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User’s Manual
REFRIGERATOR

Εγχειρίδιο Χρήστη
ΨΥΓΕΙΟ

Thank you for choosing INVENTOR
electrical appliances. For correct use
of this unit, please read this manual
carefully and and keep it for future
reference.
Σας ευχαριστούµε για την επιλογή
ηλεκτρικών συσκευών INVENTOR.
Για την σωστή χρήση της µονάδας
συµβουλευτείτε το εγχειρίδιο και
κρατήστε το για µελλοντική
αναφορά.
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COLD, RECOMMENDED and COLDEST.

OFF, COLD, RECOMMENDED and COLDEST.
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Πληροφορίες ασφαλείας
Για την ασφάλειά σας και για την διασφάλιση της σωστής χρήσης, πριν εγκαταστήσετε και
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο χρήστη συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων που αυτό περιέχει. Για την αποφυγή
άσκοπων λαθών και ατυχημάτων, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή έχουν εξοικειωθεί πλήρως με την χρήση της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Κρατήστε αυτό το εγχειρίδιο και βεβαιωθείτε ότι θα μείνει με την συσκευή εάν αυτή
μετακινηθεί ή πωληθεί, ώστε όποιος την χρησιμοποιεί να είναι πλήρως ενημερωμένος για την
χρήση και την ασφάλεια της συσκευής.
Για λόγους προστασίας της υγείας σας και της περιουσίας σας δατηρήστε όλες τις προφυλάξεις
που περιέχει το εγχειρίδιο, καθώς ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για πιθανές φθορές
από δική σας παράλειψη.

Ασφάλεια των παιδιών και των ευπαθών κοινωνικών ομάδων.
• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και άνω, και άτομα με ειδικές
ανάγκες μόνο εάν επιβλέπονται και τους έχει δοθεί η κατάλληλη καθοδήγηση για την χρήση
της συσκευής και τους κινδύνους που την συνοδεύουν.
• Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή.
• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς να υπάρχει
εποπτεία από ενήλικα.
• Απομακρύνετε την συσκευασία από τα παιδιά καθώς υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας.
• Εάν πρόκειται να απορρίψετε την συσκευή, αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος,
κόψτε το καλώδιο (όσο πιο κοντά στην συσκευή μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα ώστε
εάν κάποιο παιδί παίζει με την συσκευή να μην πάθει ηλεκτροπληξία ή κλειστεί μέσα στη
συσκευή.
• Εάν αυτή η συσκευή, η οποία διαθέτει μαγνητικό κλείσιμο της πόρτας, πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή με κλειδαριά ελατηρίου (μάνταλο) στην πόρτα,
βεβαιωθείτε ότι έχετε καταστρέψει την κλειδαριά αυτή πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή.
Αυτό είναι χρήσιμο για την αποφυγή μετατροπής της συσκευής σε παγίδα θανάτου για τα
παιδιά.

Γενική ασφάλεια
ΠΡΟΣΟΧΗ! Αφήστε τους αεραγωγούς, της συσκευής και του χώρου τοποθέτησης,
ελεύθερους και χωρίς εμπόδια.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε
την διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτές που πρoτείνονται από τον κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλέσετε φθορές στο κύκλωμα ψύξης.

Πληροφορίες ασφαλείας
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές (όπως παγωτο-μηχανές) μέσα στην
συσκευή, εκτός και αν είναι εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή για αυτή τη χρήση.
• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό,
σε αυτή τη συσκευή.
• Το ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600a) περιέχεται στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής,
είναι ένα φυσικό αέριο φιλικό προς το περιβάλλον, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
• Βεβαιωθείτε ότι κατά την μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, δεν έχει
προκληθεί κάποια φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής.
- Αποφύγετε την ανοιχτή φλώγα και άλλες πηγές ανάφλεξης.
- Αερίστε καλά τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή.
• Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο να τροποποιήσετε την συσκευή με οποιονδήποτε τρόπο.
Οποιαδήποτε φθορά στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά
ή και ηλεκτροπληξία.
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και άλλες παρόμοιες χρήσεις όπως:
- κουζίνα του προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους.
- αγροικίες, δωμάτια ξενοδοχείων και ξενώνων και άλλα καταλύμματα.
- υπηρεσίες εστίασης και άλλες μη επαγγελματικές εφαρμογές.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Το οποιοδήποτε ηλεκτρικό μέρος, (βύσμα, καλώδιο τροφοδοσίας,
συμπιεστής κ.α) πρέπει να αντικατασταθεί από εξειδικευμένο τμήμα επισκευών ή
εξειδικευμένο τεχνικό.

• Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν πρέπει να επιμηκυνθεί.
• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα του καλωδίου τροφοδοσίας δεν είναι συμπιεσμένο ή τραυματισμένο
από την πλάτη της συσκευής. Ένα συμπιεσμένο βύσμα μπορεί να υπερθερμανθεί και να
προκαλέσει πυρκαγιά.
• Βεβαιωθείτε ότι το βύσμα της συσκευής είναι προσβάσιμο.
• Μην τραβάτε το καλώδιο.
• Εάν η επαφή μεταξύ βύσματος και πρίζας είναι χαλαρή, μην το βάλετε στην πρίζα. Υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και πυρκαγιάς.
• Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία.
• Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να δωθεί η απαραίτητη προσοχή κατά την μεταφορά
της.
• Μην αγγίζετε ή μετακινείτε αντικείμενα από την κατάψυξη εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα,
καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει εκδορές στο δέρμα και κρυοπαγήματα.
• Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στον ήλιο.

Πληροφορίες ασφαλείας
Καθημερινή χρήση
• Μην ακουμπάτε καυτά/ζεστά αντικείμενα στις πλαστικές επιφάνειες της συσκευής.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα ώστε να ακουμπούν στο πίσω μέρος της συσκευής.
• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να ξανά ψυχθούν εάν ξεπαγώσουν.
• Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με τις οδηγίες του
κατασκευαστή για τα κατεψυγμένα τρόφιμα(1).
• Οι οδηγίες του κατασκευαστή για την αποθήκευση τροφίμων στη συσκευή πρέπει να
ακολουθούνται πιστά. Ανατρέξτε στις αντίστοιχες οδηγίες.
• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αφρώδη ποτά στην κατάψυξη καθώς αυτό ασκεί πίεση στο
δοχείο και μπορεί να σπάσει, προκαλώντας φθορές στη συσκευή(1).
• Οι γρανίτες μπορούν να προκαλέσουν κρυοπαγήματα εάν καταναλωθούν αμέσως μόλις τις
βγάλετε από την συσκευή(1).

Φροντίδα και καθαρισμός
• Πριν την συντήρηση της συσκευής, απενεργοποιήστε την και αποσυνδέστε την από το ρεύμα.
• Μην καθαρίζετε την μονάδα με μεταλλικά αντικείμενα.
• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο από την συσκευή, χρησιμοποιήστε μια πλαστική σπάτουλα(1).
• Η αποστράγγιση της συσκευής πρέπει να ελέγχεται τακτικά. Εάν χρειάζεται, καθαρίστε την.
Εάν η οπή της αποστράγγισης είναι φραγμένη, το νερό θα μαζευτεί στο κάτω μέρος της
συσκευής(2).

