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Veuillez d’abord lire ce manuel d’utilisation !
Chère cliente, cher client,
Nous aimerions que vous soyez entièrement satisfait de notre appareil, fabriqué dans des infrastructures 
modernes et ayant fait l'objet d'un contrôle de qualité minutieux.
À cet effet, veuillez lire en intégralité le manuel d'utilisation avant d'utiliser cet appareil, et conservez-le 
pour références ultérieures. Si vous offrez cet appareil à une autre personne, remettez-lui également le 
manuel d'utilisation.

Le manuel d'utilisation garantit l'utilisation rapide et sécurisée du réfrigérateur.
•	 Veuillez lire le manuel d'utilisation avant d'installer et d'utiliser le réfrigérateur,
•	 Respectez toujours les instructions de sécurité en vigueur,
•	 Tenez le manuel d'utilisation à portée pour références ultérieures, 
•	 Veuillez lire tous les autres documents fournis avec l'appareil,
Veuillez noter que ce manuel d'utilisation peut se rapporter à plusieurs modèles de cet appareil. Le 
manuel indique clairement toutes les différences entre les modèles. 

Symboles et commentaires
Les symboles suivants sont utilisés dans le manuel d'utilisation :

C Informations importantes et 
renseignements utiles,

A
Avertissement relatif aux conditions 
dangereuses pour la vie et la 
propriété,

B Risque d'électrocution,

L'emballage de l'appareil a été 
fabriqué à partir de matériaux 
recyclables, conformément à la 
législation nationale en matière 
d'environnement,

.Vous pouvez accéder aux informations relatives au modèle 
telles que sauvegardées dans la base de données des pro-
duits en entrant le site internet suivant et en recherchant 
l'identifiant de votre modèle (*) qui se trouve sur la vignette 
énergie

https://eprel.ec.europa.eu/
A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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Cette section fournit les instructions de 
sécurité nécessaires à la prévention des 
risques de blessures ou de dommage 
matériel. Le non-respect de ces 
instructions annule tous les types de 
garantie de l'appareil.
Utilisation Préconisée

A

AVERTISSEMENT:
Assurez-vous que les trous 
d’aération ne sont pas 
fermés quand le dispositif 
est dans son boîtier ou est 
installé à sa place.

A

AVERTISSEMENT:
Ne pas utiliser tout 
dispositif mécanique ou 
un autre dispositif hors 
des recommandations du 
fabricant pour accélérer le 
processus de décongeler.  

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas endommager 
le circuit de fluide du 
réfrigérateur.

A
AVERTISSEMENT: 
Ne pas utiliser des appareils 
électriques non prévus 
par le fabricant dans 
les compartiments de 
conservation des aliments. 

A
AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de 
substances explosives 
comme des aérosols avec un 
liquide inflammable dans cet 
appareil.

Ce dispositif est conçu pour l’usage 
domestique ou les applications similaires 
suivantes :  
- Pour être utilisé dans la cuisine de 
personnel dans les magasins, bureaux et 

autres environnements de travail ;
- Pour être utilisé par les clients dans les 
maisons de campagne et hôtels et les 
autres environnements d’hébergement ;
- Dans des environnements de type de 
pension de famille
- Dans des applications similaires 
n’ayant pas de service alimentaire et non 
détaillants 

1.1. Sécurité Générale
•	 Cet appareil ne doit pas être utilisé par 

des personnes atteintes de déficience 
physique, sensorielle ou mentale, 
des personnes sans connaissances 
suffisantes et inexpérimentées ou 
par des enfants. Il ne doit être utilisé 
par ces personnes que si elles sont 
supervisées ou sous les instructions 
d’une personne responsable de leur 
sécurité. Ne laissez pas les enfants 
jouer avec l’appareil.

•	 En cas de dysfonctionnement, 
débranchez l’appareil.

•	 Après avoir débranché l’appareil, 
patientez 5 minutes avant de le 
rebrancher. Débranchez l’appareil 
lorsqu’il n’est pas utilisé. Évitez de 
toucher le cordon d’alimentation avec 
des mains humides ! Ne le débranchez 
jamais en tirant le câble, mais plutôt en 
tenant la prise.

•	 Nettoyez la fiche du câble 
d’alimentation à l’aide d’un chiffon sec, 
avant de le brancher.

•	 Évitez de brancher le réfrigérateur 
lorsque la prise est instable.

•	 Débranchez l’appareil pendant 
l’installation, l’entretien, le nettoyage et 
la réparation. 

•	 Si l’appareil ne sera pas utilisé pendant 
une longue période, débranchez-le et 
videz l’intérieur. 

1 Instructions en matière de sécurité et d’environnement
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•	 N’utilisez pas la vapeur ou de matériel 
de nettoyage à vapeur pour nettoyer le 
réfrigérateur et faire fondre la glace. 
La vapeur peut atteindre les zones 
électrifiées et causer un court-circuit ou 
l’électrocution !

•	 Ne lavez pas l’appareil par pulvérisation 
ou aspersion d’eau ! Risque 
d’électrocution !

•	 Ne jamais utiliser le produit si la section 
située dans sa partie supérieure ou 
inférieure avec cartes de circuits 
imprimés électroniques à l’intérieur est 
ouverte (couvercle de cartes de circuits 
imprimés électroniques) (1).  

1

1

•	 En cas de dysfonctionnement, n’utilisez 
pas l’appareil car il peut entraîner une 
électrocution. Contactez le service agréé 
avant de procéder à toute intervention.

•	 Branchez votre appareil à une prise de 
mise à la terre. La mise à la terre doit 
être effectuée par un technicien qualifié.

•	 Si l’appareil possède un éclairage de 
type LED, contactez le service agréé 
pour tout remplacement ou en cas de 
problème.

•	 Évitez de toucher les aliments 
congelés avec des mains humides ! 
Ils pourraient coller à vos mains !

•	 Ne placez pas de boissons en 
bouteille ou en canette dans le 
compartiment de congélation. Elles 
risquent d’exploser !

•	 Placez les boissons verticalement, 
dans des récipients convenablement 
fermés.

•	 Ne pulvérisez pas de substances 
contenant des gaz inflammables 
près du réfrigérateur pour éviter tout 
risque d’incendie et d’explosion.

•	 Ne conservez pas de substances 
et produits inflammables 
(vaporisateurs, etc.) dans le 
réfrigérateur.

•	 Ne placez pas de récipients 
contenants des liquides au-dessus 
du réfrigérateur. Les projections 
d’eau sur des pièces électrifiées 
peuvent entraîner des électrocutions 
et un risque d’incendie.

•	 L’exposition du produit à la pluie, 
à la neige, au soleil et au vent 
présente des risques pour la 
sécurité électrique. Quand vous 
transportez le réfrigérateur, ne le 
tenez pas par la poignée de la porte. 
Elle peut se casser.

•	 Évitez que votre main ou toute autre 
partie de votre corps ne se retrouve 
coincée dans les parties amovibles 
de l’appareil.

•	 Évitez de monter ou de vous 
appuyer contre la porte, les 
tiroirs ou toute autre partie du 
réfrigérateur. Cela peut faire tomber 
l’appareil et l’endommager. 
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•	 Évitez de coincer le câble 
d’alimentation.

1.1.1 Avertissement HC
Si votre réfrigérateur possède un 
système de refroidissement utilisant le 
gaz R600a, évitez d’endommager le 
système de refroidissement et sa tuya-
uterie pendant l’utilisation et le trans-
port de l’appareil. Ce gaz est inflam-
mable. Si le système de refroidis-
sement est endommagé, éloignez 
l’appareil des flammes et aérez la 
pièce immédiatement.

C
L’étiquette sur la paroi 
intérieure gauche de l’appareil 
indique le type de gaz utilisé.

1.1.2 Pour les Modèles 
Avec Distributeur D'eau
•	 La pression de l’eau froide à 

l’entrée ne doit pas excéder 90 psi 
(620 kPa). Si votre pression d’eau 
dépasse 80 psi 550 kPa), utilisez une 
soupape de limitation de pression 
sur votre réseau de conduite. Si 
vous ne savez pas comment vérifiez 
la pression de l’eau, demandez 
l’assistance d’un plombier 
professionnel.

•	 S’il existe un risque d’effet coup de 
bélier sur votre installation, utilisez 
systématiquement un équipement 

de protection contre l’effet coup de 
bélier sur celle-ci. Consultez des 
plombiers professionnels si vous 
n’êtes pas sûr de la présence de cet 
effet sur votre installation.

•	 Ne l’installez pas sur l’entrée d’eau 
chaude. Prenez des précautions 
contre le risque de congélation 
des tuyaux. L’intervalle de 
fonctionnement de la température 
des eaux doit être de 33 F (0,6°C) 
au moins et de 100 F (38 C) au 
plus.

•	 Utilisez uniquement de l’eau 
potable.

1.2. Utilisation Prévue
•	 Cet appareil est exclusivement 

conçu pour un usage domestique. 
Il n’est pas destiné à un usage 
commercial.

•	 Il doit être exclusivement utilisé 
pour le stockage des denrées et des 
boissons.

•	 Les produits qui nécessitent un 
contrôle de température précis 
(vaccins, médicaments sensibles à 
la chaleur, matériels médicaux, etc.) 
ne doivent pas être conservés dans 
le réfrigérateur.

•	 Le fabricant ne sera pas tenu 
responsable de tout dommage 
résultant d’une mauvaise utilisation 
ou manipulation.

•	 Les pièces détachées d’origine 
sont disponibles pendant 10 ans, 
à compter de la date d’achat du 
produit.
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1.3. Sécurité Enfants
•	 Conservez les matériaux 

d’emballage hors de la portée des 
enfants.

•	 Ne laissez pas les enfants jouer 
avec l’appareil.

•	 Si la porte de l’appareil est dotée 
d’une serrure, gardez la clé hors de 
la portée des enfants.

1.4. Conformité avec la 
directive DEEE et mise au 
rebut des déchets :
Ce produit est conforme à la directive DEEE 
(2012/19/UE) de l’Union européenne). Ce pro-
duit porte un symbole de classification pour la 
mise au rebut des équipements électriques et 
électroniques (DEEE). 

Ce symbole indique que ce produit ne 
doit pas être jeté avec les déchets 
ménagers à la fin de sa vie utile. Les 
appareils usagés doivent être retour-
nés au point de collecte officiel des-

tiné au recyclage des appareils électriques et 
électroniques. Pour trouver ces systèmes de 
collecte, veuillez contacter les autorités locales 
ou le détaillant auprès duquel vous avez acheté 
le produit. Chaque ménage joue un rôle impor-
tant dans la récupération et le recyclage des 
appareils ménagers usagés. L’élimination ap-
propriée des appareils usagés aide à prévenir les 
conséquences négatives potentielles pour l’en-
vironnement et la santé humaine.

1.5. Conformité avec 
la directive LdSD : 
L’appareil que vous avez acheté est conforme à 
la directive LdSD (2011/65/UE) de l’Union euro-
péenne. Il ne comporte pas les matériels dange-
reux et interdits mentionnés dans la directive.

1.6. Information sur l’emballage
L’emballage du produit est composé 
de matériaux recyclables, conformé-
ment à notre réglementation natio-
nale. Ne jetez pas les éléments d’em-

ballage avec les déchets domestiques et autres 
déchets. Déposez-les dans un des points de 
collecte d’éléments d’emballage que vous indi-
quera l’autorité locale dont vous dépendez.



7/22 FRLe réfrigérateur / Le guide d’utilisation

1. Le balconnet
2. Les pieds réglables
3. Le bac à légumes
4. Le capot du bac à légumes 
5. La serrure et la clé *
6. La clayette en verre du compartiment 

réfrigérant

7. Le bouton de réglage de température
8. Le ventilateur
9. La clayette du compartiment congélateur 
10. Le bac à glaçons
11. Le compartiment congélateur
12. Le compartiment réfrigérant

2   Votre réfrigérateur

C
*optionnel:Les figures figurant dans ce guide d'utilisation sont fournies à titre indicatif et 
peuvent ne pas être identiques à  votre produit. La figure est valide pour des autres modèles, 
si des pièces correspondantes au produit que vous avez acheté sont absentes.

*1

22

3

4

*5

*5

9
*1011

12

*6
7

8
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3 L’installation

3.1. L'emplacement correct 
pour l'installation
Appelez le service agréé pour l'installation 
du produit. Afin de rendre le produit, paré 
pour l'usage, prêtez de l'attention à ce que 
l'installation électrique et l'installation d'eau soient 
convenables en se référant aux renseignements 
sur le guide d'utilisation. Si non, faites effectuer 
les arrangements requis en faisant appel à un 
électricien et plombier compétent.

