοτημένους τεχνικούς.

  Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος είναι κατεστραμμένο, θα πρέπει 
να αντικατασταθεί άμεσα από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή άλλον 
αδειοδοτημένο τεχνικό, ώστε να αποφευχθούν πιθανά ατυχήματα.

 

  Οι αποστάσεις μεταξύ των πορτών του ψυγείου και του κύριου σώματος 
του ψυγείου είναι πολύ μικρές και χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή για να 
μην παγιδευτούν τα δάχτυλά σας. 

  Προσέξτε ιδιαίτερα όταν προμηθεύεστε αντικείμενα όπως μεταλλικά σκεύη 
από τη κατάψυξη για την αποφυγή κρυοπαγήματος. 

  Μην επιτρέπετε σε παιδιά να σκαρφαλώνουν και να μπαίνουν στο 
εσωτερικού του ψυγείου καθώς υπάρχει ο κίνδυνος πτώσης και 
τραυματισμού.  

  Μην τοποθετείται βαριά αντικείμενα στο πάνω μέρος του ψυγείου καθώς 
μπορεί να πέσουν ανοίγοντας και κλείνοντας τη πόρτα, προκαλώντας 
πιθανούς τραυματισμούς. 

  Αποσυνδέστε από το ρεύμα σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ή όταν 
επιθυμείτε να καθαρίσετε τη μονάδα. Επανασυνδέστε το ψυγείο στο ρεύμα 
αφότου περάσουν 5 λεπτά ώστε να αποφύγετε οποιαδήποτε πιθανή βλάβη 
στον συμπιεστή. 

  Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά υλικά εντός του ψυγείου ώστε να 
αποφύγετε πιθανές φθορές στα προϊόντα ή άλλου είδους ατυχήματα πχ. 
πυρκαγιά. 

  Μην τοποθετείτε εύφλεκτα και εκρηκτικά υλικά δίπλα από το ψυγείο για 
την αποφυγή πρόκλησης πυρκαγιάς. 

  Η συσκευή αυτή ενδείκνυται για οικιακή χρήση, όπως πχ. την αποθήκευση 
τροφίμων. Δεν ενδείκνυται για άλλες ενέργειες, όπως την αποθήκευση 
αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων κλπ. 

1.2 Οδηγίες και Σημάνσεις Ασφαλείας

1.3 Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις

  Για να συνδέσετε ή να αποσυνδέσετε τη συσκευή, κρατήστε την πρίζα 
σταθερά, χωρίς να τραβάτε το καλώδιο.

  Για την ασφαλή χρήση, μην προκαλείτε φθορές στο καλώδιοπαροχής 
ρεύματος και μην λειτουργείτε τη μονάδα αν το καλώδιο είναι 
κατεστραμμένο. 

 

  Θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί πρίζα γειωμένη. Εάν η πρίζα που πρόκειται 
να συνδέσετε τη συσκευή δεν είναι κατάλληλα γειωμένη ή προστατευμένη 
από ασφάλεια ή διακόπτη, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο 
για την άμεση εγκατάσταση κατάλληλης πρίζας.

  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σωστά γειωμένη για την αποφυγή 
ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς. Το καλώδιο τροφοδοσίας είναι 
εφοδιασμένο με γείωση για προστασία έναντι της ηλεκτροπληξίας.

  Κλείστε τη βαλβίδα αερίου και ανοίξτε έπειτα τις πόρτες και τα παράθυρα 
σε περίπτωση που υπάρξει διαρροή αερίου ή άλλων εύφλεκτων 
στοιχείων. Σε αυτή τη περίπτωση μην αποσυνδέσετε από το ρεύμα το 
ψυγείο ή κάποια άλλη ηλεκτρική συσκευή, καθώς η σπίθα που μπορεί να 
υπάρξει ενδέχεται να προκαλέσει πυρκαγιά. 

  Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές εντός του ψυγείου, εκτός 
και αν αυτό συστήνεται από τον κατασκευαστή. 