Εγκατάσταση
Επισήμανση! Για την ηλεκτρολογική συνδεσμολογία ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες που
δίδονται σε συγκεκριμένες παραγράφους.
• Ξεπακετάρετε τη συσκευή και ελέγξτε την για πιθανές φθορές. Μην συνδέσετε τη συσκευή
εάν υπάρχουν φθορές. Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και αναφέρετε τις φθορές.
Σε αυτήν την περίπτωση κρατήστε την συσκευασία της συσκευής.
• Συνιστάται να περιμένετε για τουλάχιστον 4 ώρες πριν συνδέσετε την συσκευή ώστε το
το λάδι να επιστρέψει σωστά στον συμπιεστή.
• Πρέπει να υπάρχει επαρκής εξαερισμός γύρω από τη συσκευή, η έλλειψη εξαερισμού θα
οδηγήσει σε υπερθέρμανση. Για να επιτύχετε επαρκή εξαερισμό ακολουθήστε τις οδηγίες
σχετικά με την εγκατάσταση.
• Όταν είναι δυνατόν οι αποστάτες της συσκευής πρέπει να ακουμπούν στον τοίχο ώστε να
μην είναι προσβάσιμα τα θερμά τμήματα της συσκευής (συμπιεστής, συμπυκνωτής)
και να αποφευχθεί πίθανό έγκαυμα.
• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετηθεί κοντά σε καλοριφέρ ή εστία μαγειρικής.
• Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι προσβάσιμη μετά την εγκατάσταση.
(1) Εάν υπάρχει τμήμα κατάψυξης.
(2) Εάν υπάρχει τμήμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων.

Πληροφορίες ασφαλείας
Επισκευή

• Όλες οι ηλεκτρολογικές εργασίες που αφορούν την επισκευή της συσκευής, πρέπει
να εκτελεστούν από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο/τεχνικό.
• Αυτή η συσκευή πρέπει να επισκευαστεί από εξειδικευμένο τμήμα επισκευών, και
μόνο με γνήσια ανταλλακτικά.

Εξοικονόμηση ενέργειας
• Μην αποθηκεύετε ζεστό φαγητό στη συσκευή.
• Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα ώστε να εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν ακουμπούν στο πίσω μέρος της συσκευής.
• Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος μην ανοίγετε την πόρτα(ες) της συσκευής.
• Μην ανοίγετε την πόρτα(ες) της συσκευής συχνά.
• Μην αφήνετε την πόρτα(ες) ανοιχτή για πολλή ώρα.
• Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικές θερμοκρασίες ψύξης.
• Μερικά εξαρτήματα, όπως τα συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν ώστε να υπάρξει
μεγαλύτερος όγκος διαθέσιμος για αποθήκευση και μικρότερη κατανάλωση ρεύματος.

Προστασία του περιβάλλοντος
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια τα οποία μπορούν να βλάψουν το περιβάλλον, ούτε
στο ψυκτικό κύκλωμα, ούτε στα μονωτικά του υλικά. Η συσκευή δεν πρέπει να απορριφθεί
με τα υπόλοιπα οικειακά απορρήματα. Το μονωτικό υλικό περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή
πρέπει να απορριφεί σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς απόρριψης συσκευών.
Μην προκαλέσετε φθορά στο ψυκτικό κύκλωμα, ειδικά στον εναλλακτή θερμότητας. Τα υλικά
της συσκευής που φέρουν το σύμβολο
είναι ανακυκλώσιμα.
Το σύμβολο αυτό στη συσκευή ή στην συσκευασία αυτής επισημαίνει ότι αυτό το
προϊόν δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμα. Αντιθέτως πρέπει να
προσέλθει στο κατάλληλο σημείο συλογής για την ανακύκλωση των ηλεκτρικών
και ηλεκτρονικών του μερών. Διασφαλίζοντας την σωστή απόρριψη της συσκευής, βοηθάτε
στην πρόληψη αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την υγεία των ανθρώπων, η
οποία μπορεί να προκληθεί από την απερίσκεπτη απόρριψη της συσκευής. Για περισσότερες πληροφορίες για την ανακύκλωση της συσκευής επικοινωνήστε με τον τοπικό αρμόδιο
φορέα ή με τον προμηθευτή σας.

Υλικά συσκευασίας
Τα υλικά με το αντίστοιχο σύμβολο
είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε την συσκευασία στα
κατάλληλα σημεία περισυλλογής για την ανακύκλωση της.

