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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* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

To activate the warranty card, please fill in the following fields

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Follow the next quick steps to activate your warranty: 

STEP 1 �
Visit our website via the link:  

https://www.inventorairconditioner.com/warranty-inventor  

or by scanning the QR code, as follows:  

STEP 2 
Fill in the obligatory fields as requested in the “Owner’s details” and “Unit’s details”: 

STEP 4
 Wait for the confirmation email you will receive at the email address you have filled 
in - please also check your spam folder. 

STEP 5
Inventor warranty is now valid! 

STEP 3
Click SEND button at the end of the submission form:

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

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* 

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

To activate the warranty card, please fill in the following fields

* Required field

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

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 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

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 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

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 

þ essage will be 
sent to your email

Full Name*

Address* 

Postal Code* 

Phone Number* 

E-mail*

Unit Type*

Serial Number of the indoor unit*

Serial Number of the outdoor unit*

Date of Purchase*

Invoice Number* 

Additional Details

Subscribe to Inventor's Newsletter

Owner details Unit details           

s

With the current warranty card you accept the terms and conditions.

SEND

Activate your Warranty



18

  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1.  Οδηγίες Ασφαλείας  
1.1  Προφυλάξεις .....................................................................................................................................................19
1.2  Οδηγίες και Σημάνσεις Ασφαλείας ................................................................................................................. 20
1.3  Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις ......................................................................................................................... 20
1.4  Προφυλάξεις κατά τη Χρήση ........................................................................................................................... 21
1.5  Προφυλάξεις κατά τη Τοποθέτηση ................................................................................................................. 21
1.6  Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις ......................................................................................................................... 22
1.7  Οδηγίες Απόρριψης ..........................................................................................................................................22

2.  Οδηγίες Χρήσης του Ψυγείου 
2.1 Τοποθέτηση ........................................................................................................................................................23
2.2 Εγκατάσταση Χειρολαβής ................................................................................................................................. 24
2.3 Ευθυγράμμιση της Μονάδας. ........................................................................................................................... 25
2.4 Αλλαγή της Λυχνίας ...........................................................................................................................................26
2.5 Ενεργοποίηση της Μονάδας ............................................................................................................................ 26
2.6 Συμβουλές Ενεργειακής Εξοικονόμησης ........................................................................................................ 26

3.  Επισκόπηση της Μονάδας
3.1 Βασικά Εξαρτήματα  ..........................................................................................................................................27
3.2 Λειτουργίες .........................................................................................................................................................28
 
4.  Συντήρηση και Καθαρισμός του Ψυγείου
4.1 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού του ψυγείου ..................................................................29
4.2 Απόψυξη .............................................................................................................................................................29
4.3 Αποσύνδεση από τη παροχή ρεύματος .......................................................................................................... 29

5.  Συχνές Ερωτήσεις
5.1 Συχνές Ερωτήσεις ..............................................................................................................................................30

6. Παράμετροι
6.1 Τεχνικά στοιχεία  ...............................................................................................................................................31



19

  1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

1.1  Προφυλάξεις 

 

              

                        Προσοχή! Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

Συστήνεται:

Αυτή η συσκευή ενδείκνυται για οικιακή χρήση ή παρόμοιες εγκαταστάσεις όπως χώρους κουζίνας 
σε μαγαζιά, γραφεία ή άλλους εργασιακούς χώρους; αγροτικές κατοικίες, καθώς και ξενοδοχειακές 
μονάδες ή άλλα παρόμοια καταλύματα; Χώρους εστίασης και σίτισης. 
ΜΗΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΕ σε παιδιά κάτω των 8 χρόνων να χρησιμοποιούν αυτή τη συσκευή. Βεβαιωθείτε 
ότι, τα παιδιά και τα άτομα με ειδικές ανάγκες ή με έλλειψη γνώσης και εμπειρίας, επιβλέπονται από 
άτομα υπεύθυνα για την ασφάλειά τους και δεν αναλαμβάνουν διαδικασίες όπως τον καθαρισμό ή τη 
συντήρηση της συσκευής.
Τα παιδιά θα πρέπει πάντοτε να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
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.
Μην αποθηκεύετε δοχεία με εκρηκτικές ουσίες ή με εύλεκτες ουσίες σε αυτή τη
συσκευή.
Αποσυνδέστε από τη παροχή ρεύματος αφού απενεργοποιήσετε τη συσκευή και προτού προχωρήσετε 
στη συντήρηση ή τον καθαρισμό της. 
Προσοχή! Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά

ΠΡΟΣΟΧΗ! Διατηρείτε ελευθέρα τα ανοίγματα των αεραγωγών της συσκευής είτε αυτά είναι εξωτερικά 
είτε εσωτερικά.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες συσκευές ή άλλες μεθόδους για την επιτάχυνση της απόψ≠υξης. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες του κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην προκαλέσετε βλάβη στο κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρονικές συσκευές εντός της μονάδας, εκτός εάν 
εγκρίνονται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Κατά την απόρριψη, ακολουθήστε τους τοπικούς κανονισμούς και νόμους για την 
απομάκρυνση των εύφλεκτων αερίων και του ψυκτικού υγρού τα οποία περιέχει η συσκευή.