Αυτό είναι ένα σύμβολο προειδοποίησης, για λειτουργίες ή 
ενέργειες που μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη μονάδα, να 
φέρουν σε κίνδυνο τον άνθρωπο ή να επιφέρουν σοβαρούς 
τραυματισμούς κατά τη χρήση του ψυγείου. 

Αυτό είναι ένα σύμβολο κινδύνου, για λειτουργίες ή ενέργειες που 
μπορεί να προκαλέσουν βλάβες στη μονάδα, να φέρουν σε κίνδυνο 
τον άνθρωπο ή να επιφέρουν σοβαρούς τραυματισμούς κατά τη 
χρήση του ψυγείου.

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για ενέργειες που μπορεί να 
προκαλέσουν τραυματισμό ή βλάβη στη μονάδα.

Προειδοποιητικό Σύμβολο

Σύμβολο Κινδύνου

 

Σημείωση

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης περιλαμβάνει σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας κατά τη χρήση 
του ψυγείου, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθηθούν από τον χρήστη για τη σωστή και ασφαλή 
λειτουργία της μονάδας. 

1.5 Προφυλάξεις κατά τη Τοποθέτηση
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  Μην αποθηκεύετε μπύρες, αναψυκτικά ή άλλα στοιχεία που 
περιλαμβάνονται σε μπουκάλια στην κατάψυξη, για την αποφυγή έκρηξης, 
διαρροής ή άλλων απωλειών. 

1.6 Προφυλάξεις σχετικά με το ρεύμα

1) Τα ψυγεία δεν λειτουργούν αδιάκοπα (ενδεχόμενο να τεθούν σε λειτουργία απόψυξη ή υπερβολικής 
αύξησης της θερμοκρασίας στο μέρος της κατάψυξης) όταν έχουν τεθεί σε λειτουργία για μεγάλο χρονικό 
διάστημα λόγω των θερμοκρασιακών διακυμάνσεων βάσει των οποίων είναι σχεδιασμένα. 
2) Τοποθετείστε τα τρόφιμα σας βάσει της κατάλληλης θερμοκρασίας που ορίζεται για τη διατήρησή τους, 
είτε στο τμήμα της συντήρησης είτε στο τμήμα της κατάψυξης. 
3) Τηρήστε το χρονικό διάστημα συντήρησης των τροφίμων, όπως αυτό ορίζεται και προτείνεται από τον 
κατασκευαστή. 
4) Ενεργήστε άμεσα κατά την διάρκεια της απόψυξη ώστε να μην προκληθεί ραγδαία αύξηση της 
θερμοκρασίας των παγωμένων προϊόντων. 
5) Η αύξηση της θερμοκρασίας των προϊόντων κατά της απόψυξη, συντήρηση ή τον καθαρισμό του 
ψυγείου, μπορεί να έχει επιπτώσεις στη διάρκεια ζωής των τροφίμων.
6) Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν ή σκαρφαλώνουν στη συσκευή, προς 
αποφυγή τραυματισμών. 

1.7 Οδηγίες Απόρριψης

Σωστή Απόρριψη της συσκευής
Αυτή η συσκευή χρίζει ειδικής απόρριψης. Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συσκευές 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται όμοια με τα οικιακά 
απόβλητα, αλλά υπεύθυνα, βάσει του Νόμου 2002/96/EC των Ευρωπαϊκών Κανονισμών 
και του 27ου Συμβουλίου του Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον ηλεκτρολογικό και 
ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Μην απορρίπτετε τον αφυγραντήρα με τρόπο αντίθετο των 
νομικών προϋποθέσεων. Οι επικίνδυνες ουσίες μπορεί να μεταφερθούν μέσω του 
υδροφόρου ορίζοντα στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις στην 
υγεία και το περιβάλλον.

 2 2 ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

2.1 2.1 Τοποθέτηση

  Πριν τη χρήση, αφαιρέστε τη συσκευασία συμπεριλαμβανομένης της κούτας, 
των προστατευτικών καλυμμάτων περιμετρικά του ψυγείου και εσωτερικά. 
Ξεκολλήστε τις ταινίες που φέρει το ψυγείο στο σώμα του εξωτερικά και 
εσωτερικά.