Απόρριψη της συσκευής
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος.
2. Κόψτε το καλώδιο και απορρίψτε το.
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Επισκόπηση

Ράφια
πόρτας

Ράφια

Θάλαμος
Ψύξης

Δοχείο

Στηρίγματα

Σημείωση: Η παραπάνω εικόνα αποτελεί απλή αναφορά.Η πραγματική συσκευή μπορεί να διαφέρει ελαφρώς.

Εγκατάσταση
Απαιτήσεις χώρου
• Επιλέξτε σημείο χωρίς απευθείας έκθεση στον ήλιο.
• Επιλέξτε σημείο με αρκετό χώρο ώστε να ανοίγουν οι πόρτες της μονάδας χωρίς δυσκολία.
• Επιλέξτε σημείο με επίπεδο (ή σχεδόν επίπεδο) δάπεδο.
• Αφήστε αρκετό χώρο για την εγκατάσταση της μονάδας σε επίπεδο σημείο.
• Αφήστε αρκετό χώρο γύρω από τη συσκευή κατά την εγκατάσταση. Αυτό θα βοηθήσει στην
εξοικονόμηση ενέργειας και χρημάτων.

Τουλάχιστον
50mm

mm

Τουλάχιστον 50mm

130º

mm

Επιπέδωση του ψυγείου
Επιπέδωση της μονάδας
Για να το επιτύχετε, ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα στηρίγματα
στο μπροστά μέρος της συσκευής.
Εάν η συσκευή δεν είναι επίπεδη, οι πόρτες και τα
μαγνητικά σφραγίσματα δεν θα ευθυγραμμίζονται με
αποτέλεσμα να μην κλείνει σωστά η πόρτα.

Εγκατάσταση
Τοποθέτηση

Τοποθετήστε την συσκευή σε σημείο στο οποίο η θερμοκρασία χώρου αντιστοιχεί στην κλιματική
κλάση η οποία αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής.
Κλιματική κλάση

Θερμοκρασία χώρου

+ 10°C έως +32°C
+ 16°C έως +32°C
+ 16°C έως +38°C
+ 16°C έως +43°C

Τοποθεσία

Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, καυστήρες,
απευθείας έκθεση στον ήλιο κ.α . Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελέυθερα γύρω
από την συσκευή. Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη
κάτω από τοίχο θα πρέπει να υπάρχει κενός χώρος τουλάχιστον 10cm μεταξύ του πάνω μέρους
της συσκευής και του τοίχου. Ιδανικά, η συσκευή δεν ενδείκνυται να τοποθετείται κάτω από εντοιχισμένες κατασκευές/συσκευές. Η επιπέδωση της μονάδας διασφαλίζεται από τα ρυθμιζόμενα
στηρίγματα στη βάση της.
ΠΡΟΣΟΧΗ!Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος,
επομένως η πρίζα θα πρέπει να είναι προσβάσιμη μετά το τέλος της εγκατάστασης.

Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν συνδέσετε την συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα που αναγράφονται στο ταμπελάκι της συσκευής αντιστοιχούν με αυτές του δικτύου ηλεκτρισμού του χώρου.
Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το καλώδιο παροχής είναι εξοπλισμένο με την κατάλληλη
επαφή για αυτόν τον λόγο. Σε περίπτωση που η πρίζα δεν διαθέτει γείωση, συνδέστε την συσκευή
σε μια ξεχωριστή γείωση πάντα σύμφωνα με τους κανονισμούς καλωδίωσης, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο. Ο κατασκευαστής απορρίπτει κάθε ευθύνη εάν οι παραπάνω προφυλάξεις
δεν τηρηθούν. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις κατευθυντήριες οδηγίες E.E.C.

ο.