Μην συνδέετε τον αφυγραντήρα σε πολύμπριζα ή μπαλαντέζες.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Να παγιδευτούν τα παιδιά εντός της μονάδας. Προτού απορρίψετε τη συσκευή:
- Αφαιρέστε τις πόρτες
- Αφήστε τα ράφια σε μέρος όπου δεν θα μπορούν να σκαρφαλώσουν τα παιδιά εύκολα
Το ψυγείο θα πρέπει να αποσυνδεθεί από το ρεύμα προτού προχωρήσετε στην εγκατάσταση κάποιου 
εξαρτήματος. 

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. 
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1.2 Οδηγίες και Σημάνσεις Ασφαλείας

1.3 Ηλεκτρολογικές Προφυλάξεις

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

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

 

l��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.

l��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.

l��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. 

l��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. 
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1.4 Προφυλάξεις κατά τη Χρήση

l��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.

l��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.

 

l��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. 

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

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

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

l��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. 

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

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

l��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. 

1.5 Προφυλάξεις κατά τη Τοποθέτηση
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l��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.

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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 2. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

2.1 Τοποθέτηση

l� 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.

l���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. 

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

l��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. 

l��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. 
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2.2 Εγκατάσταση Χειρολαβής

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)

� Βίδα  � Οπή Βίδας � Βίδα Χειρολαβής  � 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. 

Οπή Βίδας 

Οπή Χειρολαβής 

Βίδα

Οδηγίες εγκατάστασης
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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. 

αριστερόστροφα
δεξιόστροφα



26

2.4 Αλλαγή της Λυχνίας 

Οποιαδήποτε αντικατάσταση των LED λυχνιών θα πρέπει να γίνεται από τον κατασκευαστή, το αδειοδοτημένο 
τεχνικό τμήμα ή άλλο εξειδικευμένο τεχνικό. 

2.5 Ενεργοποίηση της Μονάδας 

l��Πριν την πρώτη εκκίνηση της συσκευής, το ψυγείο θα πρέπει να βρίσκεται σε όρθια 
θέση για μιάμιση ώρα προτού συνδεθεί στο ρεύμα. 

l��Πριν τοποθετήσετε τα προϊόντα και τα κατεψυγμένα τρόφιμα εντός του ψυγείου, η 
συσκευή θα πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες, ή πάνω από 4 τη καλοκαιρινή 
περίοδο, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή. 

l��Αφήστε αρκετό χώρο για το εύκολο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όπως θα δείτε 
αριστερά στην εικόνα. 

2.6  Συμβουλές Ενεργειακής Εξοικονόμησης

l���Η συσκευή αυτή θα πρέπει να τοποθετείτε σε δροσερούς χώρους, μακριά από πηγές θερμότητας και την 
απευθείας έκθεσης στην ηλιακή ακτινοβολία.

l���Να αφήνετε το μαγειρεμένο φαγητό να κρυώσει πριν το βάλετε στη συσκευή. Αυτό θα συμβάλλει στη 
διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής.

l���Για να προληφθεί η μεταφορά οσμών και η ξήρανση, συσκευάζετε ή καλύπτετε το φαγητό χωριστά. Τα φρούτα 
και τα λαχανικά δεν χρειάζεται να τυλίγονται.

l���Τα φαγητά δεν θα πρέπει να σκευάζονται σε αλουμινόχαρτο ή χαρτί καθώς παρεμποδίζεται η σωστή ψύξη 
τους. 

l���Για την αποτροπή της διαφυγής ψυχρού αέρα από τη συσκευή, προσπαθείτε να ανοίγετε λιγότερες φορές την 
πόρτα. Συστήνεται να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν πρέπει να βάλετε ή να βγάλετε τρόφιμα.
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 3. ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ 

3.1 Βασικά Εξαρτήματα 

(Τμήμα Κατάψυξης)

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

Τμήμα Συντήρησης 
l��Το τμήμα συντήρησης είναι κατάλληλο για την αποθήκευση και συντήρηση φρούτων και λαχανικών, 

αναψυκτικών και άλλων καταναλωτικών ειδών για μικρή χρονική περίοδο. 
l��Τα μαγειρεμένα φαγητά δεν θα πρέπει να τοποθετούνται απευθείας στο ψυγείο, μόνο αφού έχουν 

αποκτήσει τη θερμοκρασία δωματίου. 
l��Τα φαγητά συστήνεται να συσκευάζονται προτού τοποθετηθούν εντός του ψυγείου. 
l��Τα γυάλινα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν σε διαφορετικό ύψος, ανάλογα με τις ανάγκες σας. 