   Τοποθετήστε τη συσκευή μακριά από πηγές θερμότητας και από την 
απευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε 
μέρη με έντονη υγρασία ή σε μέρη που μπορεί να υπάρξει διαρροή νερού, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

   Μην ψεκάζεται με νερό ή άλλου είδος σπρέι τη συσκευή καθώς μπορεί να 
επηρεαστούν οι ηλεκτρολογικές συνδέσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία 
και βραχυκύκλωμα. 

  Θα πρέπει η τοποθέτηση του ψυγείου να γίνεται σε μέρος με επαρκή 
εξαέρωση, όπου το έδαφος θα είναι επίπεδο και στιβαρό, εξασφαλίζοντας τη 
σταθερότητα του. 

  Θα πρέπει να εξασφαλίζεται ένα κενό 30cm από το πάνω μέρος του ψυγείου 
έως την οροφή του δωματίου, ενώ περιμετρικά η συσκευή θα πρέπει να 
απέχει 10cm για την σωστή ανακυκλοφορία του αέρα, προς αποφυγή 
υπερθέρμανσης.

  Προφυλάξεις πριν την εγκατάσταση
Οι πληροφορίες που παρέχονται στο εγχειρίδιο αυτό είναι συμβουλευτικές. Το πραγματικό προϊόν μπορεί 
να διαφέρει. Πριν την εγκατάσταση και την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, θα πρέπει να βεβαιωθείτε ότι 
δεν είναι συνδεδεμένο το ψυγείο στο ρεύμα. 
Οι προφυλάξεις θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν για την αποφυγή τραυματισμών και φθοράς 
της μονάδας. 

Το ψυκτικό υγρό που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο. Μην 
λειτουργείτε τη συσκευή κοντά σε πηγές θερμότητας, χημικά, ραδιενεργά 
στοιχεία, εύφλεκτα υλικά ή φωτιά. Κατά την απόρριψη, συμβουλευτείτε τους 
τοπικούς κανονισμούς για την αποφυγή μεταφοράς επικίνδυνων ουσιών στο 
περιβάλλον. 

Κατά την απόρριψη της συσκευής, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και 
αφαιρέστε τα ράφια, τοποθετώντας τα σε μέρος όπου δεν είναι εύκολη η 
πρόσβασή τους από τα παιδιά, προς αποφυγή τραυματισμών. 
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Σημειώσεις:

1  Βίδα    2  Οπή Βίδας    3  Βίδα Χειρολαβής    4  Κάλυμμα Βίδας (Προαιρετικό)

Οδηγίες Εγκατάστασης
1. Προμηθευτείτε τη βίδα (1) από τη συσκευασία και βιδώστε τη στην οπή της πόρτας (2) του ψυγείου.
2. Τοποθετήστε τη χειρολαβή στη πόρτα με τη χρήση των βιδών και βεβαιωθείτε ότι έχει προσαρμοστεί

σωστά και με ασφάλεια.
3. Σφίξτε τις βίδες επαρκώς για να βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση της χειρολαβής.
4. Τοποθετήστε τα καλύμματα των βιδών που προσαρμόσατε στη χειρολαβή για να ολοκληρώσετε

την συναρμολόγηση.

2.2 Εγκατάσταση της Πόρτας

Θα πρέπει να λαμβάνονται σοβαρά υπόψιν οι προφυλάξεις που αναφέρονται στο εγχειρίδιο για την 
αποφυγή τραυματισμών και φθοράς της μονάδας.

(Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη 
συσκευή που έχετε προμηθευτεί)

2.3 Ευθυγράμμιση της Μονάδας

1) Διάγραμμα ευθυγράμμισης της μονάδας

(Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη 
συσκευή που έχετε προμηθευτεί)

Οδηγίες Ευθυγράμμισης:
Α.  Στρέψτε δεξιόστροφα με τη φορά του ρολογιού το στήριγμα – ποδαράκι του ψυγείου ώστε να αυξήσετε 

το ύψος. 
Β. Στρέψτε αριστερόστροφα ώστε να μειώσετε το ύψος. 
Γ. Προσαρμόστε το αριστερό και δεξί ποδαράκι ώστε να επιτύχετε την σταθερότητα που χρειάζεται. 