B
AVERTISSEMENT: La société fabricante 
n’est pas responsable des dégâts que les 
opérations réalisées par des personnes 
non autorisées peuvent engendrer r.

B
AVERTISSEMENT: la fiche doit être non 
branchée sur  la au cours de l’installation 
du produit électrique. Sans quoi, il existe 
un danger de décès  ou blessure grave!

A
AVERTISSEMENT: Reconduisez le 
produit enlevant la porte de la chambre 
et en basculant le produit, si la baie de la 
porte dans la quelle le produit sera placé 
au point que le produit ne pourrait pas 
passer à travers; appelez  le service agréé 
si ça s’avère impossible.

•	Posez	le	produit	sur	un	fond	plat	afin	de	prévenir	
les secousses.

•	Installez	le	produit,	à	un	écart	30	cm	d’au	moins	
des sources calorifiques, comme des radiateurs 
de chauffage et poêles, et à 5 cm d’au moins 
des fours électriques.

•	N’exposez	pas	le	produit	aux	rayons	solaires	
directes et ne le maintenez pas dans un endroit 
humide.

•	Une	circulation	d’air	convenable	hava	requise	
aux alentours du produit, afin que ce dernier 
puisse fonctionner efficacement. Prêtez de 
l’attention à ce qu’il y a un dégagement d’au 
moins de 5 cm entre le plafond et les murs 
latéraux si vous allez implanter le produit à un 
recoin dans le mur.

•	N’installez	pas	le	produit	dans	des	
environnements où la température descende au 
dessous de 10°C.

•	 Le condensateur de votre réfrigérateur se 
trouve sur la partie antérieure. Il faut que la 
partie supérieure du condensateur, derrière le 
produit soit retirée en arrière comme constaté 
sur la figure et fermer à clef pour que le 
rendement énergétique soit accru en réduisant 
la consommation en énergie au moindre 
possible. Les supports en haut à gauche et à 
droite sont verrouillés quand le condensateur 
est retiré vers l'arrière et la position du 
condensateur est ainsi fixée.

•	 Vous pouvez installer les 2 cales en plastique 
comme illustré dans le schéma. Les cales en 
plastique maintiendront la distance nécessaire 
entre votre Congélateur / réfrigérateur et le 
mur pour permettre une bonne circulation 
de l’air. (Le schéma présenté est fourni à 
titre indicatif et peut ne pas correspondre 
exactement avec votre produit.)
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3.2. Le rajustement des pieds
Ajustez les pieds de réglage à l’avant, en les 
pivotant vers la gauche ou la droite si le produit 
demeure déséquilibré à l’emplacement que 
vous l’avez posé.

3.3. Le branchement électrique

A
AVERTISSEMENT: ne réalisez 
pas le branchement par des câbles 
d’allongement ou bien des prises 
multiples.

B
AVERTISSEMENT: Les câbles 
électriques endommagés doivent être 
remplacés par le service agréé.

C
Une espace d’au moins de 4 cm doit être 
répartie si deux frigidaires sont placés 
côte à côte.

•	 Notre entreprise ne sera pas responsable 
des dégâts, survenant en cas de 
l’utilisation du produit, sans la réalisation 
de la mise à terre et le branchement 
électrique compatibles aux règlements 
nationaux.

•	 La fiche des câbles électriques doit 
être facilement accessible à la suite de 
l’installation. 

•	 Faites usage de la prise au groupe multiple 
avec ou sans câble d’allongement entre 
votre réfrigérateur et la prise murale.

3.4. La modification de la 
direction d'ouverture de la porte
La direction d’ouverture de la porte de vot-
re réfrigérateur est modifiable selon la locati-
on que vous employez. Adressez-vous imman-
quablement au service agréé le plus proche de 
chez vous lorsque vous en avez besoin.
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3.5. Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique
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3.6. Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique
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4.1. Ce qu'il faut faire pour 
la conservation d'énergie

A
La connexion du produit électronique sur 
les systèmes d’économie en énergie est 
préjudiciable, comme elle peut nuire au 
produite.

•	 Pour un appareil amovible, ‘cet appareil de 
refrigération n’est pas conçu pour être utilisé 
comme un appareil à encastrer.

•	 Ne laissez pas les portes du produit ouvertes 
pour longtemps.

•	 Ne déposez pas d’aliment ou breuvage chaude 
dans le produit.

•	 Ne comblez pas le produit excessivement. Sa 
capacité de refroidissement chute, lorsque la 
circulation d’aire dedans est empêchée.

•	 Déposez vos provisions dans des récipients 
fermées à l’intérieur du produit.

•	 Vous pouvez charger de vivres en quantité 
maximale au compartiment congélateur du 
produit en retirant la clayette du compartiment 
congélateur. La consommation énergétique 
déclarée du produit est déterminée, sans tenant 
la clayette du compartiment congélateur en 
compte et chargé au maximum de provisions. Il 
n’existe pas un inconvénient quant à l’utilisation 
de clayette et ce, en fonction de la forme et le 
volume des aliments à surgeler.

•	 Votre dégivrage des aliments surgelés au niveau 
du compartiment réfrigérant va non seulement 
assurer l’économie d’énergie mais aussi 
préserver la qualité des victuailles.

•	 Ce dispositif est conçu de la manière à pouvoir 
fonctionner aux températures d’ambiance 
allant jusqu’à  43 °C (90 °F). Il est doté du 
système électronique avancé de contrôle de 
température, assurant l’absence le dégel des 
provisions surgelés au congélateur, même si 
la température d’ambiance chute jusqu’à -15 
°C’. Le produit NE DOIT PAS ETRE PLACE aux 
températures d’ambiance basses quand il est 
installé initialement.

•	 Les paniers/tiroirs fournis avec le compartiment 
rafraîchissement doivent être utilisés de manière 
continue pour une consommation énergétique 
minimale et de meilleures conditions de 
conservation.

•	 Le contact entre le capteur de température 
et les denrées alimentaires à l’intérieur du 
compartiment de congélation peut augmenter 
la consommation énergétique de l’appareil. 
Pour cette raison, les contacts avec les 
capteurs doivent être évités.

•	 Ne laissez pas les provisions contacter le 
capteur de température du compartiment 
réfrigérant, indiqué sur la figure en bas.

4 La préparation préliminaire

4.2. L'usage initial
Rassurez-vous que les préparations aptes aux 
consignes dans le chapitre “des consignes de 
sécurité et d’environnement” et “l’installation” sont 
exécutées, avant d’amorcer l’utilisation de votre 
réfrigérateur.
•	 Faites marcher le produit vide pendant 6 

heures, sans y mettre des provisions  et 
n’ouvrez pas la porte sans cela est strictement 
requise.

C
Vous allez entendre un son quand le 
compresseur se met en marche. Les 
fluides et gazes, foulés dans le système de 
refroidissement peut faire de bruit, même 
si le compresseur ne marche pas et c’est 
normal.

C
Les bords antérieurs du produit peuvent 
être chauds. C’est normal. Ces espaces 
sont conçues de façon à se chauffer afin 
de prévenir la condensation.
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5 L’utilisation du produit

5.1. Le bouton de réglage 
de température
La température interne de votre réfrigérateur peut 
varier à cause des raisons, spécifiées ci-dessous:
•	 Les températures saisonnières,
•	 L’ouverture fréquente de sa porte et qu’elle 
reste dans cette position pour longtemps,
•	 Les mets, déposés dans votre réfrigérateur 
sans avoir été abaissé à la température ambiante,
•	 La position du réfrigérateur dans la chambre 
(tel qu’il soit exposé aux rayons solaires).
•	 Vous pouvez ajuster la température interne, 
variant du fait de telles raisons, à travers du 
bouton de réglage.
Les chiffres au voisinage du bouton de réglage 
indiquent les degrés de température en“°C”.
Il est recommandé de se servir du bouton de réglage 
de température du réfrigérateur à la position de 4°C si 
la température ambiante est de 25°C.
Cette valeur peut être réduite ou bien accrue en 
fonction du besoin aux autres températures ambiantes.

5.2. La surgélation
Ramenez le bouton de réglage de température à la 
position de (         ) 24 heures avant de mettre les 
aliments dans le compartiment de surgélation, si 
vous désirez de surgeler d'aliments frais en grande 
quantité.
Il est recommandé de maintenir le bouton pour 24 
heures au moins à cette position, afin de surgeler 
l'aliment frais en quantité maximale, spécifié en 
tant que la capacité de congélation.
Prêtez de l'attention particulière à ce que les 
aliments vendus comme surgelés et les aliments 
frais ne se mélangent pas.
N'oubliez pas de ramener le bouton de réglage de 
température  à sa position précédente après que 
les provisions soient surgelées.
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5.3. Le mode vacances
Le mode vacances va automatiquement intervenir, 
si les portes du produit  ne sont pas ouvertes 
pour au moins 12 heures après que le bouton de 
réglage de température est ramené à la position la 
plus chaude (        ).
Le réglage de bouton doit être altéré afin 
d'invalider la fonction.
Il n'est pas recommandé de garder des aliments 
dans le compartiment réfrigérant lorsque le mode 
vacances est actif.

5.4. Le dégivrage
Des gouttelettes d'eau et du dépôt de 
glace allant jusqu'à 7-8 mm. de l'épaisseur 
se forment sur la paroi du compartiment 
réfrigérant, lors du refroidissement de votre 
réfrigérateur. Cette formation est normale en 
vertu du système de refroidissement. 
La glace formée au niveau du compartiment 
réfrigérant est dégivrée aux intervalles réguliers 
grâce au système de dégivrage automatique, 
situé sur la paroi interne postérieure. De ce 
fait, il n'est pas nécessaire que la neige soit 
grattée et que  gouttelettes d'eau soient 
déblayées par l'usager.
L'eau accumulée en conséquence de la fonte 
coule vers le bol d'évaporation, se trouvant 
sur l'arrière de votre réfrigérateur et s'évapore 
là-bas d'elle-même.
L'eau déverse dans le bol d'évaporation 
à l'aide du tuyau d'évacuation, situé sur 
la paroi interne postérieure. Vérifiez si le 
tuyau d'évacuation ait obstruée ou non aux 
périodicités définies et désengorgez si bouché.

•	 Vous pouvez pourvoir que le bouton de 
réglage de température soit enfoui en poussant 
sur lui, après avoir achevé l’opération de réglage.
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C
Le dégivrage n’est pas effectué 
automatiquement au niveau du 
compartiment congélateur afin que les 
aliments surgelés ne se détériorent 
pas. Les glaces formées fans le 
compartiment congélateur doit être 
dégivrées tous les  6 mois.

Il faut que vous arrêtiez le fonctionnement de 
votre réfrigérateur au préalable pour l'opération 
de dégivrage. Pour ce faire, débranchez la 
fiche électrique de la prise.
Videz le compartiment congélateur. Conservez 
vos provisions surgelées dans une location 
fraiche au cours de l'opération de dégivrage.
La porte du compartiment congélateur doit être 
maintenu fermée lors du dégivrage.
Puisez et essuyez l'eau accumulée dans le 
compartiment congélateur avec  un chiffon ou 
éponge absorbant, quand la glace formée soit 
entièrement fondue. 
Rebranchez la fiche électrique afin de votre 
produit mettre en marche.

A
AVERTISSEMENT:  N’utilisez surtout 
pas de matériaux tels que bougie, 
lampe à pétrole et chaufferette pour 
accélérer le dégivrage au niveau de 
votre réfrigérateur.

C
Faites le marcher pour 2 heures en 
vide et les portes à la position fermées, 
avant de remettre vos provisions dans  
le compartiment congélateur.

5.5. Avertissement - Porte ouverte
(Cette caractéristique est en option)
Un signal d’avertissement sonore retentit 
lorsque la porte du réfrigérateur reste ouverte 
pendant au moins 1 minute. Cet avertissement 
s’arrête en refermant la porte ou en appuyant 
sur n’importe quel bouton de l’affichage.
L’avertissement de ‘la porte ouverte’ est 
egalement montré à l’utilisateur visuel et 
audio.Si l’avertissement continue pendant 10 
minutes, l’éclairage intérieure s’éteint.
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5.9.  Le bac à légumes
Le bac à légumes du produit est conçu notamment 
pour la préservation fraiche des légumes, sans 
que celles-ci  ne perdent leur moiteur. A cet 
effet, la circulation d’air froide est concentrée sur 
l’intégralité du bac à légumes.