Τμήμα Κατάψυξης
l��Η χαμηλή θερμοκρασία στο τμήμα κατάψυξης μπορεί να διατηρήσεις παγωμένα τα τρόφιμά σας για 

μεγάλο χρονικό διάστημα. 
l��Η κατάψυξη ενδείκνυται για την αποθήκευση κρέατος, ψαριού και άλλων τροφίμων που η κατανάλωση 

τους δεν θα είναι άμεση. 
l�Το κρέας συστήνεται να διαχωρίζεται σε κομμάτια για εύκολη χρήση μετέπειτα. 

Σημείωση: Η αποθήκευση υπερβολικής ποσότητας τροφίμων έπειτα από την πρώτη σύνδεση με το 
ρεύμα μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την αποτελεσματική κατάψυξη. Τα τρόφιμα δεν θα πρέπει να 
παρεμποδίζουν την έξοδο αέρα ώστε να επιτρέπεται η απαραίτητη και σωστή ανακυκλοφορία του αέρα. 

Ράφι Δίσκος Πόρτας Κατάψυξης 

Δίσκος Πόρτας Συντήρησης

Δίσκος Πόρτας Συντήρησης

Δίσκος Πόρτας Συντήρησης

Πίνακας Ελέγχου 

Πλήκτρο Αγωγού Αέρα  

Ράφι 

Καλάθι 
Φρούτων και 
Λαχανικών 

LED Λυχνία 

LED Λυχνία

(Τμήμα Συντήρησης)
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3.2 Λειτουργίες

➀�Μοχλός ελέγχου Θερμοκρασίας Συντήρησης

➁�Ρύθμιση θερμοκρασίας Kατάψυξης 

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)

Έλεγχος
Θερμοκρασίας
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 4. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ

4.1 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού του ψυγείου
l�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. 

l�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. 

l�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

l�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. 

l�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. 

l�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. 
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  5. ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
5.1  Διαβάστε τον παρακάτω πίνακα ώστε να επιλύσετε τυχόν απορίες ή δυσλειτουργίες που ενδέχεται να 

προκύψουν. Αν κάτι δεν μπορείτε να το αναλάβετε μόνοι σας, καλέστε αδειοδοτημένο τεχνικό ή το 
τμήμα σέρβις του κατασκευαστή.

Η συσκευή δεν λειτουργεί

•  Ελέγξτε αν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στο ρεύμα και αν η 
πρίζα έχει συνδεθεί σωστά

• Ελέγξτε αν η τάση είναι χαμηλή
• Ελέγξτε αν υπάρχει διακοπή ρεύματος

Οσμή
• Τα τρόφιμα με έντονη μυρωδιά θα πρέπει να τυλίγονται
• Κάποιο τρόφιμο μπορεί να έχει χαλάσει
• Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαριστεί

Μακροπρόθεσμη λειτουργία
του συμπιεστή

•  Είναι φυσιολογικό το ψυγείο να λειτουργεί για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος είναι υψηλότερη

• Μην βάζετε πάρα πολλά τρόφιμα στην κατάψυξη
•  Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα μέχρι να αποκτήσουν τη 

θερμοκρασία περιβάλλοντος
• Μην ανοίγεται συχνά τη πόρτα

Ο λαμπτήρας δεν ανάβει

•  Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι συνδεδεμένο με την τροφοδοσία 
ρεύματος

•  Ελέγξτε αν ο λαμπτήρας έχει υποστεί βλάβη και 
αντικαταστήστε τον

Η πόρτα του ψυγείου δεν κλείνει 
επαρκώς •  Η πόρτα εμποδίζεται από συσκευασίες τροφίμων

Έντονος θόρυβος
• Τα τρόφιμα θα πρέπει να είναι οριζόντια τοποθετημένα
•  Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα του ψυγείου είναι σωστά 

τοποθετημένα

Το λάστιχο της πόρτας έχει χαλαρώσει •  Καθαρίστε το λάστιχο και απομακρύνεται στοιχεία που 
εμποδίζουν τη λειτουργία του 