Οπή Βίδας 

Οπή Χειρολαβής 

Βίδα

Οδηγίες εγκατάστασης

αριστερόστροφα
δεξιόστροφα
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προτείνεται χρόνος αποθήκευσης από 3 έως 5 ημέρες.

Συρτάρια, κυτία τροφίμων και ράφια εξοικονομούν την περισσότερη - ενέργεια. Παρακαλούμε 
δείτε τις εικόνες επάνω. 

2.4 Αλλαγή της Λυχνίας 

2.5 Ενεργοποίηση της Μονάδας 

  

  
2-3 4

  

2.6  Συμβουλές Ενεργειακής Εξοικονόμησης

   

   

   

   

   

3. ΕΠΊΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

3.1 Βασικά Εξαρτήματα 

Τμήμα Συντήρησης 
  

  

  

  

Τμήμα Κατάψυξης
  

  

 

ς ας τ ς

ς ας τ ς

ς ας τ ς

 
Κατάψυξης
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 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΊ ΚΑΘΑΡΊΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΊΟΥ

4.1 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού του ψυγείου
 Η σκόνη που συσωρεύεται πίσω από το ψυγείο και στο πάτωμα θα πρέπει να καθαρίζεται συχνά ώστε 

να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή ψύξη αλλά και η αποφυγή δυσάρεστων οσμών. Χρησιμοποιήστε 
καθαριστικά και ουδέτερα απορρυπαντικά για τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός της κατάψυξης θα πρέπει να 
γίνεται με νερό και στεγνό πανί. Ανοίξτε τη πόρτα της κατάψυξης ώστε να επιτρέψετε το φυσικό στέγνωμα 
προτού ενεργοποιήστε τη συσκευή. 

 Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά καθαριστικά και βούρτσες, καθώς και οργανικές 
ουσίες όπως αλκοόλ, ασετόν κλπ.), βραστό νερό και αλκαλικές ουσίες, που μπορεί 
να προκαλέσουν φθορές στην επιφάνεια του ψυγείου. 

 Μην ρίχνετε απευθείας νερό στη συσκευή καθώς μπορεί να επηρεαστούν οι 
ηλεκτρικές καλωδιώσεις και να προκληθεί ηλεκτροπληξία και βραχυκύκλωμα. 

4.2 Απόψυξη

Η συσκευή είναι κατασκευασμένη έτσι ώστε να εκτελεί αυτόματα τη διαδικασία της απόψυξης. Ο πάγος που 
δημιουργείται κατά καιρούς λόγω των έντονων θερμοκρασιακών διακυμάνσεων μπορεί να αφαιρεθεί και 
χειροκίνητα, είτε αποσυνδέοντας τη συσκευή από το ρεύμα είτε χρησιμοποιώντας κάποιο στεγνό πανί. 

4.3 Αποσύνδεση από τη παροχή ρεύματος

 Διακοπή Ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα και αν είναι καλοκαίρι, τα τρόφιμα μπορούν να 
διατηρηθούν εντός του ψυγείου για αρκετές ώρες. Θα πρέπει ωστόσο να μειωθεί η συχνότητα ανοίγματος της 
πόρτας και να μην εισάγετε παραπάνω ποσότητα φαγητού εντός της συσκευής. 

 Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε τη από το 
ρεύμα και καθαρίστε τη. Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών. 

 Μετακίνηση Ψυγείου: Προτού μετακινήσετε τη συσκεύ, αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και δέστε με κάποια 
κατάλληλη ταινία τα ράφια, το καλάθι και οποιοδήποτε άλλο εξάρτημα ενδέχεται να μετακινηθεί, προς 
αποφτγή φθοράς. Κλείστε τη πόρτα και μετακινήστε τη μονάδα χωρίς να επιτρέπετε τη κλίση της περισσότερο 
από 45 μοίρες.