Επισήμανση! Τα καλώδια στο φις είναι χρωματισμένα σύμφωνα με τα ακόλουθα:

Πράσινο και κίτρινο:

Γείωση

Καφέ:

Τάση

Μπλέ:

Ουδέτερος

Εγκατάσταση
Καθώς τα χρώματα των καλωδίων μπορεί να μην αντιστοιχούν με τις χρωματιστές επαφές της πρίζας,
ακολουθήστε τα παρακάτω:
1. Συνδέστε το καλώδιο που είναι πράσινο και κίτρινο με την επαφή η οποία έχει το σύμβολο
ή το
γράμμα Ε ή είναι χρωματισμένη πράσινη και κίτρινη.
2. Συνδέστε το μπλέ καλώδιο στην επαφή που είναι μαρκαρισμένη με το γράμμα Ν ή είναι χρωματισμένη μαύρη.
3. Συνδέστε το καφέ καλώδιο στην επαφή η οποία είναι μαρκαρισμένη με το γράμμα L ή είναι
χρωματισμένη κόκκινη.
4. Ελέγξτε ότι δεν υπάρχουν κομμένα ή αχρησιμοποίητα καλώδια και ότι το σημείο αγκίστρωσης των
καλωδίων
έχει ασφαλίσει πάνω από τη μόνωση των καλωδίων.
5. Βεβαιωθείτε ότι η τάση είναι ίδια με αυτή που αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής.
6. Ενεργοποιήστε τη συσκευή.
Η συσκευή είναι εξοπλισμένη με ασφάλεια 13 Αmper
. Εάν χρειαστεί να αλλάξετε την ασφάλεια στο
φις, πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια ασφάλεια 13 Amper εγκεκριμένη από το ASTA (BS 1362).

ΠΡΟΣΟΧΗ! Εάν τοποθετήσετε κατεστραμμένο καλώδιο σε πρίζα των 13ων Amper, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς. Βεβαιωθείτε οτι το κατεστραμμένο καλώδιο θα απομακρυνθεί από τον χώρο με
ασφάλεια.

Εγκατάσταση
Χρήση του πάνελ ελέγχου
Ρύθμιση θερμοκρασίας στο θάλαμο ψύξης
• Συνδέστε τη συσκευή. Η αρχική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν αισθητήρα.
Υπάρχουν 3 ρυθμίσεις θερμοκρασίας ΨΥΧΡΟ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ και ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ.
Το ΨΥΧΡΟ είναι η θερμότερη ρύθμιση και το ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ η ψυχρότερη ρύθμιση.
• Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί στην σωστή θερμοκρασία εάν έχει εγκατασταθεί
σε ιδιαίτερα θερμό σημείο ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.

Προτεινόμενο
Ψυχρό

Ψυχρότερο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΨΥΞΗΣ

Ρύθμιση θερμοκρασίας στο θάλαμο συντήρησης
• Συνδέστε τη συσκευή. Η αρχική θερμοκρασία ελέγχεται από έναν αισθητήρα.
Υπάρχουν 4 ρυθμίσεις θερμοκρασίας OFF, ΨΥΧΡΟ, ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ και ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ.
Το ΨΥΧΡΟ είναι η θερμότερη ρύθμιση και το ΨΥΧΡΟΤΕΡΟ η ψυχρότερη ρύθμιση και το
OFF είναι η απενεργοποίηση.
• Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί στην σωστή θερμοκρασία εάν έχει εγκατασταθεί
σε ιδιαίτερα θερμό σημείο ή εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα.
• Όταν η ρύθμιση είναι στο OFF θα είναι απενεργοποιημένα και η συντήρηση και η κατάψυξη.

Προτεινόμενο
Ψυχρό
Ψυχρότερο

ΕΛΕΓΧΟΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ

Καθημερινή χρήση
Η πρώτη χρήση

Καθαρισμός του εσωτερικού
Πριν χρησιμοποιήσετε την συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και όλα τα εξαρτήματα
με χλιαρό νερό και λίγο ουδέτερο απορρυπαντικό ώστε να απομακρύνετε την τυπική οσμή ενός
καινούριου προϊόντος, και σκουπίστε επιμελώς.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικές σκόνες, καθώς μπορούν να προκαλέσουν
φθορά στις επιφάνειες.