Διαρροή νερού

•  Έχουν τοποθετηθεί πάρα πολλά τρόφιμα ή τα τρόφιμα 
περιέχουν πάρα πολύ νερό το οποίο οδηγεί σε απόψυξη

•  Οι πόρτες δεν έχουν κλείσει επαρκώς με αποτέλεσμα τη 
δημιουργία πάγου λόγω της εισόδου αέρα και της έντονης 
θερμοκρασιακής διακύμανσης

Θερμό περίβλημα

•  Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα 
κατά τη λειτουργία, ειδικά το καλοκαίρι. Αυτό προκαλείται 
από την ακτινοβολία του συμπυκνωτή και είναι φυσιολογικό 
φαινόμενο

Συμπύκνωση

•  Συμπύκνωση: το φαινόμενο συμπύκνωσης θα ανιχνεύεται 
στην εξωτερική επιφάνεια και τα Λάστιχα της πόρτας του 
καταψύκτη, όταν η υγρασία του περιβάλλοντος είναι μεγάλη. 
Αυτό είναι φυσιολογικό φαινόμενο και η συμπύκνωση μπορεί 
να σκουπίζεται με μια στεγνή πετσέτα.

Βόμβος •  Βόμβος: Βόμβος θα παράγεται κατά τη λειτουργία του 
συμπιεστή, ειδικά κατά την έναρξη ή τη διακοπή λειτουργίας



31

6. ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΙ

6.1 Τεχνικά Στοιχεία  

Μοντέλο

Ποσότητα Τροφίμων στη Συντήρηση

Ποσότητα Τροφίμων στη Κατάψυξη

Θερμοκρασία Συντήρησης

Κατανάλωση

Η ετήσια κατανάλωση είναι 296kW/έτος, κατόπιν δοκιμών λειτουργίας εντός 24ωρών

Κατηγορία Ηλεκτρικών Οικιακών Συσκευών

Ενεργειακή Κλάση

Ευρωπαϊκών Προδιαγραφών

Απόψυξη

Κλιματική Κλάση

Θερμοκρασιακό εύρος λειτουργίας : 16οC - 43oC

Στάθμη Θορύβου

Διακύμανση Θερμοκρασίας

Απόδοση Κατάψυξης

Τάση

Ισχύς

Διαστάσεις (ΜxΠxY)

Συνολική Χωρητικότητα(L)

Συνολική Χωρητικότητα Συντήρησης και Κατάψυξης (L)

Καθαρό Βάρος (kg)
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Πίνακας 1 Κλιματική Κλάση

Κλάση Σύμβολο Θερμοκρασιακό Εύρος οC 
Zona rece Temperata SN +10 to +32
Zona Temperata N +16 to +32
Subtropicala ST +16 to +38
Tropicala T +16 to +43

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
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  1. AVERTIZARI CU PRIVIRE LA SIGURANTA

1.1  Avertizare 

 

              

                        Pericol de incendiu/materiale inflamabile.

RECOMANDARI: 
Acest aparat este destinat uzului casnic sau in alte locatii similare precum zone comune sau pentru 
pauze ale angajatilor, ferme, hoteluri, moteluri, pensiuni si alte spatii rezidentiale, firme de catering sau 
alte medii non rezidentiale.

Acest aparat poate fi folosit de persoane fara experienta, copii cu varste de peste 8 ani si persoane 
cu dizabilitati fizice, mintale sau senzoriale doar sub supraveghere atenta si daca au fost instruite cu 
privire la folosirea aparatului si posibilele pericole. Acest aparat nu va fi curatat de catre copii decat sub 
o atenta supraveghere.

Copii vor fi supraveghiati pentru a va asigura ca nu vor folosi acest aparat in joaca.

Pentru a evita pericolele, in cazul deteriorarii cablului de alimentare, acesta va fi inlocuit de catre 
producator, agentul de service sau alte personae calificate.

Nu depozitati materiale explozive precum recpiente cu aerosoli, in interiorul aparatuluil.

Aparatul va fi deconectat de la priza inainte de a incepe orice lucrare de mentenata sau reparative.

AVERTISMENT: Pericol de incendiu/materiale inflamabile;
AVERTISMENT: Gurile de ventilatie din interiorul sau structura aparatului trebuie mentinute libere, 
neobstructionate.
AVERTISMENT: Nu folositi dispozitive mecanice sau alte mijloace pentru a accelera procesul de 
dezghetare.
AVERTISMENT: Nu defectati circuitul refrigerantului.
AVERTISMENT: Nu folositi dispozitive electrice in interiorul frigiderului decat daca au fost aprobate de 
catre producator
AVERTISMENT: Acest aparat va contine gaze inflamabile si refrigerant si va trebui eliminat conform 
normelor locale.