Απενεργοποιήστε και αποσυνδέστε τη συσκευή πριν τον 
καθαρισμό και την αποπάγωση της συσκευής. 

Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργεί συνεχόμενα από την στιγμή της πρώτης 
εκκίνησης και να μην διακόπτεται, διαφορετικά μπορεί να επηρεαστεί αρνητικά 
η διάρκεια ζωής της συσκευής. 

Μοχλός ελέγχου Θερμοκρασίας Συντήρησης

Ρύθμιση Θερμοκρασίας Κατάψυξης

3.2 Λειτουργίες

Έλεγχος
Θερμοκρασίας

Για μέγιστες αποδόσεις, συστήνεται να ρυθμίζετε τη θερμοκρασία στη θέση FRIDGE COLDER
και να ρυθμίζετε τον μοχλό ελέγχου Θερμοκρασίας στο NORMAL.
Αν δεν έχει επιτευχθεί επαρκής ψύξη εντός του θαλάμου συντήρησης,
ελέγξτε αν έχετε ρυθμίσει τη θέση FRIDGE COOLER. 

(Η παραπάνω εικόνα μπορεί να διαφέρει από το πραγματικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τη
συσκευή που έχετε προμηθευτεί)



30 31



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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POUR éviter la contamination des aliments, veuillez suivre les instructions suivantes :
-Si la porte est ouverte pendant de longues périodes, cela peut entraîner une augmentation importante de la 
température dans les compartiments de l’appareil.
-Nettoyez régulièrement les surfaces pouvant entrer en contact avec la nourriture et les systèmes d’évacuation 
d’eau accessibles.
-Nettoyez les réservoirs d’eau s’ils n’ont pas été utilisés pendant 48 h. Rincez le système d’eau connecté à 
l’alimentation en eau si l’eau n’a pas été utilisée pendant 5 jours. (note 1)
-Conservez la viande et le poisson crus dans des récipients appropriés au réfrigérateur, de manière à ce qu’ils 
n’entrent pas en contact avec d’autres aliments et qu’aucun liquide ne puisse s’écouler sur les autres aliments.
-Les compartiments pour aliments surgelés avec deux étoiles                conviennent à l’entreposage d’aliments 
précongelés, au stockage ou à la fabrication de la glace et des glaçons. (note 2)
-Les compartiments avec une       , deux           , trois étoiles               ou quatre étoiles                          ne 
conviennent pas pour la congélation d’aliments frais. (note 3)
-Si vous laissez le réfrigérateur vide pendant de longues périodes, veuillez l’éteindre, le dégivrer, le nettoyer, 
le sécher et laisser la porte ouverte pour empêcher la formation de moisissure à l’intérieur de l’appareil.
-Pour les appareils ne disposant pas de compartiment avec 4 étoiles : ce réfrigérateur ne convient pas à la 
congélation des denrées alimentaires. (note 4）
Notes 1,2,3,4 ： Veuillez vérifier si cela s’applique à votre appareil en fonction de son type de compartiment.
CONCERNE les appareils en pose libre : ce réfrigérateur n’a pas été conçu pour être utilisé comme appareil 
encastré.
Il est important que, pour les portes ou couvercles équipés de serrures et de clés, les clés soient conservées
hors de la portée des enfants et non à proximité du réfrigérateur, afin d’éviter que les enfants ne soient 
enfermés dans l’appareil.
TOUT remplacement ou entretien des lampes LED doit être exécuté par le fabricant, son service après-vente 
ou une personne de qualification similaire.

Ce produit comprend une lumière d’efficacité énergétique de classe (G)

AVERTISSEMENT : Veuillez raccorder l’appareil uniquement à l’alimentation en eau potable. 

AVERTISSEMENT : utilisez seulement de l’eau potable. 

Concerne les appareils équipés d’un compartiment de rafraîchissement : certains types de fruits et 
légumes frais sont sensibles au froid, et ne sont donc pas adaptés pour être stockés dans ce type de 
compartiment
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1.2  Interpretarea simbolurilor de avertizare

1.3  Avertizari cu privire la electricitate

  Nu trageti de cablu pentru a-l scoate din priza. Prindeti ferm stecherul si 
priza si trageti. 