5.6. Le bac à glaçons
•	 Retirez le bac à glaçons du compartiment 
congélateur.
•	 Remplissez le bac à glaçons avec de 
l’eau.
•	 Logez Le bac à glaçons dans le 
compartiment congélateur. Le glaçon est prêt 
dans approximativement deux heures.
•	 retirez le bac à glaçons du compartiment 
congélateur pliez –le légèrement sur le bol 
dans le quel vous allez servir les glaçons. Les 
glaçons seront aisément déversés dans le bol 
de service.

5.7. Le panier à œufs
Vous pouvez mettre le panier à œufs dans 
la porte ou clayette que vous préférez. Il est 
recommandé que les clayettes inférieures qui 
sont plus froides soient préférées si on va les 
mettre dans la clayette. 

A Ne placez le panier à œufs absolument 
pas dans le compartiment congélateur.

5.8. Le ventilateur
Le ventilateur est conçu afin d’assurer la diffu-
sion et la circulation homogène de l’air fraiche 
à l’intérieur de votre réfrigérateur. Le délai de 
fonctionnement du ventilateur peut varier selon 
les caractéristiques de votre produit.
Tandis que le ventilateur marche uniquement 
de concert avec le compresseur au niveau 
de certains produits, le système de contrôle 
détermine le délai pour le quel il va marcher en 
fonction du besoin de refroidissement.
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6  Entretien et nettoyage
Le nettoyage régulier du produit prolonge sa durée 
de vie.

B
AVERTISSEMENT: Débranchez 
l’alimentation avant de nettoyer le 
réfrigérateur.

•	 N’utilisez jamais d’outils pointus et abrasifs, 
de savon, de produits nettoyage domestiques, 
d’essence, de carburant, du cirage ou des 
substances similaires pour le nettoyage du 
produit.

•	 Pour des appareils qui ne sont pas de la 
marque No Frost, des gouttes d’eau et une 
couche de givre pouvant atteindre la largeur 
d’un doigt se forment sur la paroi arrière du 
compartiment réfrigérateur. Ne les nettoyez pas 
et évitez d'y utiliser de l’huile ou des produits 
similaires.

•	 Utilisez uniquement des tissus en microfibres 
légèrement mouillés pour nettoyer la surface 
externe de l’appareil. Les éponges et autres 
tissus de nettoyage sont susceptibles de rayer 
la surface.

•	 Faites dissoudre une cuillérée à café de  
bicarbonate dans de l’eau. Trempez un 
morceau de tissu dans cette eau et essorez-
le. Nettoyez soigneusement l’appareil avec ce 
chiffon et ensuite avec un chiffon sec.

•	 Veillez à ne pas mouiller le logement de 
la lampe ainsi que d’autres composants 
électriques.

•	 Nettoyez la porte à l’aide d’un torchon humide. 
Retirez tous les aliments de l’intérieur afin de 
démonter la porte et les étagères du châssis. 
Relevez les étagères de la porte pour les 
démonter. Nettoyez et séchez les étagères, 
puis refixez-les en les faisant glisser à partir 
du haut.

•	 N’utilisez pas d’eau contenant du chlore, ou 
des produits de nettoyage pour les surfaces 
externes et les pièces chromées de l’appareil. 

Le chlore entraîne la corrosion de ce type de 
surfaces métalliques.

•	 Évitez d’utiliser des objets tranchants ou 
abrasifs, du savon, des produits ménagers 
de nettoyage, des détergents, de l’essence, 
du benzène, de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique pourraient 
s’effacer et les pièces elles-mêmes pourraient 
présenter des déformations. Utilisez de l’eau 
tiède et un torchon doux pour nettoyer et 
sécher.

6.1. Prévention des 
mauvaises odeurs
À sa sortie d’usine, cet appareil ne contient aucun 
matériau odorant. Cependant; la conservation des 
aliments dans des sections inappropriées et le 
mauvais nettoyage de l’intérieur peuvent donner 
lieu aux mauvaises odeurs.
Pour éviter cela, nettoyez l’intérieur à l’aide de  
bicarbonate dissout dans l’eau tous les 15 jours.
•	 Conservez les aliments dans des récipients 

fermés. Des micro-organismes peuvent 
proliférer des récipients non fermés et émettre 
de mauvaises odeurs.

•	 Ne conservez pas d’aliments périmés ou 
avariés dans le réfrigérateur.

6.2. Protection des 
surfaces en plastique
Si de l’huile se répand sur les surfaces en 
plastique, il faut immédiatement les nettoyer avec 
de l’eau tiède, sinon elles seront endommagées.
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7 Dépannage
Parcourez la liste ci-après avant de contacter le service de maintenance. Cela devrait vous éviter de 
perdre du temps et de l'argent. Cette liste répertorie les plaintes fréquentes ne provenant pas de vices 
de fabrication ou des défauts de pièces. Certaines fonctionnalités mentionnées dans ce manuel peuvent 
ne pas exister sur votre modèle.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
•	 La prise d'alimentation n'est pas bien fixée. >>> Branchez-la en l'enfonçant complètement dans 

la prise.
•	 Le fusible branché à la prise qui alimente l'appareil ou le fusible principal est grillé. >>> Vérifiez le 

fusible.
Condensation sur la paroi latérale du congélateur (MULTI ZONE, COOL, CONTROL et FLEXI 
ZONE).
•	 La porte est ouverte trop fréquemment >>> Évitez d'ouvrir trop fréquemment la porte de l'appareil.
•	 L'environnement est trop humide. >>> N'installez pas l'appareil dans des endroits humides.
•	 Les aliments contenant des liquides sont conservés dans des récipients non fermés. Conservez ces 

aliments dans des emballages scellés.
•	 La porte de l'appareil est restée ouverte. >>> Ne laissez pas la porte du réfrigérateur ouverte 

longtemps.
•	 Le thermostat est réglé à une température trop basse. >>> Réglez le thermostat à la température 

appropriée.
Le compresseur ne fonctionne pas.
•	 En cas de coupure soudaine de courant ou de débranchement intempestif, la pression du gaz 

dans le système de réfrigération de l'appareil n'est pas équilibrée, ce qui déclenche la fonction 
de conservation thermique du compresseur. L'appareil se remet en marche au bout de 6 minutes 
environ. Dans le cas contraire, veuillez contacter le service de maintenance.

•	 L'appareil est en mode dégivrage. >>> Ce processus est normal pour un appareil à dégivrage 
complètement automatique. Le dégivrage se déclenche périodiquement.

•	 L'appareil n'est pas branché. >>> Vérifiez que le cordon d'alimentation est connecté à la prise.
•	 Le réglage de température est inapproprié. >>> Sélectionnez le réglage de température approprié.
•	 Cas de coupure de courant. >>> L'appareil continue de fonctionner normalement dès le retour du 

courant.
Le bruit du réfrigérateur en fonctionnement s'accroît pendant son utilisation.
•	 Le rendement de l'appareil en fonctionnement peut varier en fonction des fluctuations de la 

température ambiante. Ceci est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
Le réfrigérateur fonctionne fréquemment ou pendant de longues périodes.
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Le dépannage

•	 Il se peut que le nouvel appareil soit plus grand que l'ancien. Les appareils plus grands 
fonctionnent plus longtemps.

•	 La température de la pièce est probablement élevée. Il est normal que l'appareil fonctionne plus 
longtemps lorsque la température de la pièce est élevée.

•	 L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments. >>> L'appareil met 
plus longtemps à atteindre la température réglée s'il vient d'être branché ou récemment rempli 
d'aliments. Ce phénomène est normal.

•	 Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été récemment placées dans 
l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans votre appareil.

•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes. >>> L'air chaud 
circulant à l'intérieur de l'appareil le fera fonctionner plus longtemps. N'ouvrez pas les portes trop 
régulièrement.

•	 Le congélateur ou le réfrigérateur est peut-être resté entrouvert. >>> Vérifiez que les portes sont 
bien fermées.

•	 L'appareil peut être réglé à une température trop basse. >>> Réglez la température à un degré 
supérieur et patientez que l'appareil atteigne la nouvelle température.

•	 Le joint de la porte du réfrigérateur ou du congélateur peut être sale, usé, brisé ou mal positionné. 
>>> Nettoyez ou remplacez le joint. Si le joint de la porte est endommagé ou arraché, l'appareil 
mettra plus de temps à conserver la température actuelle.

La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du congélateur est 
appropriée.
•	 La température du compartiment congélateur est réglée à un degré très bas. >>> Réglez la 

température du compartiment congélateur à un degré supérieur et procédez de nouveau à la 
vérification.

La température du réfrigérateur est très basse, alors que celle du congélateur est 
appropriée.
•	 La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas. >>> Réglez la 

température du compartiment congélateur à un degré supérieur et procédez de nouveau à la 
vérification.

Les aliments conservés dans le compartiment réfrigérateur sont congelés.
•	 La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très bas. >>> Réglez la 

température du compartiment congélateur à un degré supérieur et procédez de nouveau à la 
vérification.

La température du compartiment réfrigérateur ou congélateur est très élevée.
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Le dépannage

•	 La température du compartiment réfrigérateur est réglée à un degré très élevé. >>> Le réglage 
de la température du compartiment réfrigérateur a un effet sur la température du compartiment 
congélateur. Patientez que la température des parties concernées atteigne le niveau suffisant en 
changeant la température des compartiments réfrigérateur et congélateur.

•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes. >>> N'ouvrez pas 
les portes trop régulièrement.

•	 La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte du réfrigérateur.
•	 L'appareil vient peut-être d'être branché ou chargé de nouveaux aliments. >>> Ce phénomène est 

normal. L'appareil met plus longtemps à atteindre la température réglée s'il vient d'être branché ou 
récemment rempli d'aliments.

•	 Il est possible que des quantités importantes d'aliments chauds aient été récemment placées dans 
l'appareil. >>> Ne placez pas d'aliments chauds dans votre appareil.

En cas de vibrations ou de bruits.
•	 Le sol n’est pas plat ou stable. >>> Si l’appareil n’est pas stable , ajustez les supports afin de 

le remettre en équilibre. Vérifiez également que le sol est assez solide pour supporter le poids 
del’appareil.

•	 Des éléments placés dans le réfrigérateur pourraient faire du bruit. >>> Veuillez les retirer.
L'appareil émet un bruit d'écoulement de liquide ou de pulvérisation, etc.
•	 Le fonctionnement de l'appareil implique des écoulements de liquides et des émissions de gaz. 

>>> Ce phénomène est normal et ne constitue pas un dysfonctionnement.
L'appareil émet un sifflement.
•	 L'appareil effectue le refroidissement à l'aide d'un ventilateur. Ceci est normal et ne constitue pas 

un dysfonctionnement.
Les parois internes de l'appareil présentent une condensation.
•	 Un climat chaud ou humide accélère le processus de givrage et de condensation. Ceci est normal 

et ne constitue pas un dysfonctionnement.
•	 Les portes étaient ouvertes fréquemment ou sont restées longtemps ouvertes. >>> N’ouvrez pas 

les portes trop fréquemment ; fermez-les lorsqu’elles sont ouvertes.
•	 La porte est peut-être restée ouverte. >>> Fermez hermétiquement la porte du réfrigérateur.
Il y a de la condensation sur les parois externes ou entre les portes de l'appareil.
•	 Il se peut que le climat ambiant soit humide, auquel cas cela est normal. >>> La condensation se 

dissipe lorsque l'humidité baisse.
Présence d'une odeur désagréable dans l'appareil.
•	 •	 L'appareil	n'est	pas	nettoyé	régulièrement.	>>>	Nettoyez	régulièrement	l'intérieur	du	

réfrigérateur en utilisant une éponge, de l’eau chaude et du bicarbonate.
•	 •	 Certains	récipients	et	matériaux	d'emballage	sont	peut-être	à	l'origine	de	mauvaises	odeurs.	

>>> Utilisez des récipients et des emballages exempts de toute odeur.
•	 •	 Les	aliments	ont	été	placés	dans	des	récipients	non	fermés.	>>>	Conservez	les	aliments	

dans des récipients fermés. Les micro-organismes pourraient se propager sur les produits 
alimentaires non fermés et émettre de mauvaises odeurs. Retirez tous les aliments périmés ou 
avariés de l'appareil.

La porte ne se ferme pas.
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Le dépannage

•	 Des emballages d'aliments peuvent bloquer la porte. >>> Déplacez tout ce qui bloque les portes.
•	 L'appareil ne se tient pas parfaitement droit sur le sol. >>> Ajustez les pieds afin de remettre 

l'appareil en équilibre.
•	 Le sol n’est pas plat ou stable. >>> Assurez-vous que le sol est plat et assez solide pour supporter 

le poids de l'appareil.