Nu folositi prelungitoare sau adaptoare fara impamantare.
Atunci cand eliminati acest frigider, urmati pasii de mai jos:
- Demontati usile;
- Lasati rafturile in interiorul aparatului pentru a nu permite copiilor sa intre in aparat.

Inainte de instalarea accesoriilor, scoateti aparatul din priza.

Materialele utilizate cu acest frigider (spuma cyclopentane si agentul frigorific), sunt materiale 
inflamabile. Astfel, la eliminarea acestui aparat, asigurati-va ca il mentineti departe de flacari 
deschise sau surse de caldura. Acest aparat va fi preluat doar de catre firme specializate in eliminarea 
produselor inflamabile.
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1.2  Interpretarea simbolurilor de avertizare

1.3  Avertizari cu privire la electricitate

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

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

 

l��Folositi o priza dedicata pentru acest aparat si nu impartiti aceasta priza 
cu alte echipamente. Cablul de alimentare va fi introdus correct in priza 
pentru a evita aparitia unui incendiu.

l��Asigurati-va ca priza este impamantata corespunzator

l��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.

l��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.
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1.4 Avertismente cu privire la folosirea produsului

l��Nu demontati sau remontati frigiderul si nu deteriorati traseul frigorific. 
Orice reparatie sau lucrare de mentenanta asupra acestui aparat, va fi 
realizata de catre personal autorizat. 

l��Cablul de alimentare deteriorat va fi inlocuit doar de catre producator, 
departamentul de service sau persoane calificate, pentru a evita aparitia 
pericolelor. 

l��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.

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

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

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

l��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.

l��Nu depozitati materiale inflamabile, volatile, explosive sau corozive in 
interiorul aparatului. Pericol de defectare sau de accidente.

l�Nu asezati materiale inflamabile langa frigider. Pericol de incendiu.

l��Frigiderul este destinat uzului casnic, pentru depozitarea mancarii. Nu va fi 
folosit pentru depozitarea altor produse (sange, produse biologice, etc.)

1.5 Avertizari cu privire la amplasarea produsului



38

l��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) Aparatele frigorifice pot avea probleme de functionare (decongelarea produselor datorita cresterii 
temperaturii in interiorul congelatorului), daca vor fi amplasate si mentinute pentru  perioade lungi de timp 
in zone care se afla in afara intervalului de temperaturi de utilizare stabilite pentru respectivele aparate. 
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 
preveni accesul acestora in firgider.

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.

Agentul frigorific si spuma ciclopentanica folosite, sunt materiale 
inflamabile. In acest sens, atunci cand eliminati aparatul, mentineti-l 
departe de flacara deschisa si predati-l unei firme specializate.

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

2.1 Amplasarea

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

l��Nu plasati aparatul in lumina directa a soarelui sau in apropierea surselor de 
caldura. Pentru a reduce riscul scaderii eficientei, nu asezati aparatul intr-o 
incapere cu umiditate ridicata.

l��Nu spalati frigiderul si nu il asezati in locuri in care poate fi stropit cu usurinta. 
Pericol de deteriorare a circuitului electric.

l��Asezati frigiderul intr-o incapere bine ventilata. Asigurati-va ca podeaua este 
dreapta si sufficient de robusta pentru a sustine greutatea acestuia (folositi 
piciorusele pentru a mentine frigiderul drept).

l��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:
Manualul de instalare are scop informativ. Modelul achizitionat de catre dvs. Poate fi diferit. Inainte de 
instalarea si reglarea accesoriilor, asigurati-va ca aparatul nu este conectat la priza.
Asigurati-va ca aparatul este fixat corect, pentru a evita ranirea.
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2.2 Instalarea manerului usii.

Fixati manerul pentru a evita caderea acestuia si ranirea dumneavoastra.

(imagine cu scop pur informativ. Configuratia modelului achizitionat de dumneavoastra poate fi 
diferita).

� Șurubul   � Orificiul șurubului   � Șurubul mânerului   � 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.

Orificiul 
pentru surub
Surubul

Surubelnita in 
cruce.

Unelte necesare
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2.3 Reglarea picioruselor pentru indreptarea aparatului.

Diagrama pentru reglarea picioruselor.

(Imaginea are scop informativ. Configuratia aparatului dumneavoastra poate fi diferita)
 
Procedura de ajustare :
a. Pentru a inalta aparatul, rotiti piciorusele in sensul acelor de ceasornic
b. Pentru a reduce inaltimea, rotiti piciorusele in sens opus.
c. Ajustati ambele picioruse pana cand aparatul dumneavoastra este drept. 

reducerea
inaltimii

inaltare
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2.4 Inlocuirea becurilor interioare 
Inlocuirea se va face doar de catre producator, departamentul de service sau alte persoane calificate.