  Pentru a folosi in siguranta aparatul, nu deteriorati cablul si nu il folositi 
dupa ce s-a deteriorate.

 

  Folositi o priza dedicata pentru acest aparat si nu impartiti aceasta priza 

pentru a evita aparitia unui incendiu.
  Asigurati-va ca priza este impamantata corespunzator

  In cazul unei scurgeri de gaz, opriti imediat alimentarea cu gaz si deschideti 
geamurile. Nu scoateti frigiderul sau alte aparate din priza. Acest lucru 
poate produce scanteie si poate duce la incendii sau explozii.

  Nu folositi dispozitive electrice in interiorul frigiderului decat daca au fost 
aprobate de catre producator.

Actiune interzisa

Simbol de avertizare

Nota

Acesta simbol semnalizeaza o actiune care este interzisa. Ignorarea 
acestui simbol poate duce la punerea in pericol a utilizatorului sau 
defectarea produsului.

Acest simbol reprezinta o avertizare. Este important sa folositi 
aparatul urmand cu strictete instructiunile de utilizare. Ignorarea 
acestui simbol poate duce la punerea in pericol a utilizatorului sau 
defectarea produsului.

Acest simbol reprezinta o atentionare. Instructiunile marcate cu 
acest simbol, necesita atentie sporita.  Ignorarea acestui simbol 
poate conduce la ranirea usoara a utilizatorului sau defectarea 
produsului.

Acest manual contine informatii folositoare despre siguranta in utilizare. 
Cititi cu atentie.

1.4 Avertismente cu privire la folosirea produsului

  

realizata de catre personal autorizat. 
  

pericolelor. 

  Spatiile dintre usile si corpul frigiderului sunt inguste. Pentru a evita ranirea 
degetelor, asigurati-va ca nu plasati mana in aceste spatii. Inchideti usile 
frigiderului incet, pentru a evita caderea produselor in interiorul frigiderului.

  Nu luati produse din congelator, in timpul functionarii motorului 
frigiderului, pentru a evita degeraturile.

  Nu permiteti copiilor sa intre in frigider sau sa se urce pe acesta. Pericol de 
sufocare sau de cadere. 

  Nu asezati obiecte grele pe frigider. La deschiderea usilor, aceste obiecte 
pot cadea si poate aparea pericolul ranirii utilizatorului.

  In cazul unei pene de curent sau pentru curatenie, scoateti aparatul din 
priza. Pentru a evita defectarea compresorului si a altor componente, 
asteptati 5 minute pentru a-l reintroduce in priza.

  
interiorul aparatului. Pericol de defectare sau de accidente.

 

  
folosit pentru depozitarea altor produse (sange, produse biologice, etc.)

1.5 Avertizari cu privire la amplasarea produsului
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  Nu depozitati sticle de bere sau alte containere in congelator. Acestea se pot 
sparge datorita congelarii.

1.6 Avertizari cu privire la energia electrica

1) 

2) Nu depozitati produse carbogazoase in congelator si nu consumati produse foarte reci.
3) Nu depasiti perioada de congelare, recomandata de catre producatorii de alimente congelate.
4) Pentru a reduce riscul cresterii temperaturii in congelator, impachetati alimentele congelate in cateva 
straturi de hartie.
5) Temperatura poate creste si durata de stocare va scadea atunci cand dezghetati manual congelatorul sau 
cand faceti lucrari de mentenanta.
6) In cazul in care ati echipat usile cu o yala sau un lacat, nu lasati cheile la indemana copiilor pentru a 

1.7 Avertizari cu privire la eliminarea produsului

Depozitati intr-un loc sigur usile si sertarele.
imbolul alaturat indica faptul ca, in UE,  acest aparat nu trebuie aruncat impreuna cu 
deseurile menajere. Pentru a nu dauna  mediului inconjurator sau sanatatii populatiei, 
acest produs trebuie reciclat intr-un mod responsabil si trebuie promovata reutilizarea 
resurselor intr-un mod sustenabil. Puteti returna un produs folosit in centrele de colectare 
sau contactand magazinul de unde ati cumparat produsul. Comerciantul poate prelua 
produsul pentru reciclare in siguranta. 
Pentru mai multe informatii contactati consiliul local din zona dumneavoastra sau 
magazinul din care ati cumparat produsul.