Καθημερινή χρήση
Κατάψυξη νωπών τροφίμων
• Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την ψύξη νωπών τροφίμων και την αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων.
• Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στο κάτω μέρος του θαλάμου για να ψυχθούν.
• Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορούν να ψυχθούν σε ένα 24ώρο αναγράφεται στο
ταμπελάκι της συσκευής.
• Η διαδικασία ψύξης διαρκεί 24 ώρες: κατά αυτή τη χρονική διάρκεια, μην προσθέσετε
περισσότερα τρόφιμα προς ψύξη.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων

Όταν εκκινείτε τη συσκευή ή μετά από μια περίοδο απραξίας, Πριν τοποθετήσετε προϊόντα στη συσκευή
αφήστε την να λειτουργήσει για τουλάχιστον 2 ώρες στις μέγιστες ρυθμίσεις.

Επισήμανση! Εάν υπάρξει ανεπιθύμητη απόψυξη, π.χ. διακοπή ρεύματος για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα από αυτό που αναγράφεται στα τεχνικά χαρακτηριστικά με την ονομασία “rising time”, τα
ξεπαγωμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλωθούν ή να μαγειρευτούν άμεσα και τότε να ξαναψυχθούν
(μαγειρεμένα)

Ξεπάγωμα
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα, πριν τη χρήση τους, μπορούν να τοποθετηθούν στην συντήρηση ή
σε θερμοκρασία δωματίου για να ξεπαγώσουν.
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρευτούν και απευθείας από την κατάψυξη.
Σε αυτή τη περίπτωση το μαγείρεμα θα διαρκέσει περισσότερο.

Παγάκια
Αυτή η συσκευή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με μία ή περισσότερες παγοθήκες για την παραγωγή πάγου.

Εξαρτήματα
Μετακινούμενα ράφια
Τα εσωτερικά τοιχώματα της συσκευής διαθέτουν πληθώρα αρμών ώστε
να μπορείτε να τοποθετήσετε τα ράφια στη θέση την οποία θέλετε.

Τοποθέτηση των ραφιών της πόρτας
Για να επιτρέψετε την αποθήκευση τροφίμων διαφόρων μεγεθών, τα ράφια
της πόρτας μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό ύψος. Για να το
επιτύχετε ακολουθήστε τα παρακάτω:
Σταδιακά τραβήξτε το ράφι σύμφωνα με τα βέλη κατεύθηνσης ώστε να
ελευθερωθεί, επανατοποθετήστε το στην θέση που επιθυμείτε.

Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές
Χρήσιμες πληροφορίες για την ψύξη

Καθημερινή χρήση
Για την βέλτιστη χρήση της κατάψυξης, ακολουθούν χρήσιμες συμβουλές:
• Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες αναγράφεται στο ταμπελάκι της συσκευής.
• Η διαδικασία ψύξης διαρκεί 24 ώρες. Δεν πρέπει να προστεθούν επιπλέον τρόφιμα για αυτό το χρονικό διάστημα.
• Καταψύξτε μόνο υψηλής ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα.
• Μοιράστε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες ώστε να μπορεί να ψυχθεί γρήγορα και πλήρως και να μπορείτε να ξεπαγώσετε μόνο την ποσότητα που χρειάζεστε.
• Τυλίξτε τα τρόφιμα με αλουμινόχαρτο ή φίλμ πολυθένιου και βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα είναι αεροστεγή.
• Μην φέρνετε σε επαφή τα νωπά ή ξεπαγωμένα τρόφιμα με τα κατεψυγμένα ώστε να μην ανεβεί η θερμοκρασία
των τελευταίων.
• Τα λιγότερο παχυντικά τρόφιμα συντηρούνται καλύτερα και για περισσότερο χρονικό διάστημα απ΄ότι τα λιπαρά.
Το αλάτιμειώνει την διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.
• Ο πάγος, εάν καταναλωθεί αμέσως από την κατάψυξη, μπορεί να προκαλέσει καψίματα πάγου.
• Συνιστούμε να σημειώνετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε πακέτο ώστε να το αφιαρέσετε εγκαίρως από την
κατάψυξη.
• Συνιστούμε να σημειώνετε την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε πακέτο ώστε να μπορείτε να παρακολουθείτε τον
χρόνο αποθήκευσης.