2.5 Prima utilizare 

l��Inainte de a porni aparatul, mentineti-l fix pe pozitie pentru 60 de minute.
l��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).

l��Asigurati suficient spatiu liber pentru deschiderea usilor si sertarelor, conform 
specificatiilor producatorului.

2.6 Sfaturi pentru economie de energie electrica

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

l��Permiteti alimentelor fierbinti sa se raceasca inainte de a fi depozitate in frigider. Incarcarea excesiva cu 
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.

l��Asigurati-va ca alimentele sunt impachetate corespunzator si ca recipientele sunt uscate inainte de a fi 
introduse in frigider. In acest fel veti reduce cantitatea de gheata care se va forma in interiorul aparatului.

l��Nu folositi folie de aluminiu, hartie cerata sau prosoape de hartie in interiorul recipientelor interioare. Acestea 
afecteaza circulatia aerului rece si scad eficienta aparatului.

l��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.
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 3. STRCTURA SI FUNCTIILE 

3.1 Componentele principale 

(Congelator)

(Imaginea de mai sus are scop informativ. Confirguratia aparatului dumneavoastra 
poate fi diferita).

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

altore alimente ce vor fi consummate intr-o perioada scurta de timp.
l���Mancarea gatita nu trebuie depozitata decat dupa ce a fost racita la temperatura camerei.
l��Se recomanda impachetarea alimentelor inainte de depozitare
l��Rafturile pot fi pozitionate mai sus sau mai jos in functie de necesitati.

Congelator
l��Acest spatiu de stocare este destinat alimentelor congelate si producerii de gheata.
l��In congelator puteti depozita carne, peste sau alte alimente care nu vor fi consummate intr-o perioada 

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

termenul de valabilitate.

Nota: Supraincarcarea congelatorului poate duce la scaderea eficientei inghetarii. Asigurati-va ca alimentele 
depozitate nu blocheaza gura de evacuare a aerului.

Raft Raft

Raft

Raft

Raft

Conducta aer

Panou de control

Raft

Lada pentru 
depozitarea 
legumelor si 
fructelor

Lumini LED

Lumini LED

(Frigider)
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3.2 Functii

➀�Frână pentru reglarea temperaturii frigiderului

➁�Glisorul de reglare a temperaturii la gheață  

Pentru randamentele maxime, se recomandă setarea temperaturii la FRIDGE COLDER și setarea pârghiei de 
control al temperaturii la NORMAL.
Dacă în interiorul camerei de întreținere nu a fost realizată o răcire adecvată, verificați 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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 4. INTRETINEREA PRODUSULUI

4.1 Curatarea produsului

l�Indepartati praful de pe spatele frigiderului si din jurul acestuia, depunerile de praf afectand eficienta in 
racire si consumul de energie. Curatati in mod regulat interiorul frigiderului pentru a elimina mirosurile. 
Pentru curatare, folositi lavete sau bureti din materiale fine umezite in apa si detergenti delicati, neutri, 
non-corozivi. Pentru curatarea congelatorului folositi doar o laveta si apa. Deschideti usile larg pentru 
uscare naturala, completa, inainte de a reporni aparatul.

l�Nu folositi perii dure sau detergenti corozivi precum pasta de dinti, solventi 
organici (alcool, acetona, ulei de banana, etc.), apa fiarta, materiale acide sau 
alacaline. Pericol de deteriorare a aparatului.

l�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 datorita schimbarilor de temperatura poate fi inlaturata si manual. Scoateti aparatul din priza si 
stergeti cu o carpa uscata.

4.3 Oprirea aparatului pentru o perioada lunga de timp

l�Pana de curent: In cazul unei pene de curent, chiar si pe timp de vara, alimentele vor fi pastrate proaspete 
pentru cateva ore. In timpul penei de curent, nu deschideti usile si nu adaugati alimente in frigider. 

l�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.

l�Mutarea aparatului: Inainte de mutarea aparatului, goliti interiorul si fixati rafturile de sticla, rafturile 
congelatorului si cosul de fructe cu banda adeziva. Strangeti piciorusele si inchideti usile, fixandu-le cu 
banda 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.
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  5. INTREBARI FRECVENTE
5.1  Si dumneavoastra puteti incerca sa rezolvati problemele simple aparute in timpul functionarii. Daca 

problema nu poate fi rezolvata, contactati imediat departamentul de service.

Aparatul nu mai porneste

• Verificati daca aparatul este conectat la priza
• Verificati daca tensiunea este corecta
• Verificati daca s-a produs o pana de curent si daca 
sigurantele au sarit.

