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Φροντίστε να μην εγκλωβιστεί η χαραχθεί το καλώδιο τροφοδοσίας εάν
σπρώξετε προς τα πίσω το ψυγείο, ενώ έχετε εξάγει το βύσμα ρεύματος
κατά την εγκατάσταση.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία. Κατά τη μετακίνηση της
συσκευής μακριά από τον τοίχο, να προσέχετε ώστε η μετακίνηση να μη
μαγκώνεται ή φθείρεται το καλώδιο τροφοδοσίας με οποιονδήποτε τρόπο.
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Βεβαιωθείτε για την γείωση. Σε περίπτωση που οι
οδηγίες γείωσης δεν σας είναι πλήρως κατανοητές,
ή αν έχετε αμφιβολίες για το κατά πόσο η συσκευή
είναι κατάλληλα γειωμένη, συμβουλευτείτε έναν
ειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή τεχνικό επισκευής.
Η λανθασμένη γείωση μπορεί να προκαλέσει μηχανική
βλάβη και ηλεκτροπληξία. Φροντίστε να χρησιμοποιείτε
κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη τάση για το βύσμα ρεύματος.
Φροντίστε να χρησιμοποιείτε κατάλληλη, αποκλειστική και γειωμένη
τάση για το βύσμα ρεύματος.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

Μην αφήνετε τα παιδιά να εισέρχονται στο προϊόν.
Η ζωή ενός παιδιού μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο, εάν ένα
παιδί μπει στο ψυγείο.

Το γρήγορο άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου μπορεί να
προκαλέσει την πτώση των τροφίμων στο καλάθι του ψυγείου και
έτσι να χτυπήσετε το πόδι σας. Επομένως, πρέπει να είστε
προσεκτικοί.
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Μην τοποθετείτε αναμμένο κερί εντός του ψυγείου για
να εξουδετερώσετε τις οσμές. Μην χρησιμοποιείτε
πιστολάκι, για να στεγνώσετε το εσωτερικό και μην
ανάβετε κεριά για την απομάκρυνση των οσμών.
Μπορεί να προκαλέσει έκρηξη ή φωτιά.
Μην εισάγετε τα χέρια σας εντός του αυτόματου
κατασκευαστή πάγου. (Μόνο για το μοντέλο με
αυτόματο κατασκευαστή πάγου)
Ενδέχεται να προκαλέσει τραυματισμό.

Αποφύγετε τις συσκευές θέρμανσης. Τοποθετήστε σε
μέρη μακριά από τη φωτιά και σε μέρη με διαρροή
εύφλεκτου υγρού.
Μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά.

禁止
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Στην περίπτωση βροντών και αστραπών ή σε
περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε το βύσμα ρεύματος.
Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

ΑΕΡΙΟ
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Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα χωρίς τάξη στο εσωτερικό του ψυγείου.
Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας
του ψυγείου και να τραυματίσουν κάποιον.
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Αγωγός Ροής
Αέρα (Multi-air)
Σχάρα θύρας

Μικρό συρτάρι

Γενικό ράφι (1 ή 2)
Σχάρα θύρας
Πτυσσόμενο ράφι
(προαιρετικό)

Σχάρα
Μπουκαλιών Θύρας
Δεξαμενή νερού

Δίσκος Ολίσθησης

Πολλαπλών χρήσεων
Διαμέρισμα (1 ή 2)

Συρτάρι λαχανικών

Αυτόματος
κατασκευαστής
πάγου
Παγωνιέρα

Σχάρα Μπουκαλιών
Θύρας

Διαμέρισμα Καταψύκτη
(επάνω)
Διαφανές ρηχό συρτάρι
εντός του καταψύκτη

Βίδα επιπέδου
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
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Διαμέρισμα Καταψύκτη
(Κάτω)

1.

2.

3. Για να εξασφαλίσετε την σωστή κυκλοφορία του αέρα
σε συντήρηση και κατάψυξη, παρακαλείσθε να αφήνετε
χώρο και στις δύο πλευρές καθώς και στο επάνω μέρος
τους ψυγείου και να κρατάτε τουλάχιστον 2 ίντσες (5 cm)
απόσταση από τον πίσω τοίχο και το ψυγείο σας.
4. Ασφαλίστε την μονάδα στον τοίχο για να αποφευχθεί η
συμπτωματική ανατροπή.
5. Για να αποφύγετε την δόνηση, η μονάδα πρέπει να είναι
ισόπεδη. Εάν απαιτείται, ρυθμίστε τις βίδες επιπέδου για
αντιστάθμιση προς το άνισο πάτωμα. Το εμπρός πρέπει να
είναι ελαφρώς υψηλότερα από το πίσω για να διευκολύνει
το κλείσιμο της πόρτας. Οι βίδες επιπέδου μπορούν να
περιστραφούν εύκολα γέρνοντας ελαφρώς το ντουλάπι.
Περιστρέψτε τις βίδες επιπέδου προς τα αριστερά (
) για
να χαμηλώσετε την μονάδα, και προς τα δεξιά (
) για να
την ανυψώσετε.
6. Στην περίπτωση που οι πόρτες κλίνουν προς τα
κάτω μετά την εγκατάσταση του ψυγείου και της
πλήρωσης του με τρόφιμα, ρυθμίστε την
αντιστοιχία των θυρών όπως εμφαίνεται 4-5
ημέρες μετά την εγκατάσταση.Πριν να ρυθμίσετε
τα ρυθμιζόμενα πόδια, ανοίξτε το κάτω συρτάρι
του καταψύκτη.
7.