Χρήσιμες πληροφορίες για τα κατεψυγμένα τρόφιμα

Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής, θα πρέπει:
Να βεβαιωθείτε ότι τα τα προκατεψυγμένα τρόφιμα ήταν επαρκώς κατεψυγμένα από τον προμηθευτή.
Βεβαιωθείτε ότι θα μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα από το κατάστημα στην κατάψυξη όσο πιο σύντομα
γίνεται. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά ή την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από όσο χρειάζεται.
Όταν τα τρόφιμα ξεπαγώσουν αλλοιώνονται ταχέως και δεν μπορούν να επαναψυχθούν.
Μην ξεπερνάτε το χρονικό όριο αποθήκευσης που αναγράφεται από τον παρασκευαστή τροφίμων.

Χρήσιμες πληροφορίες για την συντήρηση τροφίμων

Για την βέλτιστη απόδοση της συσκευής, θα πρέπει:
• Μην αποθηκεύετε θερμά τρόφιμα ή εξατμιζόμενα υγρά στο ψυγείο.
• Καλύψτε ή τυλίξτε το φαγητό, ειδικά εάν έχει έντονη γεύση.

Χρήσιμες πληροφορίες για την συντήρηση

Χρήσιμες συμβουλές:
• Κρέας(όλα τα είδη): τυλίξτε το σε πλαστική σακούλα και τοποθετήστε το στο γυάλινο ράφι πάνω από τα
λαχανικά.
• Για λόγους ασφαλείας, αποθηκεύστε το έτσι για μία με δύο μέρες το πολύ.
• Μαγειρεμένα φαγητά, κρύα πιάτα κ.α. : πρέπει να καλυφθούν και μπορούν να τοποθετηθούν σε οποιοδήποτε ράφι.
• Φρούτα και λαχανικά: Πρέπει να καθαριστούν καλά και να τοποθετηθούν στο συρτάρι των λαχανικών.
• Βούτηρο και τυρί: Πρέπει να τοποθετηθούν σε ειδικά αεροστεγή δοχεία ή να τυλιχθούν σε αλουμινόχαρτο
ή πλαστική σακούλα για να είναι όσο πιο αεροστεγή γίνεται.
• Φιάλες γάλα: Πρέπει ν α διατηρούν το καπάκι της συσκευασίας τους και να αποθηκευθούν στο ράφι της
πόρτας.
• Οι μπανάνες, πατάτες, κρεμμύδια και σκόρδα, εάν δεν είναι συσκευασμένα, δεν πρέπει να αποθηκεύονται
στο ψυγείο.

Καθαρισμός

Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό, συμπεριλαμβανομένων των εξαρτημάτων, πρέπει να καθαρίζονται τακτικά.
ΠΡΟΣΟΧΗ! Η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδεμένη με το ρεύμα κατά τον καθαρισμό της.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, ή κατεβάστε τον γενικό διακόπτη ή την αντίστοιχη ασφάλεια. Ποτέ
μην καθαρίσετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συσσωρευθεί υγρασία στα ηλεκτρικά
μέρη, κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν φθορά στα πλαστικά
μέρη. Η συσκευή πρέπει να στεγνώσει πλήρως πριν την επανασυνδέσετε στο ρεύμα.
Επισήμανση! Τα αιθέρια έλαια και τα οργανικά διαλύμματα μπορούν να καταστρέψουν τα πλαστικά μέρη,
π.χ. χυμός λεμονιού ή χυμός από μια φλύδα πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, απορρυπαντικό με οξικό οξύ.
• Μην επιτρέψετε την επαφή των παραπάνω ουσιών με τις επιφάνειες της συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά απορρυπαντικά.
• Αφαιρέστε τα τρόφιμα από την κατάψυξη. Αποθηκεύστε τα σε δροσερό σημείο, καλά καλυμμένα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από το ρεύμα, ή κατεβάστε τον γενικό διακόπτη ή την
αντιστοιχή ασφάλεια.
• Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά εξαρτήματα με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό,
ξεβγάλτε το με καθαρό νερό και σκουπίστε το καλά.
• Η συσσώρευση σκόνης στον συμπυκνωτή ανεβάζει την κατανάλωση. Για αυτό το λόγο καθαρίστε τον
συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής με προσοχή χρησιμοποιώντας μια μαλακή βούρτσα ή μια
ηλεκτρική σκούπα.(1)
• Όταν όλα τα τμήματα είναι στεγνά μπορείτε να επαναλειτουργήσετε τη συσκευή.