Mirosuri neplacute
• Impachetati bine mancarurile care degaja mirosuri
• Verificati daca aveti alimente stricate in frigider
• Curatati interiorul frigiderului

Compresorul functioneaza fara oprire

• Functionarea continua a compresorului este normala pet 
imp de vara, cand temperatura incaperii este crescuta.
• Ati depozitat prea multe alimente in frigider.
• Permiteti mancarurilor fierbinti sa ajunga la temperatura 
camerei inainte de a le depozita in frigider.
• Usile sunt deschise frecvent.

Luminile interioare nu se mai aprind

• Verificati daca frigiderul este alimentat cu energie 
electrica
• Verificati daca luminile sunt arse. Inlocuirea luminilor se 
va face doar de catre persoane autorizate.

Usile nu se inchid corect
• Ati depozitat prea multe produse in frigider.
• Frigiderul nu este drept.

Zgomot puternic
• Verificati daca podeaua este dreapta si daca frigiderul se 
misca.
• Verificati daca accesoriile interioare sunt fixate corect.

Garniturile usilor nu se inchid corect
• Inlaturati orice material strain depus pe garnitura.
• Incalziti usor garnitura si apoi raciti-o 

Scurgeri de apa

• Ati depozitat prea multe produse in frigider sau produse 
care contin multa apa, acest fapt ducand la o decongelare 
rapida.
• Usile nu sunt inchise corect, cauzand formarea ghetii si 
topirea acesteia la contactul cu aerul patruns.

Aparatul degaja caldura

• Vaporizatorul degaja caldura in timpul functionarii, acest 
fenomen este normal.
• In momentul cresterii temperaturii incaperii sau cand 
depozitati prea multe produse in frigider, compresorul se 
va opri pentru protectie. Asigurati-va ca incaperea este 
bine ventilata.

Condens de suprafata

• Aparitia condensului pe suprafata aparatului sau pe 
suprafetele garniturilor, este un fenomen normal atunci 
cand nivelul umiditatii din incapere este ridicat. Stergeti 
condensul cu o carpa uscata.

Zgomote ciudate

• Zumzet: compresorul poate produce acest sunet in 
timpul functionarii si un zumzet puternic la pornirea si 
oprirea acestuia. Este un fenomen normal.
• Scartait: acest sunet normal este produs de agentul 
frigorific care curge in interiorul aparatului.
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  6. PARAMETRII

6.1 PARAMETRII TEHNICI 

MODEL
VOLUM FRIGIDER
VOLUM CONDENSATOR
TEMPERATURA DE FUNCTIONARE
CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA

CONSUMUL DE ENERGIE ELECTRICA ESTE DE 296Kwh/an, bazat pe un test standard de functionare in 24h.

CATEGORIE APARAT ELECTROCASNIC
CLASA ENERGETICA
ETICHETA ENERGETICA UE
TIP DECONGELARE (DEGIVRARE)
CLASA CLIMATERICA
ACEST APARAT POATE FI FOLOSIT IN INCAPERI CU TEMPERATURI INTRE 16°C SI 43 °C
NIVEL ZGOMOT 
TEMPERATURE RISE TIME
Perioada maxima de depozitare in cazul unei pene 
de curent
CAPACITATE DE CONGELARE
TENSIUNEA NOMINALA
PUTERE NOMINALA
DIMENSIUNI ( lxAxHcm)
VOLUM BRUT (L)
VOLUM TOTAL DE STOCARE (L)
GREUTATE NETA (KG)
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TABEL 1 CLASE CLIMATERICE

clasa simbol Temperatura de functionare
οC

Zona rece Temperata SN +10 to +32
Zona Temperata N +16 to +32
Subtropicala ST +16 to +38
Tropicala T +16 to +43

Toate imaginile din acest manual, au scop pur informativ. Forma reala a produsului pe 
care l-ati cumparat poate fi usor diferita insa functiile si operatiile sunt aceleasi.
Compania nu isi asuma nici o responsabilitate pentru greselile de tipar. Aspectul fizic si 
specificatiile tehnice se pot schimba fara o notificare prealabila datorita imbunatatirii 
continue a echipamentelor noastre. 
Pentru mai multe detalii, va rugam sa contactati producatorul la numarul de telefon: 
+30 211 300 3300, sau vanzatorul echipamentului. Toate actualizarile acestui manual 
vor fi disponibile pe website-ul nostru si va recomandam sa verificati intotdeauna 
pentru aparitia unei noi versiuni.