Le bac à légumes est engorgé.
•	 Il est possible que les aliments soient en contact avec la section supérieure du tiroir. >>> 

Reclassez les aliments dans le tiroir.

Si La Surface De L’appareil Est Chaude

•	 Vous pouvez observer une élévation de la température entre les deux portes, sur les panneaux 
latéraux et au niveau de la grille arrière pendant le fonctionnement de l’appareil. Ce phénomène est 
normal et ne nécessite aucune opération d’entretien !

A
AVERTISSEMENT : Si le problème persiste même après observation des instructions 
contenues dans cette partie, contactez votre fournisseur ou un service de maintenance 
agréé. N'essayez pas de réparer l'appareil de vous-même.



•	 Αγαπητέ Πελάτη,
•	 Θα θέλαμε να έχετε τη μέγιστη απόδοση από το προϊόν μας, το οποίο κατασκευάστηκε σε 

μοντέρνες εγκαταστάσεις με σχολαστικούς ελέγχους ποιότητας.
•	 Για το σκοπό αυτό, διαβάστε πλήρως τις οδηγίες χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν και 

φυλάξτε τις ως πηγή αναφοράς. Αν παραδώσετε το προϊόν σε άλλο άτομο, παραδώστε μαζί και 
αυτές τις οδηγίες.

Οι οδηγίες χρήσης διασφαλίζουν τη γρήγορη και ασφαλή χρήση του προϊόντος.
• Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν την εγκατάσταση και τη λειτουργία του προϊόντος.
• Πάντα να τηρείτε τις εφαρμόσιμες οδηγίες ασφαλείας.
• Να διατηρείτε τις οδηγίες χρήσης σε σημείο με εύκολη πρόσβαση, για μελλοντική χρήση. 
• Παρακαλούμε να διαβάστε και οποιαδήποτε άλλη τεκμηρίωση συνοδεύει το προϊόν.
•	 Να έχετε υπόψη σας ότι αυτές οι οδηγίες χρήσης μπορεί να έχουν εφαρμογή σε περισσότερα από 

ένα μοντέλα του προϊόντος. Ο οδηγός υποδεικνύει με σαφήνεια τυχόν παραλλαγές των διάφορων 
μοντέλων.

•	 Σύμβολα και παρατηρήσεις
•	 Στις οδηγίες χρήσης χρησιμοποιούνται τα ακόλουθα σύμβολα:

C Σημαντικές πληροφορίες και 
χρήσιμες συμβουλές.

A Κίνδυνος για τη ζωή και την 
περιουσία.

B Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Η συσκευασία του προϊόντος 
είναι κατασκευασμένη από 
ανακυκλώσιμα υλικά σύμφωνα 
με την Εθνική νομοθεσία 
προστασίας του περιβάλλοντος.

.Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι 
αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα είναι 
εφικτή με την είσοδο στον παρακάτω ιστότοπο και την 
αναζήτηση για το αναγνωριστικό του μοντέλου (*) της 
συσκευής σας που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής 
σήμανσης.

https://eprel.ec.europa.eu/

A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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1	 Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον
Αυτή η ενότητα παρέχει τις οδηγίες ασφαλείας που 
είναι  απαραίτητες για την αποτροπή κινδύνου 
τραυματισμούκαι υλικής ζημιάς. Η μη τήρηση αυτών 
των οδηγιών θα ακυρώσει κάθε τύπο εγγύησης του 
προϊόντος.
Προβλεπόμενος σκοπός χρήσης

A

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
βεβαιωθείτε ότι οι οπές 
εξαερισμού δεν είναι 
κλεισμένοι  όταν η συσκεύη 
είναι στη δική συσκευασία της  
και όταν είναι εγκατεστημένη.
ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να επιταχυνθεί η 
λειτουργία απόψυξης, 
παρακαλούμε να μη 
χρησιμοποιείτε κανένα άλλο 
μηχανικό ή άλλο εξοπλισμό 
εκτός από τα οποία που 
συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μην καταστρέφετε το 
ψυκτικό κύκλωμα.
ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Μην χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρικές συσκευές που 
δεν συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή στους χώρους 
αποθήκευσης τροφίμων.

Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση 
στο σπίτι ή στις παρακάτω περιοχές 
εφαρμογής
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις 
κουζίνες των γραφείων, μαγαζιών και των 
άλλων των εργασιακών περιβαλλόντων,
- Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τους πελάτες στα αγρόκτηματα, ξενοδοχεία, 
μοτέλ και στα άλλα περιβάλλοντα 
καταλύματος,
- Στα περιβάλλοντα όπως πανσιόν,
- Στους  τόπους όπου δεν υπάρχει 
υπηρεσία τροφοδοσίας και στις παρόμοιες 
εφαρμογές.

1.1. Γενική ασφάλεια
•	 Αυτό το προϊόν δεν πρέπει να 

χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές και πνευματικές 
ικανότητες, από άτομα που δεν έχουν επαρκή 
γνώση και εμπειρία και από παιδιά. Η 
συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιείται 
από τέτοια άτομα υπό την επίβλεψη και 
καθοδήγηση ατόμου υπεύθυνου για την 
ασφάλειά τους. Δεν πρέπει να επιτρέπεται σε 
παιδιά να παίζουν με αυτή τη συσκευή.

•	 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε 
τη συσκευή από την πρίζα.

•	 Μετά την αποσύνδεση της συσκευής από την 
πρίζα, περιμένετε τουλάχιστον 5 λεπτά πριν 
τη συνδέσετε πάλι. Αποσυνδέετε το προϊόν 
από την πρίζα όταν δεν χρησιμοποιείται. Μην 
αγγίζετε το φις ρευματοληψίας με υγρά χέρια! 
Μην τραβάτε το καλώδιο για αποσύνδεση 
από την πρίζα, πάντα να τραβάτε μόνο το 
φις.

•	 Σκουπίστε τους ακροδέκτες του φις 
ρευματοληψίας με ένα στεγνό πανί πριν 
συνδέσετε το φις στην πρίζα.

•	 Μη συνδέσετε το ψυγείο στην πρίζα, αν η 
πρίζα δεν είναι καλά στερεωμένη.

•	 Αποσυνδέετε το προϊόν πριν από εργασίες 
εγκατάστασης, συντήρησης, καθαρισμού και 
επισκευής. 

•	 Αν το προϊόν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό 
διάστημα, αποσυνδέστε το από την πρίζα και 
αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα από το εσωτερικό 
του. 

•	 Μη χρησιμοποιείτε ατμό ή μέσα καθαρισμού 
που παράγουν ατμό για τον καθαρισμό 
του ψυγείου και την τήξη του πάγου στο 
εσωτερικό του.  Ο ατμός μπορεί να έρθει 
σε επαφή με σημεία που βρίσκονται υπό 
τάση και να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή 
ηλεκτροπληξία!
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•	 Μην πλένετε το προϊόν ψεκάζοντας ή 

χύνοντας νερό πάνω του! Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

•	 Σε καμία περίπτωση μη χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν αν είναι ανοικτό το τμήμα στο πάνω 
ή πίσω μέρος του προϊόντος που περιέχει τις 
πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων (κάλυμμα 
τυπωμένων κυκλωμάτων) (1).  

1

1

•	 Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μη 
χρησιμοποιήσετε το προϊόν, γιατί κάτι τέτοιο 
θα μπρούσε να είναι αιτία ηλεκτροπληξίας.  
Πριν κάνετε οτιδήποτε απευθυνθείτε σε 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

•	 Συνδέστε το προϊόν σε πρίζα με γείωση. Η 
γείωση πρέπει να έχει γίνει από εξειδικευμένο 
ηλεκτρολόγο.

•	 Αν το προϊόν διαθέτει φωτισμό τύπου 
LED, απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο 
σέρβις για αντικατάσταση ή σε περίπτωση 
οποιουδήποτε προβλήματος.

•	 Μην αγγίζετε κατεψυγμένα τρόφιμα με υγρά 
χέρια! Μπορεί να κολλήσουν στα χέρια σας!

•	 Μην τοποθετείτε μέσα στο θάλαμο κατάψυξης 
υγρά σε μπουκάλια ή μεταλλικά κουτάκια. 
Μπορεί να σκάσουν!

•	 Τοποθετείτε τα δοχεία υγρών σε όρθια θέση 
με σφιχτά κλεισμένο το κάλυμμα.

•	 Μην ψεκάζετε εύφλεκτες ουσίες κοντά στο 
προϊόν, γιατί μπορεί να προκληθεί φωτιά ή 
έκρηξη.

•	 Μη διατηρείτε μέσα στο ψυγείο εύφλεκτα υλικά 
και προϊόντα που περιέχουν εύφλεκτο αέριο 
(σπρέι κλπ.).

•	 Μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν δοχεία 
που περιέχουν υγρά. Τυχόν πιτσίλισμα 
νερού πάνω σε εξάρτημα υπό τάση μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο 
φωτιάς. 

•	 Η έκθεση του προϊόντος σε βροχή, χιόνι, 
ηλιακή ακτινοβολία και άνεμο θα προκαλέσει 
ηλεκτρικό κίνδυνο. Όταν αλλάζετε θέση στο 
προϊόν, μην το τραβήξετε από τη λαβή της 
πόρτας. Η λαβή μπορεί να αποκολληθεί.

•	 Προσέξτε να αποφύγετε την παγίδευση 
οποιουδήποτε τμήματος των χεριών ή του 
σώματός σας σε οποιοδήποτε από τα 
κινούμενα μέρη στο εσωτερικό του προϊόντος.

•	 Μην ανεβαίνετε και μη στηρίζεστε στην πόρτα, 
τα συρτάρια και παρόμοια μέρη του ψυγείου. 
Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει πτώση του 
προϊόντος και ζημιά στα μέρη της συσκευής. 

•	 Προσέξτε να μην παγιδευτεί το καλώδιο 
ρεύματος.

•	 • 

Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, 
βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος 
δεν θα μαγκωθεί και δεν θα υποστεί 
ζημιά.

•	 •   Μην τοποθετείτε πολύπριζα ή 
φορητά τροφοδοτικά πίσω από τη 
συσκευή.

•	 •   Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών 
επιτρέπεται να εναποθέτουν και να 
αποσύρουν φαγώσιμα από ψυκτικές 
οικιακές συσκευές.
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•	 • Για την αποφυγή μόλυνσης των 

τροφίμων, παρακαλούμε να τηρείτε τις 
εξής οδηγίες:

•	 •Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα 
χρονικά διαστήματα μπορεί να 
προκαλέσει σημαντική αύξηση της 
θερμοκρασίας στα διαμερίσματα της 
συσκευής.

•	 • Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες 
που μπορεί να έρθουν σε επαφή με 
τρόφιμα, καθώς και τα προσπελάσιμα 
συστήματα αποστράγγισης.

•	 •Να καθαρίζετε τα δοχεία νερού αν δεν 
έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. 
Να ξεπλένετε το σύστημα νερού που 
συνδέεται σε παροχή νερού αν δεν έχει 
καταναλωθεί νερό για 5 ημέρες.

•	 • Να φυλάσσετε το ωμό κρέας και 
ψάρια σε κατάλληλα δοχεία μέσα στο 
ψυγείο, ώστε να μην έρχονται σε επαφή 
με φαγητά και να μη στάζουν πάνω σε 
αυτά.

•	 •Τα διαμερίσματα δύο αστέρων για 
κατεψυγμένα τρόφιμα είναι κατάλληλα 
για φύλαξη προ-κατεψυγμένων 
τροφίμων, για φύλαξη ή παρασκευή 
παγωτού και για παρασκευή 
παγοκύβων.

•	 • Τα διαμερίσματα ενός, δύο και τριών 
αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την 
κατάψυξη νωπών τροφίμων.

•	 • Αν η ψυκτική οικιακή συσκευή μείνει 
κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, 
απενεργοποιήστε τη, κάντε απόψυξη, 
καθαρίστε τη, στεγνώστε τη και αφήστε 
την πόρτα ανοικτή ώστε να αποφύγετε 
την ανάπτυξη μούχλας εντός της 
συσκευής.