La eliminarea frigiderului, demontati usile si inlaturati sigiliile usii 
inferioare si ale sertarelor pentru a evita blocarea copiilor in interior. 

 2 UTILIZAREA CORECTA A FRIGIDERULUI

2.1 Amplasarea

 Inainte de a folosi aparatul, inlaturati  ambalajul si folia de protectie.

  Nu plasati aparatul in lumina directa a soarelui sau in apropierea surselor de 

incapere cu umiditate ridicata.
  

Pericol de deteriorare a circuitului electric.

  Asezati frigiderul intr-o incapere bine ventilata. Asigurati-va ca podeaua este 

piciorusele pentru a mentine frigiderul drept).

  Asigurati un spatiu liber de cel putin 30cm deasupra frigiderului si 10cm in 
spate si pe lateralele aparatului pentru a asigura accesul si dispersarea caldurii.

 Masuri de siguranta, inainte de instalare:

instalarea si reglarea accesoriilor, asigurati-va ca aparatul nu este conectat la priza.
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2.2 Instalarea manerului usii.

 

2.3 Reglarea picioruselor pentru indreptarea aparatului.

 

inaltimii
inaltare

Note:

1   Șurubul     2  Orificiul șurubului    3  Șurubul mânerului    4  Capacul șurubului (opțional) 

Instrucțiuni de instalare
1. Achiziționați șurubul (1) de pe ambalaj și înșurubați-l în ușa ușii frigiderului (2).
2. Așezați mânerul pe ușă folosind șuruburile și asigurați-vă că acesta este reglat corect și în siguranță.
3. Strângeți suficient șuruburile pentru a vă asigura că mânerul este corect instalat.
4. Instalați șuruburile care se potrivesc cu mânerul pentru a finaliza ansamblul.
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2.4 Inlocuirea becurilor interioare 

2.5 Prima utilizare 

  
  Depozitati alimente in congelator dupa cel putin 3 ore de la pornirea aparatului sau 

dupa cel putin 4 ore in conditii de temperature crescuta (vara).

  

2.6 Sfaturi pentru economie de energie electrica

  Pozitionati aparatul in cea mai racoroasa zona a incaperii respective, departe de lumina directa a soarelui si 
surse generatoare de caldura.

  
alimente va face compresorul sa functioneze pentru o perioada mai lunga de timp. Alimentele care se 
congeleaza foarte greu isi pot pierde calitatile sau se pot strica.

  
introduse in frigider. In acest fel veti reduce cantitatea de gheata care se va forma in interiorul aparatului.

  Nu folositi folie de aluminiu, hartie cerata sau prosoape de hartie in interiorul recipientelor interioare. Acestea 

  Va recomandam sa organizati si sa etichetati alimentele pentru a evita cautarile indelungate si deschiderile 
frecvente ale usilor. Scoateti cat mai multe alimente si inchideti usa imediat.

 3. STRCTURA SI FUNCTIILE 

3.1 Componentele principale 

(Congelator)

Frigider 
  Spatiul de depozitare a frigiderului este potrivit pentru depozitarea fructelor, legumelor, bauturilor si a 

   Mancarea gatita nu trebuie depozitata decat dupa ce a fost racita la temperatura camerei.
  Se recomanda impachetarea alimentelor

Période de conservation suggérée 
de 3 à 5 jours.

Les tiroirs, les boites alimentaires et les tablettes consomment le moins d’énergie, veuillez vous référer 
aux images ci-dessus.

 inainte de depozitare
  

Congelator
  Acest spatiu de stocare este destinat alimentelor congelate si producerii de gheata.
  

scurta de timp.
  Portionati carnea in bucati mici, pentru un acces mai usor. Asigurati-va ca veti consuma alimentele in 

termenul de valabilitate.

depozitate nu blocheaza gura de evacuare a aerului.