Scanati codul QR pentru a descarca ultima versiune a manualului. 
www.inventoraerconditionat.ro/biblioteca-media



Nume complet* 

Adresa* 

Cod Postal* 

Numar de telefon* 

E-mail*

Tip aparat*

Numarul de Serie al aparatului*

Data de achizitie*

Numar Factura* 

Detalii aditionale

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

Detalii propietar Detalii unitate

Pentru a activa garantia, va rugam sa completati urmatoarele campuri

Activati-va garantia
l  Accesati link-ul de mai jos sau scanati codul QR pentru a va activa 

garantia pe site-ul nostru.

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

l Completati toate campurile conform exemplului de mai jos

þOdata ce garantia a fost activata, veti primi un email de confirmare

*  Camp obligatoriu

Cu acest certificat de garantie acceptati Termenii si Conditiile.

TRIMITE

Urmeaza pasii de mai jos pentru activarea garantiei: 

PASUL 1 �
Viziteaza site-ul nostru urmand linkul:  

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice  

sau scaneaza cu telefonul tau codul QR de mai jos:  

PASUL 2 
Completeaza campurile "Detaliile cumparatorului" si "Detaliile aparatului":

PASUL 4
 Un email de confirmare va fi trimis la adresa de email pe care ati declarat-o. In cazul in 
care nu ati primit un email avem rugamintea sa verificati de asemenea si folderul Spam.

PASUL 5
Ati activat cu succes Garantia Inventor!

PASUL 3
Dati clic pe butonul TRIMITE, situat in partea stanga jos a formularului de 
completare a datelor:

Nume complet* 

Adresa* 

Cod Postal* 

Numar de telefon* 

E-mail*

Tip aparat*

Numarul de Serie al aparatului*

Data de achizitie*

Numar Factura* 

Detalii aditionale

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

Detalii propietar Detalii unitate

Pentru a activa garantia, va rugam sa completati urmatoarele campuri

Activati-va garantia
l  Accesati link-ul de mai jos sau scanati codul QR pentru a va activa 

garantia pe site-ul nostru.

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

l Completati toate campurile conform exemplului de mai jos

þOdata ce garantia a fost activata, veti primi un email de confirmare

*  Camp obligatoriu

Cu acest certificat de garantie acceptati Termenii si Conditiile.

TRIMITE

Nume complet* 

Adresa* 

Cod Postal* 

Numar de telefon* 

E-mail*

Tip aparat*

Numarul de Serie al aparatului*

Data de achizitie*

Numar Factura* 

Detalii aditionale

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

Detalii propietar Detalii unitate

Pentru a activa garantia, va rugam sa completati urmatoarele campuri

Activati-va garantia
l  Accesati link-ul de mai jos sau scanati codul QR pentru a va activa 

garantia pe site-ul nostru.

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

l Completati toate campurile conform exemplului de mai jos

þOdata ce garantia a fost activata, veti primi un email de confirmare

*  Camp obligatoriu

Cu acest certificat de garantie acceptati Termenii si Conditiile.

TRIMITE

Nume complet* 

Adresa* 

Cod Postal* 

Numar de telefon* 

E-mail*

Tip aparat*

Numarul de Serie al aparatului*

Data de achizitie*

Numar Factura* 

Detalii aditionale

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

Detalii propietar Detalii unitate

Pentru a activa garantia, va rugam sa completati urmatoarele campuri

Activati-va garantia
l  Accesati link-ul de mai jos sau scanati codul QR pentru a va activa 

garantia pe site-ul nostru.

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

l Completati toate campurile conform exemplului de mai jos

þOdata ce garantia a fost activata, veti primi un email de confirmare

*  Camp obligatoriu

Cu acest certificat de garantie acceptati Termenii si Conditiile.

TRIMITE

Nume complet* 

Adresa* 

Cod Postal* 

Numar de telefon* 

E-mail*

Tip aparat*

Numarul de Serie al aparatului*

Data de achizitie*

Numar Factura* 

Detalii aditionale

Abonati-va la Newsletter-ul Inventor

Detalii propietar Detalii unitate

Pentru a activa garantia, va rugam sa completati urmatoarele campuri

Activati-va garantia
l  Accesati link-ul de mai jos sau scanati codul QR pentru a va activa 

garantia pe site-ul nostru.

https://www.inventoraerconditionat.ro/certificatul-de-garantie-inventor-aer-conditionat-si-electrocasnice

l Completati toate campurile conform exemplului de mai jos

þOdata ce garantia a fost activata, veti primi un email de confirmare

*  Camp obligatoriu

Cu acest certificat de garantie acceptati Termenii si Conditiile.

TRIMITE

Activeaza-ti garantia

þ Imediat ce formularul pentru garantie a fost completat un mesaj de 
confirmare va fi trimis pe adresa ta de email
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