1.1.1 Προειδοποίηση HC
•	 Αν το προϊόν περιλαμβάνει ψυκτικό σύστημα 

που χρησιμοποιεί το αέριο R600a, προσέξτε 
να αποφύγετε την πρόκληση ζημιάς στο 

ψυκτικό σύστημα και στους σωλήνες τους 
όταν χρησιμοποιείτε και μεταφέρετε το 
προϊόν. Αυτό το αέριο είναι εύφλεκτο. Αν έχει 
υποστεί ζημιά το ψυκτικό σύστημα, κρατήστε 
το προϊόν μακριά από πηγές φλόγας ή 
σπινθήρες και αερίστε αμέσως το δωμάτιο.

C
Η ετικέτα στην εσωτερική 
αριστερή πλευρά υποδεικνύει 
τον τύπο αερίου που 
χρησιμοποιείται στο προϊόν.

1.1.2 Για μοντέλα με διανομέα νερού
•	 Η μέγιστη πίεση για την είσοδο κρύου 

νερού θα είναι 90 psi (620 kPa). Αν η πίεση 
νερού υπερβαίνει τα 80 psi (550 kPa), 
χρησιμοποιήστε μια βαλβίδα περιορισμού 
πίεσης στο σύστημα παροχής νερού σας. 
Αν δεν γνωρίζετε πώς να ελέγξετε την πίεση 
νερού, ζητήστε τη βοήθεια επαγγελματία 
υδραυλικού.

•	 Αν υπάρχει κίνδυνος φαινομένου υδραυλικού 
πλήγματος (απότομης μεταβολής πίεσης του 
νερού) στην εγκατάστασής σας, πάντα να 
χρησιμοποιείτε στην εγκατάσταση εξοπλισμό 
αποτροπής του υδραυλικού πλήγματος. 
Συμβουλευτείτε επαγγελματίες υδραυλικούς 
αν δεν είστε σίγουροι ότι δεν υπάρχει 
φαινόμενο υδραυλικού πλήγματος στην 
εγκατάστασή σας.

•	 Μην εγκαταστήσετε στην είσοδο ζεστού 
νερού. Λάβετε μέτρα προφύλαξης έναντι 
του κινδύνου να παγώσουν οι εύκαμπτοι 
σωλήνες. Η περιοχή θερμοκρασιών νερού 
λειτουργίας είναι από ελάχιστη 0,6 °C (33 °F) 
έως μέγιστη 38 °C (100 °F).

•	 Να χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.
•	 Να χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.
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1.2. Προβλεπόμενη χρήση
•	 Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή 

χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματική 
χρήση.

•	 Το προϊόν θα πρέπει να χρησιμοποιείται 
μόνο για τη φύλαξη τροφίμων και ποτών.

•	 Μη διατηρείτε μέσα στο ψυγείο ευαίσθητα 
προϊόντα που χρειάζονται ελεγχόμενες 
θερμοκρασίες (εμβόλια, φάρμακα ευαίσθητα 
στη θερμοκρασία, ιατρικά υλικά κλπ.).

•	 Ο κατασκευαστής δεν αποδέχεται καμία 
ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία λόγω κακής 
χρήσης ή κακής μεταχείρισης.

•	 Γνήσια ανταλλακτικά θα είναι διαθέσιμα 
για 10 έτη από την ημερομηνία αγοράς του 
προϊόντος.

1.3. Ασφάλεια των παιδιών
•	 Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από 

τα παιδιά.
•	 Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το 

προϊόν.
•	 Αν η πόρτα του προϊόντος περιλαμβάνει 

κλειδαριά, κρατάτε το κλειδί μακριά από 
παιδιά.

1.4. Συμμόρφωση με την Οδηγία 
περί αποβλήτων ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
και τελική διάθεση του προϊόντος: 
Το προϊόν αυτό συμμορφώνεται με την Οδηγία 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης περί αποβλήτων ηλε-
κτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) 
(2012/19/ΕΕ). Το προϊόν φέρει σύμβολο ταξινό-
μησης για απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ).

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το 
προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί 
μαζί με τα υπόλοιπα οικιακά απορρίμ-
ματα στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του. 
Η χρησιμοποιημένη συσκευή πρέπει 

να επιστραφεί σε επίσημο σημείο συλλογής για 
ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συ-
σκευών. Για να βρείτε αυτά τα σημεία συλλογής 
επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές ή με το 
κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. Κάθε νοι-

κοκυριό παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάκτηση 
και την ανακύκλωση παλιών συσκευών. Η σωστή 
απόρριψη της χρησιμοποιημένης συσκευής συμ-
βάλλει στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη 
υγεία.

1.5. Συμμόρφωση με την Οδηγία 
περί περιορισμού χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών (RoHS):
Το προϊόν που έχετε προμηθευτεί συμμορφώνε-
ται με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής ένωσης περί 
περιορισμού χρήσης ορισμένων επικίνδυνων 
ουσιών (RoHS) (2011/65/ΕΕ).  Δεν περιέχει επι-
κίνδυνα και απαγορευμένα υλικά που ορίζονται 
στην Οδηγία.

1.6. Πληροφορίες σχετικά 
με τη συσκευασία

Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος 
είναι κατασκευασμένα από ανακυκλώ-
σιμα υλικά σύμφωνα με τους εθνικούς 
μας κανονισμούς προστασίας του περι-

βάλλοντος. Μην απορρίψετε τα υλικά συσκευασί-
ας μαζί με τα οικιακά ή άλλα απορρίμματα. 
Παραδώστε τα στα σημεία συλλογής υλικών συ-
σκευασίας που έχουν καθοριστεί από τις τοπικές 
αρχές.
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2	 Ψυγείο

C
*Προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι σχηματικές και μπορεί 
να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά 
εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

*1

22

3

4

*5

*5

9
*1011

12

*6
7

8

1.	 Ράφι	πόρτας
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4.	 Κάλυμμα	συρταριών	λαχανικών
5.	 Κλειδαριά	και	κλειδί	*
6.	 Γυάλινο	ράφι	θαλάμου	συντήρησης
7.	 Περιστροφικό	κουμπί	ρύθμισης	

θερμοκρασίας

8.	 Ανεμιστήρας
9.	 Ράφι	χώρου	κατάψυξης
10.	 Παγοθήκη
11.	 Χώρος	Κατάψυξης
12.	 Χώρος	Συντήρησης
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3	 Εγκατάσταση
3.1. Σωστή θέση εγκατάστασης
Για την εγκατάσταση του προϊόντος, 
απευθυνθείτε στο Εξουσιοδοτημένο σέρβις. 
Για να ετοιμάσετε το προϊόν για εγκατάσταση, 
ανατρέξτε στις πληροφορίες των οδηγιών 
χρήσης και βεβαιωθείτε ότι οι παροχές ρεύματος 
και νερού είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις. 
Διαφορετικά, καλέστε ηλεκτρολόγο και/ή 
υδραυλικό για την απαιτούμενη προετοιμασία 
των παροχών.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Ο κατασκευαστής 
δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για 
οποιαδήποτε ζημία προκύψει από 
εργασίες που εκτελέστηκαν από μη 
εξουσιοδοτημένα άτομα.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Το καλώδιο 
ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι 
αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά την 
εγκατάσταση. Σε αντίθετη περίπτωση, 
μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί 
τραυματισμοί!

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αν το άνοιγμα της 
πόρτας του δωματίου είναι πολύ μικρό 
για να περάσει το προϊόν, αφαιρέστε την 
πόρτα και γυρίστε το προϊόν στο πλάι. Αν 
και αυτό δεν ωφελήσει, απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις. 

• Τοποθετήστε το προϊόν σε επίπεδη επιφάνεια, 
για να αποφύγετε κραδασμούς.

• Τοποθετήστε το προϊόν τουλάχιστον 30 cm 
μακριά από σόμπα, συσκευή κουζίνας και 
παρόμοιες πηγές θερμότητας και τουλάχιστον 
5 cm από ηλεκτρικούς φούρνους.

• Μην εκθέτετε το προϊόν σε άμεση ηλιακή 
ακτινοβολία και μην το κρατάτε σε περιβάλλον 
με υγρασία.

• Το προϊόν χρειάζεται επαρκή κυκλοφορία 
αέρα για να λειτουργεί αποδοτικά. Αν το 
προϊόν πρόκειται να τοποθετηθεί μέσα σε 
εσοχή του τοίχου, θυμηθείτε να αφήσετε 
απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στο 
προϊόν και την οροφή ή τα τοιχώματα.

• Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε περιβάλλον 
με θερμοκρασία κάτω από -5°C.

3.2. Τοποθέτηση των 
πλαστικών αποστατών
•	 Μπορείτε να τοποθετήσετε τις 2 πλαστικές 

σφήνες όπως δείχνει η εικόνα. Οι πλαστι-
κές σφήνες θα παρέχουν την απαιτούμενη 
απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο σας και τον 
τοίχο ώστε να επιτρέπεται η κυκλοφορία του 
αέρα. (Το παρουσιαζόμενο σχήμα είναι μόνο 
ενδεικτικό και δεν αντιστοιχεί απόλυτα στο 
προϊόν σας.)

• Ο συμπυκνωτής της συσκευής σας 
βρίσκεται στο πίσω μέρος όπως φαίνεται 
παρακάτω. Για να επιτύχετε καλύτερη 
ενεργειακή απόδοση με μικρότερη κατανάλωση 
ενέργειας, τραβήξτε το συμπυκνωτή προς το 
μέρος σας όπως φαίνεται στην παρακάτω 
εικόνα. Ο συμπυκνωτής θα στερεωθεί σταθερά 
στη θέση του με το μηχανισμό ασφάλισης στις 
πάνω υποδοχές σε κάθε πλευρά. 

v
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Εγκατάσταση
3.3. Ρύθμιση των ποδιών
Αν το προϊόν δεν έχει ισορροπήσει καλά στη 
θέση του, ρυθμίστε τα μπροστινά ρυθμιζόμενα 
πόδια περιστρέφοντάς τα δεξιά ή αριστερά.

3.5. Αλλαγή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
Η κατεύθυνση που ανοίγουν οι πόρτες του 
ψυγείου σας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη 
θέση όπου το χρησιμοποιείτε. Αν χρειάζεται 
να γίνει αυτό, καλέστε το πλησιέστερό σας 
Εξουσιοδοτημένο σέρβις.

3.4. Σύνδεση ρεύματος

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Μη χρησιμοποιείτε 
καλώδια επέκτασης ή πολύπριζα για τη 
σύνδεση ρεύματος.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αν το καλώδιο έχει 
υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί 
από το εξουσιοδοτημένο σέρβις.

C
Όταν τοποθετείτε δύο ψυγεία το ένα 
δίπλα στο άλλο, αφήστε απόσταση 
τουλάχιστον 4 cm ανάμεσα στις δύο 
μονάδες.

•	 Η εταιρεία μας δεν θα αναλάβει ευθύνη 
για οποιεσδήποτε ζημιές λόγω χρήσης του 
προϊόντος χωρίς γείωση και χωρίς σύνδεση 
ρεύματος που συμμορφώνεται με τους 
εθνικούς κανονισμούς.

•	 Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει 
να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά την 
εγκατάσταση. 

•	 Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο με ή χωρίς 
καλώδιο επέκτασης ανάμεσα στην πρίζα 
τοίχου και στο ψυγείο.
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Εγκατάσταση
3.6. Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
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Εγκατάσταση
3.7. Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
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4	 Προετοιμασία
4.1. Τι πρέπει να γίνεται για 
εξοικονόμηση ενέργειας

A
Η	σύνδεση	του	προϊόντος	
σε	ηλεκτρονικό	σύστημα	
εξοικονόμησης	ενέργειας	είναι	
επιβλαβής,	γιατί	μπορεί	να	
προκαλέσει	ζημιά	στο	προϊόν.

•	 για	ελεύθερη	συσκευή:	“η	παρούσα	
ψυκτική	συσκευή	δεν	προορίζεται	
να	χρησιμοποιηθεί	ως	εντοιχιζόμενη	
συσκευή”

•	 Μην	αφήνετε	τις	πόρτες	του	
προϊόντος	σας	ανοικτές	για	μεγάλο	
χρονικό	διάστημα.

•	 Μην	τοποθετείτε	ζεστά	φαγητά	ή	ποτά	
μέσα	στο	προϊόν.

•	 Μην	υπερφορτώνετε	το	προϊόν.	Όταν	
μειώνεται	η	κυκλοφορία	του	αέρα	
εισόδου,	μειώνεται	η	ψυκτική	του	
ικανότητα.

•	 Αποθηκεύετε	τα	τρόφιμά	σας	μέσα	
στο	προϊόν	σε	κλειστά	δοχεία.