Καθημερινή χρήση
Εύρεση προβλημάτων
ΠΡΟΣΟΧΗ! Πριν τον έλεγχο, αποσυνδέστε την παροχή ρεύματος. Για τον έλεγχο
προβλημάτων που δεν βρίσκονται στο εγχειρίδιο, συμβουλευτείτε εξειδικευμένο τεχνικό.
Επισήμανση! Κατά την λειτουργία της συσκευής παράγονται κάποιοι ήχοι (συμπιεστής,
κυκλοφορία ψυκτικού).

Πρόβλημα

Η συσκευή δεν
λειτουργεί.

Η συσκευή ψύχει
υπερβολικά.

Τα τρόφιμα δεν είναι
ψυγμένα επαρκώς.

Μεγάλη συσσώρευση
πάγου στο σφράγισμα
της πόρτας

Παράξενοι ήχοι.

Πιθανή αιτία

Λύση

Η πρίζα δεν είναι
συνδεδεμένη ή είναι χαλαρή.

Συνδέστε τη πρίζα.

Καμμένη ή ελαττωματική
ασφάλεια.

Ελέγξτε την ασφάλεια και αν
απαιτείται αντικαταστήστε την.

Ελαττωματικό βύσμα.

Ηλεκτρολογική βλάβη η οποία
πρέπει να διορθωθεί από ηλεκτρολόγο.

Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί
πολύ χαμηλά ή η συσκευή
λειτουργεί στο πρόγραμμα SUPER.

Προσωρινά ρυθμίστε μια
μεγαλύτερη θερμοκρασία.

Δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
η θερμοκρασία.

Ελέγξτε την αρχική
ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Η πόρτα είχε μείνει ανοικτή
για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Ανοίγετε την πόρτα
μόνο για όσο χρειάζεται.

Μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού
τοποθετήθηκε στη συσκευή τις
τελευταίες 24 ώρες.

Προσωρινά ρυθμίστε μια
μικρότερη θερμοκρασία.

Η συσκευή βρίσκεται κοντά
σε κάποια πηγή θερμότητας.

Ελέγξτε τον χώρο τοποθέτησης.

Το σφράγισμα της πόρτας
δεν είναι αεροστεγές.

Θερμάνετε προσεκτικά τα σημεία που
έχουν διαρροή στο σφράγισμα της
πόρτας με ένα σεσουάρ(στην ψυχρή
ρυθμισή) και μορφοποιήστε το ώστε
να σφραγίζει σωστά.

Η συσκευή δεν είναι επίπεδη.

Επαναρυθμίστε τα
κάτω στηρίγματα.

Η συσκευή ακουμπά στον
τοίχο ή σε άλλα αντικείμενα.

Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή.

Ένα εξάρτημα π.χ. ένας σωλήνας
στο πίσω μέρος της συσκευής,
ακουμπάει κάποιο άλλο
εξάρτημα ή τον τοίχο.

Εάν είναι απαραίτητο, μετακινείστε
το εξάρτημα προσεκτικά.

Εάν η βλάβη εμφανιστεί ξανά, επικοινωνήστε με το τμήμα επισκευών.

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