Raft Raft

Raft

Raft

Raft

Frână pentru reglarea
temperaturii frigiderului

Glisorul de reglare a
temperaturii la gheață

Raft

Lada pentru 
depozitarea 
legumelor si 
fructelor

Lumini LED

(Frigider)
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 4. INTRETINEREA PRODUSULUI

4.1 Curatarea produsului

 
consumul de energie. Curatati in mod regulat interiorul frigiderului pentru a elimina mirosurile. Pentru curatare, 

curatarea congelatorului folositi doar o laveta si apa. Deschideti usile larg pentru uscare naturala, completa, 
inainte de a reporni aparatul.

 Nu folositi perii dure sau detergenti corozivi precum pasta de dinti, solventi organici 

Pericol de deteriorare a aparatului.
 Nu clatiti cu apa. Pericol de defectare a izolatiei electrice.

4.2 Decongelarea

Aparatul functioneaza pe principiul aerului racit si astfel, vine cu functie de degivrare automata. Gheata acumulata 

carpa uscata.

4.3 Oprirea aparatului pentru o perioada lunga de timp

 
pentru cateva ore. In timpul penei de curent, nu deschideti usile si nu adaugati alimente in frigider. 

 In cazul opririi aparatului pentru o perioada lunga de timp, scoateti-l din priza, curatati-l si lasati usile deschise 
pentru a elimina riscul aparititiei mirosurilor neplacute.

 

adeziva. In timpul mutarii, aparatul trebuie mentinut la un unghi de 45 de grade. Evitati vibratiile puternice.

(Scoateti aparatul din priza pentru curatare/decongelare)

Dupa pornire, aparatul trebuie mentinut in functiune continua. Nu intrerupeti 
functionarea aparatului, acest fapt ducand la scurtarea duratei de folosire.

Frână pentru reglarea temperaturii frigiderului

Glisorul de reglare a temperaturii la gheață 

3.2 Functii

Pentru randamentele maxime, se recomandă setarea temperaturii la FRIDGE COLDER
și setarea pârghiei de control al temperaturii la NORMAL.

dacă ați setat poziția COOLERULUI. 

(Imaginea de mai sus poate diferi de produsul real
dispozitivul pe care l-ați cumpărat)

Controlul 
temperaturii
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Les pièces commandées dans le tableau ci - dessous peuvent être obtenues p a:r   Inventor

Pièces commandées Fournies par  Délai minimum requis pour la fourniture  

thermostats 
Personnel d’entretien 

professionnel 

Au moins 7 ans après le lancement du 
dernier modèle sur le marché  

Capteurs de température 
Personnel d’entretien 

professionnel 

Au moins 7ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Cartes de circuits imprimés  
Personnel d’entretien 

professionnel 

Au moins 7 ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Éclairage 
Personnel d’entretien 

professionnel 

Au moins 7 ans après le lancement du 
dernier modèle sur le marché 

Poignées de porte 
Réparateurs profession nels et 

utilisateurs finaux 

Au moins 7 ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Charnières de porte 
Réparateurs profession nels et 

utilisateurs finaux 

Au moins 7 ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Tiroirs 
Réparateurs professionnels et 

utilisateurs finaux 

Au moins 7 ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Paniers 
Réparateurs professionnels et 

utilisateurs finaux 

Au moins 7 ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Joints des portes  
Réparateurs professionnels et 

utilisateurs finaux 

Au moins 10 ans après le lancement du 

dernier modèle sur le marché 

Veuillez scanner le code QR sur l e label d’efficacité énergétique pour obtenir le mode d’emploi.

Gamme de température  : ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans une température ambiante 

allant de 10  °C à 3 2 °C  ;

Régions tempérées  : ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans une température ambiante allant 

de 16 °C  à 32 °C  ;

Régions subtropical es  : ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans une température ambiante 

allant de 16 °C à 38 °C  ;

Régions tropicales  : ce réfrigérateur est conçu pour être utilisé dans une température ambiante  allant 

de 16  °C  à  43  °C  ;





.

DOUBLE DOOR
REFRIGERATOR

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