•	 Μπορείτε	να	φορτώσετε	τη	
μέγιστη	ποσότητα	τροφίμων	στο	
θάλαμο	κατάψυξης	του	προϊόντος	
αφαιρώντας	το	ράφι	του	θαλάμου	
κατάψυξης.	Η	αναφερόμενη	τιμή	
κατανάλωσης	ενέργειας	για	τη	
συσκευή	σας	προσδιορίστηκε	ενώ	
είχε	αφαιρεθεί	το	ράφι	της	κατάψυξης	
και	με	το	μέγιστο	φορτίο	τροφίμων.	
Δεν	υπάρχει	πρόβλημα	από	τη	χρήση	
ραφιού	ανάλογα	με	τα	σχήματα	και	τα	
μεγέθη	των	τροφίμων	που	πρόκειται	
να	καταψυχθούν.

•	 Η	απόψυξη	των	κατεψυγμένων	
τροφίμων	στο	χώρο	συντήρησης	
θα	προσφέρει	και	εξοικονόμηση	
ενέργειας	και	καλύτερη	διατήρηση	της	
ποιότητας	των	τροφίμων.

•	 Αυτή	η	συσκευή	έχει	σχεδιαστεί	
να	λειτουργεί	σε	θερμοκρασία	
περιβάλλοντος	έως	43	°C	(90	°F).	
Η	συσκευή	είναι	εξοπλισμένη	με	
προηγμένο	ηλεκτρονικό	σύστημα	
ελέγχου	της	θερμοκρασίας	που	της	
επιτρέπει	να	διατηρεί	τα	κατεψυγμένα	
τρόφιμα	στο	θάλαμο	κατάψυξης	

ακόμα	και	αν	η	θερμοκρασία	
περιβάλλοντος	μειωθεί	ως	τους	
-15	°C.	Όταν	εγκατασταθεί	πρώτη	
φορά	το	προϊόν,	ΔΕΝ	ΠΡΕΠΕΙ	
να	τοποθετηθεί	σε	χαμηλές	
θερμοκρασίες	περιβάλλοντος.

•	 Πρέπει	να	χρησιμοποιείτε	πάντα	τα	
καλάθια/	συρτάρια	που	παρέχονται	
με	το	διαμέρισμα	έντονης	ψύξης,	για	
χαμηλή	κατανάλωση	ενέργειας	και	
καλύτερες	συνθήκες	φύλαξης	των	
τροφίμων.

•	 Η	επαφή	τροφίμων	με	τον	αισθητήρα	
θερμοκρασίας	στο	θάλαμο	κατάψυξης	
μπορεί	να	αυξήσει	την	κατανάλωση	
ενέργειας	της	συσκευής.	Επομένως	
πρέπει	να	αποφεύγετε	κάθε	επαφή	
τροφίμων	με	τον	αισθητήρα	(τους	
αισθητήρες).
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•	 Μην	επιτρέπετε	την	επαφή	των	
τροφίμων	με	τον	αισθητήρα	
θερμοκρασίας	του	θαλάμου	
συντήρησης	που	φαίνεται	στην	
παρακάτω	εικόνα.	

4.2. Πρώτη χρήση
Πριν	χρησιμοποιήσετε	πρώτη	φορά	το	
ψυγείο	σας,	βεβαιωθείτε	ότι	έχουν	γίνει	
οι	απαραίτητες	προετοιμασίες	σύμφωνα	
με	τις	οδηγίες	στις	ενότητες	"Οδηγίες	
για	την	ασφάλεια	και	το	περιβάλλον"	και	
"Εγκατάσταση".
•	 Αφήστε	το	προϊόν	να	λειτουργήσει	6	

ώρες	πριν	τοποθετήσετε	τρόφιμα	και	
μην	ανοίξετε	την	πόρτα	του	εκτός	αν	
είναι	απαραίτητο.

C
Θα	ακούσετε	ένα	θόρυβο	
όταν	αρχίσει	η	λειτουργία	του	
συμπιεστή.	Τα	υγρά	και	τα	αέρια	
που	είναι	συμπιεσμένα	μέσα	
στο	ψυκτικό	σύστημα	μπορούν	
επίσης	να	προκαλέσουν	θόρυβο,	
ακόμα	και	όταν	δεν	λειτουργεί	ο	
συμπιεστής,	και	αυτό	είναι	πολύ	
φυσιολογικό.

C
Οι	μπροστινές	πλευρές	του	
προϊόντος	μπορεί	να	είναι	ζεστές.	
Αυτό	είναι	φυσιολογικό.	Οι	
περιοχές	αυτές	έχουν	σχεδιαστεί	
ώστε	να	θερμαίνονται	για	να	
αποτρέπεται	η	συμπύκνωση.

4 Προετοιμασία
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5	 Χρήση του προϊόντος

C
*προαιρετικός εξοπλισμός: Οι εικόνες σε αυτές τις οδηγίες χρήσης είναι σχηματικές και 
μπορεί να μην ταιριάζουν ακριβώς στο προϊόν σας. Αν το προϊόν σας δεν περιλαμβάνει τα σχετικά 
εξαρτήματα, οι πληροφορίες αφορούν άλλα μοντέλα.

5.1. Περιστροφικό κουμπί 
ρύθμισης θερμοκρασίας
Η	εσωτερική	θερμοκρασία	του	ψυγείου	
μεταβάλλεται,	σε	συνάρτηση	με	τα	εξής	
αίτια:
•	 Εποχική	διακύμανση	θερμοκρασίας	
περιβάλλοντος,
•	 Συχνό	άνοιγμα	της	πόρτας	και	
παραμονή	της	πόρτας	ανοικτής	για	
πολλή	ώρα.
•	 Φαγητό	που	τοποθετείται	ζεστό	στο	
ψυγείο,	πριν	ψυχθεί	σε	θερμοκρασία	
δωματίου.
•	 Θέση	του	ψυγείου	στο	δωμάτιο	(π.χ.	
έκθεση	σε	ηλιακή	θερμότητα).
•	 Χρησιμοποιώντας	το	περιστροφικό	
κουμπί	ρύθμισης,	μπορείτε	να	
ρυθμίσετε	την	εσωτερική	θερμοκρασία	
που	μεταβάλλεται	εξαιτίας	αυτών	των	
αιτίων.
Οι	αριθμοί	γύρω	από	το	περιστροφικό	
κουμπί	ρύθμισης	δείχνουν	τις	τιμές	
θερμοκρασίας	σε	"°C".
Αν	η	θερμοκρασία	περιβάλλοντος	
είναι	25	°C,	συνιστάται	να	ρυθμίζετε	το	
περιστροφικό	κουμπί	ρύθμισης	του	ψυγείου	
στους	4	°C.

Σε	άλλες	θερμοκρασίες	περιβάλλοντος	
μπορείτε	να	αυξήσετε	ή	να	μειώσετε	αυτήν	
την	τιμή	όπως	απαιτείται.

5.2. Ταχεία κατάψυξη
Αν	θέλετε	να	καταψύξετε	μεγάλες	
ποσότητες	νωπών	τροφίμων,	θέστε	το	
κουμπί	ταχείας	κατάψυξης	στη	θέση	
( 			)	24	ώρες	πριν	τοποθετήσετε	τα	
τρόφιμα	στο	χώρο	ταχείας	κατάψυξης.
Για	να	καταψύξετε	τη	μέγιστη	ποσότητα	
νωπών	τροφίμων	που	αναφέρεται	ως	
ικανότητα	κατάψυξης,	συνιστούμε	να	
διατηρήσετε	το	περιστροφικό	κουμπί	σε	
αυτή	τη	θέση	τουλάχιστον	για	24	ώρες.
Προσέξτε	ιδιαίτερα	να	μην	καταψύχετε	
μαζί	ήδη	κατεψυγμένα	τρόφιμα	και	νωπά	
τρόφιμα.
Αφού	καταψυχθούν	τα	τρόφιμα,	
θυμηθείτε	να	επαναφέρετε	το	
περιστροφικό	κουμπί	ρύθμισης	
θερμοκρασίας	στην	προηγούμενη	θέση	
του.
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Χρήση του προϊόντος
5.3. Λειτουργία Διακοπών
Αν	οι	πόρτες	του	προϊόντος	δεν	
ανοιχτούν	για	τουλάχιστον	12	ώρες	μετά	
την	τοποθέτηση	του	περιστροφικού	
κουμπιού	ελέγχου	θερμοκρασίας	στην	
πιο	θερμή	θέση	( 	),	τότε	η	λειτουργία	
Διακοπών	θα	ενεργοποιηθεί	αυτόματα.
Για	να	ακυρώσετε	αυτή	τη	λειτουργία,	
αλλάξτε	τη	ρύθμιση	του	περιστροφικού	
κουμπιού.

5.4. Απόψυξη πάχνης
Κατά	την	ψύξη	του	ψυγείου,	σταγονίδια	
νερού	και	πάχνη,	πάχους	έως	7-8	χλστ.	
σχηματίζονται	στο	εσωτερικό	πίσω	
τοίχωμα	του	θαλάμου	συντήρησης.	
Το	φαινόμενο	αυτό	είναι	φυσιολογικό	
αποτέλεσμα	της	λειτουργίας	του	
συστήματος	ψύξης.	
Η	πάχνη	που	σχηματίζεται	στο	θάλαμο	
συντήρησης	απομακρύνεται	με	
απόψυξη	σε	τακτά	διαστήματα	μέσω	του	
αυτόματου	συστήματος	απόψυξης	που	
περιέχεται	στο	εσωτερικό	πίσω	τοίχωμα.	
Επομένως,	δεν	χρειάζεται	να	ξύνετε	την	
πάχνη	και	να	καθαρίζετε	τις	σταγόνες	
νερού.
Το	νερό	που	παράγεται	κατά	την	
απόψυξη	κυλά	ως	το	δίσκο	εξάτμισης	
στο	πίσω	μέρος	του	ψυγείου	σας	και	εκεί	
εξατμίζεται	αυτόματα.
Το	νερό	κυλά	ως	το	δίσκο	εξάτμισης	
μέσω	ενός	σωλήνα	αποστράγγισης	που	
περιέχεται	στο	εσωτερικό	πίσω	τοίχωμα.	
Σε	τακτά	διαστήματα	ελέγχετε	αν	είναι	
φραγμένος	ο	σωλήνας	αποστράγγισης	
και	αν	είναι	ανοίγετέ	τον.

Όταν	είναι	ενεργή	η	λειτουργία	
διακοπών,	δεν	συνιστάται	η	αποθήκευση	
τροφίμων	στο	χώρο	συντήρησης.
•	 Αφού	ολοκληρωθεί	η	διαδικασία	
ρύθμισης,	μπορείτε	να	αποκρύψετε	
το	περιστροφικό	κουμπί	ρύθμισης	
θερμοκρασίας	πιέζοντάς	το	μέσα.
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Χρήση του προϊόντος
5.5. Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας
(προαιρετικό)
Όταν η πόρτα του χώρου συντήρησης ή 
κατάψυξης της συσκευής σας παραμείνει ανοικτή 
για ορισμένη χρονική περίοδο, θα παραχθεί 
μια ηχητική ειδοποίηση. Αυτό το ηχητικό σήμα 
προειδοποίησης θα σταματήσει όταν πατηθεί 
οποιοδήποτε πλήκτρο πάνω στον πίνακα 
ενδείξεων ή όταν κλείσει η πόρτα.

C
Για	να	αποφευχθεί	η	αλλοίωση	
των	καταψυγμένων	τροφίμων	
στο	θάλαμο	κατάψυξης,	δεν	
γίνεται	αυτόματη	απόψυξη.	Η	
πάχνη	που	σχηματίζεται	στο	
θάλαμο	κατάψυξης	πρέπει	να	
αποψύχεται	κάθε	6	μήνες.

Για	τη	διαδικασία	απόψυξης	της	πάχνης,	
είναι	απαραίτητο	να	σταματήσετε	τη	
λειτουργία	του	ψυγείου	σας.	Για	το	
σκοπό	αυτό,	αποσυνδέστε	το	φις	
ρευματοληψίας.
Αδειάστε	το	θάλαμο	κατάψυξης.	
Διατηρήστε	τα	κατεψυγμένα	σας	τρόφιμα	
σε	δροσερό	μέρος	κατά	τη	διαδικασία	
της	απόψυξης	της	πάχνης.
Η	πόρτα	του	θαλάμου	κατάψυξης	πρέπει	
να	διατηρείται	κλειστή	κατά	τη	διαδικασία	
απόψυξης.
Όταν	έχει	αποψυχθεί	πλήρως	η	πάχνη	
που	είχε	σχηματιστεί,	απομακρύνετε	
το	νερό	που	έχει	συλλεγεί	στο	χώρο	
κατάψυξης	χρησιμοποιώντας	ένα	πανί	ή	
σφουγγάρι	και	κατόπιν	σκουπίστε	για	να	
στεγνώσετε	το	χώρο.
Για	να	θέσετε	σε	λειτουργία	τη	
συσκευή	σας,	επανασυνδέστε	το	φις	
ρευματοληψίας.

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 	Για	
να	επιταχύνετε	την	απόψυξη	
στο	ψυγείο	σας,	ποτέ	μη	
χρησιμοποιήσετε	υλικά	όπως	
κεριά,	λάμπες	αερίου	και	
συσκευές	θέρμανσης.

C
Πριν	τοποθετήσετε	τα	
τρόφιμά	σας	πάλι	στο	θάλαμο	
συντήρησης,	αφήστε	τον	να	
λειτουργήσει	για	2	ώρες	με	τις	
πόρτες	κλειστές	και	κενό	από	
τρόφιμα.

5.6. Προειδοποίηση 
ανοικτής πόρτας
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Θα	παράγεται	ένα	ηχητικό	σήμα	
προειδοποίησης	όταν	η	πόρτα	της	
συσκευής	σας	έχει	παραμείνει	ανοικτή	
για	τουλάχιστον	1	λεπτό.	Αυτή	η	
προειδοποίηση	θα	σταματήσει	όταν	
κλείσετε	την	πόρτα	ή	αν	πατήσετε	
οποιοδήποτε	από	τα	κουμπιά	της	
οθόνης	(αν	διατίθεται).
Η	προειδοποίηση	ανοικτής	πόρτας	που	
παρέχεται	είναι	και	οπτική	και	ηχητική.	
Αν	η	προειδοποίηση	συνεχιστεί	για	10	
λεπτά,	τα	εσωτερικά	φώτα	θα	σβήσουν.	

5.7. Παγοθήκη
•	 Αφαιρέστε	την	παγοθήκη	από	το	
θάλαμο	κατάψυξης.
•	 Γεμίστε	την	παγοθήκη	με	νερό.
•	 Τοποθετήστε	την	παγοθήκη	στο	
θάλαμο	κατάψυξης.	Ο	πάγος	θα	είναι	
έτοιμος	σε	περίπου	δύο	ώρες.
•	 Αφαιρέστε	την	παγοθήκη	από	το	
θάλαμο	κατάψυξης	και	λυγίστε	την	
ελαφρά	πάνω	από	το	δοχείο	πάγου	
όπου	θα	σερβίρετε	τον	πάγο.	Ο	πάγος	
θα	πέσει	εύκολα	στο	δοχείο	πάγου.
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Χρήση του προϊόντος
5.8. Θήκη αυγών
Μπορείτε	να	τοποθετήσετε	τη	θήκη	
αυγών	σε	οποιοδήποτε	ράφι	πόρτας	ή	
κυρίως	ράφι	επιθυμείτε.	Αν	πρόκειται	
να	την	τοποθετήσετε	σε	κυρίως	ράφι,	
συνιστάται	να	προτιμάτε	τα	κάτω	πιο	
κρύα	ράφια.	

A Μην	τοποθετείτε	ποτέ	τη	θήκη	
αυγών	στο	θάλαμο	κατάψυξης.

5.9. Ανεμιστήρας
Ο	ανεμιστήρας	έχει	σχεδιαστεί	για	να	
διασφαλίζει	ότι	ο	ψυχρός	αέρας	στο	
ψυγείο	σας	διασπείρεται	και	κατανέμεται	
ομοιόμορφα.	Ο	χρόνος	λειτουργίας	του	
ανεμιστήρα	μπορεί	να	διαφέρει	ανάλογα	
με	τα	χαρακτηριστικά	του	προϊόντος	σας.
Ενώ	σε	ορισμένα	προϊόντα	ο	
ανεμιστήρας	λειτουργεί	μόνο	μαζί	με	
το	συμπιεστή,	σε	άλλα	προϊόντα	το	
σύστημα	ελέγχου	καθορίζει	το	χρόνο	
λειτουργίας	του	ανεμιστήρα	σύμφωνα	με	
τις	απαιτήσεις	ψύξης.

5.10. Συρτάρι λαχανικών
Το	συρτάρι	λαχανικών	του	προϊόντος	
έχει	σχεδιαστεί	ειδικά	για	να	διατηρεί	
τα	λαχανικά	φρέσκα	χωρίς	να	χάνουν	
την	υγρασία	τους.	Για	το	σκοπό	αυτό,	
γύρω	από	το	συρτάρι	των	λαχανικών	
κυκλοφορεί	κρύος	αέρας.
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6		 Συντήρηση και καθαρισμός
Ο τακτικός καθαρισμός του προϊόντος θα 
επιμηκύνει την ωφέλιμη διάρκεια ζωής του.

B
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:	Αποσυνδέστε το 
ψυγείο από το ρεύμα δικτύου πριν τον 
καθαρισμό.

•	 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που είναι 
αιχμηρά ή χαράζουν, σαπούνι, οικιακά 
καθαριστικά, απορρυπαντικά, αέριο, βενζίνη, 
αραιωτικά και παρόμοιες ουσίες για τον 
καθαρισμό.

•	 Σε προϊόντα που δεν είναι No Frost, στο 
πίσω τοίχωμα του θαλάμου συντήρησης 
σχηματίζονται σταγόνες και πάχνη πάχους 
έως ενός δακτύλου. Μην καθαρίζετε και μην 
απλώνετε λάδι ή παρόμοια υλικά.

•	 Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρώς υγρά πανιά 
μικροϊνών για τον καθαρισμό της εξωτερικής 
επιφάνειας του προϊόντος. Οι σπόγγοι και 
άλλοι τύποι πανιών καθαρισμού μπορεί να 
χαράξουν την επιφάνεια.

•	 Διαλύστε μια κουταλιά του γλυκού μαγειρικής 
σόδας σε νερό. Υγράνετε στο νερό αυτό ένα 
πανί και στύψτε το. Σκουπίστε τη συσκευή με 
αυτό το πανί και στεγνώστε το σχολαστικά.

•	 Προσέξτε να κρατήσετε το νερό μακριά από 
το κάλυμμα της λάμπας και άλλα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα.

•	 Καθαρίστε την πόρτα χρησιμοποιώντας ένα 
υγρό πανί. Αφαιρέστε όλα τα είδη μέσα από 
το ψυγείο για να αφαιρέσετε την πόρτα και 
τα ράφια των θαλάμων. Ανυψώστε τα ράφια 
πόρτας για να τα αποσυνδέσετε. Καθαρίστε 
και στεγνώστε τα ράφια, και κατόπιν 
επανατοποθετήστε τα συρτά από το πάνω 
μέρος.

•	 Μη χρησιμοποιείτε χλωρίνη ή καθαριστικά 
προϊόντα στην εξωτερική επιφάνεια και 
στα επιχρωμιωμένα μέρη του προϊόντος. Η 
χλωρίνη θα προκαλέσει σκουριά σε τέτοιες 
μεταλλικές επιφάνειες.

•	 Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που κόβουν και 
χαράζουν ή σαπούνι, οικιακά καθαριστικά, 
απορρυπαντικά βενζίνη, βενζόλιο, κερί 
κλπ, διαφορετικά οι στάμπες στα πλαστικά 
εξαρτήματα θα σβήσουν και θα προκύψει 
παραμόρφωση. Για τον καθαρισμό 
χρησιμοποιήστε χλιαρό νερό και ένα μαλακό 
πανί και σκουπίστε για να στεγνώσει.

6.1. Αποτροπή δυσάρεστων οσμών
Το προϊόν κατασκευάζεται χωρίς υλικά που 
αναδίδουν οσμές. Ωστόσο, η φύλαξη των 
τροφίμων σε ακατάλληλα τμήματα και ο 
ακατάλληλος καθαρισμός των εσωτερικών 
επιφανειών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα 
ανάπτυξη δυσάρεστων οσμών.
Για να το αποφύγετε αυτό, καθαρίζετε το 
εσωτερικό με διάλυμα μαγειρικής σόδας σε νερό 
κάθε 15 ημέρες.
•	 Να διατηρείτε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία. 

Από τα μη σφραγισμένα τρόφιμα μπορεί 
να εξαπλωθούν μικροοργανισμοί και να 
προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

•	 Μην τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο ληγμένα 
και αλλοιωμένα τρόφιμα.

6.2. Προστασία των 
πλαστικών επιφανειών
Αν χυθεί λάδι στις πλαστικές επιφάνειες μπορεί 
να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια και πρέπει 
να καθαρίζονται άμεσα με χλιαρό νερό.
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7	 Επίλυση προβλημάτων
Ελέγξτε αυτή τη λίστα πριν απευθυνθείτε στο 
σέρβις. Αν το κάνετε αυτό θα εξοικονομήσετε 
χρόνο και χρήματα. Αυτή η λίστα περιλαμβάνει 
συχνά παράπονα που δεν έχουν σχέση με 
ελαττωματική εργασία ή υλικά. Ορισμένες 
λειτουργίες που αναφέρονται εδώ ίσως να μην 
έχουν εφαρμογή στο προϊόν σας.
Το ψυγείο δεν λειτουργεί.
•	 Το φις ρευματοληψίας δεν έχει εισαχθεί 

πλήρως. >>> Συνδέστε το ώστε να εισέλθει 
πλήρως στην πρίζα.

•	 Έχει καεί η ασφάλεια που συνδέεται στην 
πρίζα που τροφοδοτεί το προϊόν ή η γενική 
ασφάλεια. >>> Ελέγξτε τις ασφάλειες.

Συμπύκνωση στο πλευρικό τοίχωμα του θαλάμου 
συντήρησης (MULTI ZONE, COOL, CONTROL 
και FLEXI ZONE).

•	 Η πόρτα ανοιγόταν πολύ συχνά >>> 
Προσέξτε να μην ανοίγετε πολύ συχνά την 
πόρτα του προϊόντος.

•	 Το περιβάλλον είναι πολύ υγρό. >>> 
Μην εγκαταστήσετε το προϊόν σε υγρό 
περιβάλλον.

•	 Τρόφιμα που περιέχουν υγρά φυλάσσονται 
σε ανοικτά δοχεία. >>> Να διατηρείτε τα 
τρόφιμα που περιέχουν υγρά σε κλειστά 
δοχεία.

•	 Η πόρτα του προϊόντος έχει μείνει ανοικτή. 
>>> Μην κρατάτε την πόρτα του προϊόντος 
ανοικτή για πολλή ώρα.

•	 Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί σε πολύ 
χαμηλή θερμοκρασία.  >>> Ρυθμίστε το 
θερμοστάτη σε κατάλληλη θερμοκρασία. 

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.

•	 Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος 
ή αποσύνδεσης του φις ρευματοληψίας από 
την πρίζα και επανασύνδεσής του, η πίεση 
αερίου στο ψυκτικό σύστημα του προϊόντος 
δεν είναι ισορροπημένη, με αποτέλεσμα να 
ενεργοποιείται η θερμική προστασία του 
συμπιεστή. Το προϊόν θα αρχίσει πάλι να 
λειτουργεί μετά από περίπου 6 λεπτά. Αν 
η λειτουργία του προϊόντος δεν ξεκινήσει 
πάλι μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, 
απευθυνθείτε στο σέρβις.

•	 Η απόψυξη είναι ενεργή. >>> Αυτό είναι 
φυσιολογικό για προϊόν με πλήρως 
αυτόματη απόψυξη. Η απόψυξη διενεργείται 
περιοδικά.

•	 Το προϊόν δεν έχει συνδεθεί στην πρίζα. 
>>> Βεβαιωθείτε ότι έχει συνδεθεί το 
καλώδιο ρεύματος.

•	 Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι λανθασμένη. 
>>> Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση 
θερμοκρασίας.

•	 Έγινε διακοπή ρεύματος. >>> Το προϊόν 
θα συνεχίσει να λειτουργεί κανονικά όταν 
αποκατασταθεί το ρεύμα. 

Ο θόρυβος λειτουργίας του ψυγείου αυξάνεται 
κατά τη χρήση.

•	 Η απόδοση λειτουργίας του προϊόντος 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
τις μεταβολές της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν αποτελεί δυσλειτουργία. 

Το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία πολύ συχνά ή όχι 
για πολύ χρόνο.



20 / 22  EL Ψυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Επίλυση προβλημάτων
•	 Το νέο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 

από το προηγούμενο. Τα μεγαλύτερα 
προϊόντα θα λειτουργούν για μεγαλύτερη 
χρονική διάρκεια.

•	 Η θερμοκρασία του δωματίου μπορεί να 
είναι υψηλή. >>> Το προϊόν κανονικά 
θα λειτουργεί για μεγαλύτερα χρονικά 
διαστήματα για μεγαλύτερη θερμοκρασία 
δωματίου.

•	 Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί 
πρόσφατα στην πρίζα ή μπορεί να 
τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό 
του. >>> Θα χρειαστεί περισσότερος χρόνος 
για να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία όταν έχει συνδεθεί πρόσφατα 
στην πρίζα ή τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα 
στο εσωτερικό του. Αυτό είναι φυσιολογικό.

•	 Μπορεί να τοποθετήθηκαν πρόσφατα 
μεγάλες ποσότητες θερμών τροφίμων μέσα 
στο προϊόν. >>> Μην τοποθετείτε μέσα στο 
προϊόν ζεστά τρόφιμα.

•	 Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή 
διατηρήθηκαν ανοικτές για μεγάλες 
χρονικές περιόδους. >>> Ο ζεστός αέρας 
που εισέρχεται στο εσωτερικό του, θα κάνει 
το προϊόν να λειτουργεί για περισσότερο 
χρόνο. Μην ανοίγετε τις πόρτες πολύ συχνά.

•	 Η πόρτα κατάψυξης ή συντήρησης μπορεί 
να είναι μισάνοιχτη. >>> Ελέγξτε ότι οι 
πόρτες έχουν κλείσει καλά.

•	 Το προϊόν μπορεί να έχει ρυθμιστεί σε 
πολύ χαμηλή θερμοκρασία. >>> Ρυθμίστε 
τη θερμοκρασία σε υψηλότερη θερμοκρασία 
και περιμένετε να επιτύχει το προϊόν τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία.

•	 Η στεγανοποίηση της πόρτας συντήρησης 
ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, 
φθαρμένη, σπασμένη ή να μην εδράζει 
σωστά. >>> Καθαρίστε ή αντικαταστήστε 
τη στεγανοποίηση. Αν η στεγανοποίηση 
της πόρτας έχει υποστεί ζημιά / φθορά, 
το προϊόν θα λειτουργεί για μεγαλύτερες 
περιόδους για να διατηρήσει την τρέχουσα 
θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία κατάψυξης είναι πολύ χαμηλή, 
αλλά η θερμοκρασία της συντήρησης είναι 
επαρκής.

•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης 
έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> 
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε 
πάλι.

Η θερμοκρασία συντήρησης είναι πολύ χαμηλή, 
αλλά η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι 
επαρκής.

•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> 
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου 
συντήρησης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε 
πάλι.

Τα τρόφιμα που φυλάσσονται στα συρτάρια του 
θαλάμου συντήρησης είναι παγωμένα.

•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> 
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε 
πάλι.

Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή κατάψυξης είναι 
πολύ υψηλή.
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Επίλυση προβλημάτων
•	 Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 

έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλή τιμή. >>> 
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας θαλάμου 
συντήρησης επηρεάζει τη θερμοκρασία 
θαλάμου κατάψυξης. Αλλάξτε τη 
θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
ή κατάψυξης και περιμένετε έως ότου οι 
αντίστοιχοι θάλαμοι έχουν επιτύχει το 
ρυθμισμένο επίπεδο θερμοκρασίας.

•	 Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή 
διατηρήθηκαν ανοικτές για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. >>> Μην ανοίγετε τις πόρτες 
πολύ συχνά.

•	 Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> 
Κλείστε τελείως την πόρτα.

•	 Το προϊόν μπορεί να έχει συνδεθεί 
πρόσφατα στην πρίζα ή μπορεί να 
τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα στο εσωτερικό 
του. >>> Αυτό είναι φυσιολογικό. Θα 
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για 
να φθάσει το προϊόν τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία όταν έχει συνδεθεί πρόσφατα 
στην πρίζα ή τοποθετήθηκαν νέα τρόφιμα 
στο εσωτερικό του. 

•	 Μπορεί να τοποθετήθηκαν πρόσφατα 
μεγάλες ποσότητες θερμών τροφίμων μέσα 
στο προϊόν. >>> Μην τοποθετείτε μέσα στο 
προϊόν ζεστά τρόφιμα.

Ταλάντευση ή θόρυβος
•	 Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, οριζόντιο και 

ανθεκτικό. >>> Αν το προϊόν ταλαντεύεται 
όταν το μετακινείτε αργά, ρυθμίστε τα πόδια 
για να ισορροπήσετε το προϊόν. Επίσης 
βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο έχει αρκετή 
φέρουσα ικανότητα ώστε να αντέχει το 
προϊόν.

•	 Οποιαδήποτε είδη έχουν τοποθετηθεί 
πάνω στο προϊόν μπορεί να προκαλέσουν 
θόρυβο. >>> Αφαιρέστε οποιαδήποτε είδη 
έχουν τοποθετηθεί πάνω στο προϊόν.

Το προϊόν παράγει θόρυβο ροής ή ψεκασμού 
υγρού κλπ.

•	 Οι αρχές λειτουργίας του προϊόντος 
περιλαμβάνουν ροή υγρού και αερίου. >>> 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

Ακούγεται φύσημα αέρα από το προϊόν.
•	 Το προϊόν χρησιμοποιεί έναν 

ανεμιστήρα για τη διαδικασία ψύξης. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί 
δυσλειτουργία.

Υπάρχει συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα 
του προϊόντος.

•	 Ο θερμός ή υγρός καιρός μπορεί να 
αυξήσει τη συσσώρευση πάγου και τη 
συμπύκνωση. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

•	 Οι πόρτες ανοίγονταν συχνά ή 
διατηρήθηκαν ανοικτές για μεγάλες χρονικές 
περιόδους. >>> Μην ανοίγετε τις πόρτες 
πολύ συχνά, αν κάποια πόρτα είναι ανοικτή, 
κλείστε την.

•	 Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> 
Κλείστε τελείως την πόρτα.

Υπάρχει συμπύκνωση στα εξωτερικά τοιχώματα 
του προϊόντος ή ανάμεσα στις πόρτες.

•	 Ο καιρός μπορεί να είναι υγρός, αυτό είναι 
πολύ φυσιολογικό σε κρύο καιρό. >>> Η 
συμπύκνωση θα πάψει όταν μειωθεί η 
υγρασία. 

Δυσοσμία στο εσωτερικό.
•	 Το προϊόν δεν καθαρίζεται τακτικά. >>> 

Καθαρίζετε το εσωτερικό τακτικά με 
σφουγγάρι, χλιαρό νερό και διάλυμα 
μαγειρικής σόδας σε νερό.

•	 Ορισμένες συσκευασίες και υλικά 
συσκευασίας μπορεί να παράγουν οσμές.  
>>> Χρησιμοποιείτε δοχεία και υλικά 
συσκευασίας που δεν παράγουν οσμές.

•	 Τα τρόφιμα τοποθετήθηκαν σε μη 
σφραγισμένα δοχεία. >>> Να διατηρείτε 
τα τρόφιμα σε σφραγισμένα δοχεία Από 
τα μη σφραγισμένα τρόφιμα μπορεί να 
εξαπλωθούν μικροοργανισμοί και να 
προκληθούν δυσάρεστες οσμές.

•	 Απομακρύνετε από το προϊόν τυχόν 
τρόφιμα που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.

Η πόρτα δεν κλείνει.
•	 Οι συσκευασίες των τροφίμων μπορεί να 

εμποδίζουν την πόρτα. >>> Αλλάξτε θέση σε 
τυχόν είδη που εμποδίζουν τις πόρτες.

•	 Το προϊόν δεν στέκεται σε τελείως όρθια 
θέση στο δάπεδο. >>> Ρυθμίστε τα πόδια 
για να ισορροπήσετε σωστά το προϊόν.

•	 Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, οριζόντιο και 
ανθεκτικό. >>> Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο 
είναι επίπεδο και οριζόντιο και αρκετά 
ανθεκτικό για το βάρος του προϊόντος.
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Επίλυση προβλημάτων
Το συρτάρι λαχανικών έχει σφηνώσει.
•	 Τα τρόφιμα μπορεί να έρχονται σε επαφή 

με το άνω τμήμα του συρταριού. >>> 
Αναδιοργανώστε τα τρόφιμα μέσα στο 
συρτάρι.

Αν Η Επιφανεια Του Προϊοντος Ειναι Θερμη.
•	 Ενδέχεται να παρατηρηθούν υψηλές 

θερμοκρασίες ανάμεσα στις δύο πόρτες, 
στα πλευρικά πλαίσια και στην πίσω 
σχάρα κατά τη λειτουργία του προϊόντος. 
Αυτό είναι φυσιολογικό και το προϊόν 
δεν χρειάζεται συντήρηση!Προσοχή όταν 
αγγίζετε αυτές τις επιφάνειες.

A
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αν	το	πρόβλημα	
επιμένει	αφού	ακολουθήσετε	τις	
οδηγίες	σε	αυτή	την	ενότητα,	
απευθυνθείτε	στο	κατάστημα	
αγοράς	ή	σε	Εξουσιοδοτημένο	
σέρβις.	Μην	επιχειρήσετε	να	
επισκευάσετε	μόνοι	σας	το	
προϊόν.



ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...                                                                                                
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510 392 180-3  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΛΙΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ 211 012 2829-30-31-32 
E-mail: seitanidis@otenet.gr 

 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  
Η εταιρεία ΠΑΡ.ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας τις 
συσκευές beko και σας παρέχει τον παρακάτω χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν μέσα 
στην διάρκεια της εγγύησης η συσκευή σας χρειαστεί επισκευή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα 
εξουσιοδοτημένα service από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρεία μας στο τηλέφωνο    2510 392511 / 
2510 392512 
 

ΨΥΓΕΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΡΟΝIA 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ 2 ΧΡΟΝIA 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ………………………                AΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ………………………………………………… 

……………………………………………………………………….                 ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………….                  ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………………………. 

………………………………………………………………………                 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………..       

ΤΗΛ : …………………………………………………………….                  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ……………………………………….. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ…………………………………………… 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                                                   ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ…………………………………………………  

                                                                               ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. 
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ………………………               ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………………………. 

……………………………………………………………………….               ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………..         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………….                ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ………………………………………..   

………………………………………………………………………                  

ΤΗΛ : …………………………………………………………….                 ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ……………….. 

                                                                                                   ………………………………………………………………………. 

            



 
ΧΩΡΟΣ 

ΓΡΑΜ / ΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

     
1. Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να υπογραφούν δεόντως με 

φροντίδα του πελάτη και τα δύο μέρη της εγγύησης. Το απόκομμα για την εταιρεία θα πρέπει να 
ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή ή να προσκομηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (Πολύστυλο 
Καβάλας  Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. 

 

2. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τον χρόνο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα για κάθε συσκευή, 
κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικό 
εξάρτημα της συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται εντελώς δωρεάν δια της αντικατάστασης 
ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση 
της συσκευής. Ο καταναλωτής οφείλει με δικές του δαπάνες να πάει την συσκευή στο κοντινότερο 
εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας.  

 

3. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την 
απόλυτη κρίση της . 

 

4.   Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια , παράλειψη , κακή 
εγκατάσταση και πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο , κακή 
χρήση και ελλιπή συντήρηση της συσκευής. Επίσης η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για βλάβες που 
οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη πινακίδα της 
συσκευής , σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης. Στις καλύψεις της εγγύησης δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε :γυάλινες και πλαστικές 
επιφάνειες , λυχνίες κ.α.  

 

5. Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 
 

6. Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής πώλησης ή φωτοαντίγραφο 
αυτού. 
Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγύησης και της πινακίδας μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής. 

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της. 

Προσκομίστε την σε κάθε αίτημα για επισκευή. 
 
            ΠΡΟΣΟΧΗ 
              ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΛΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΕΝ 

ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

ΠΡΟΣ : 

 

SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

210 2116649 
6932366733 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 

6947424284 
6936065106  

ΠΑΤΡΑ 
ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2610 640810 
6932 437700 

ΒΟΛΟΣ 
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22410 94130 
6981972363 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26510 31947 
6945 306990 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

25310 33711 
6932 587473 

 

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...      
 
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003 
ΤΗΛ 2510 392180-3 

SERVICE ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – HIFI  
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 

210 8836512 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
 

2310 429229 
 

ΠΑΤΡΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2610 622388 
 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

24210 30113 

 