8.
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Πίνακας προβολής λειτουργίας

Τύπος-2

Τύπος-1
ECO

Το κουμπί ρύθμισης
θερμοκρασίας για το
διαμέρισμα Ψυγείου

ECO

REF/FRZ

Θερμοκρασία Κουμπί
ρύθμισης για το
διαμέρισμα
Πολλαπλών χρήσεων

ECO

FREEZER

Κουμπί Ρύθμισης
Θερμοκρασίας για
το διαμέρισμα
καταψύκτη

FRIDGE

FRIDGE

ECO

REF/FRZ

FREEZER

Κουµπί Κλειδώµατος
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Όταν οι θύρες είναι κλειστές ή το κουμπί διακοπής στην επιλογή των 20
δευτερολέπτων, η φωτεινότητα λυχνίας LED θα μειωθεί, και ενεργοποιείται
η εξοικονόμηση ενέργειας. Όταν η θύρα είναι ανοικτή ή έχει πιεστεί το κουμπί,
η φωτεινότητα λυχνίας LED θα αυξηθεί.

Μπορείτε να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του διαμερίσματος
καταψύκτη, του διαμερίσματος ψυγείου και του διαμερίσματος
πολλαπλών χρήσεων.
Τρόπος ρύθμισης
της θερμοκρασίας
στο διαμέρισμα
ψυγείου

Ρύθμιση της θερμοκρασίας του διαμερίσματος ψυγείου

Όταν πιέσετε το κουµπί “
”, η θερµοκρασία του
διαµερίσµατος ψυγείου επαναλαµβάνεται µε την ακόλουθη
σειρά:
FRIDGE

FRIDGE

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → 8°C → ECO → 2°C → 3°C
→ 4°C

Τρόπος ρύθμισης της
θερμοκρασίας του
διαμερίσματος
πολλαπλών
χρήσεων.

Ρύθμιση θερμοκρασίας διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων

Όταν πιέσετε το κουμπί “
”, η θερμοκρασία του
διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων επαναλαμβάνεται με
την ακόλουθη σειρά:
REF/FRZ

REF/FRZ

4°C → 5°C → 6°C → 7°C → ECO → -17°C → -15°C →
-12°C → -7°C → -3°C → -2°C → -1°C → 0°C → 1°C →
2°C → 3°C → 4°C

Τρόπος ρύθμισης
της θερμοκρασίας
στο διαμέρισμα
του καταψύκτη

Ρύθµιση θερµοκρασίας χώρου καταψύκτη

Όταν πιέζετε το κουµπί “
” η θερµοκρασία του
διαµερίσµατος καταψύκτη επαναλαµβάνεται µε την
ακόλουθη σειρά:
FREEZR

FREEZR

-18°C → -19°C → -20°C → -21°C → -22°C → -23°C→
-24°C → -26°C(SUPER) → -16°C → -17°C→ -18°C

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Η επί της ουσίας εσωτερική θερµοκρασία ποικίλει αναλόγα µε την κατάσταση
των τροφίµων, διότι η προσδιορισµένη ρύθµιση θερµοκρασίας αποτελεί µια
θερµοκρασία στόχο, και όχι µια επί της ουσίας θερµοκρασία εντός του ψυγείου.
Η λειτουργία ψύξης είναι κατ’ αρχήν αδύναµη.
Παρακαλούµε ρυθµίστε την θερµοκρασία όπως ανωτέρω µετά την χρήση του
ψυγείου για το ελάχιστο 2-3 ηµερών.
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Λειτουργία
Ψυγείο
“ECO”

Για να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν χρειάζεται η αποθήκευση
τροφίμων εντός του διαμερίσματος ψυγείου, μπορείτε να επιλέξετε την
λειτουργία ECO Ψυγείου, δηλαδή να απενεργοποιήσετε το διαμέρισμα ψυγείου.
Για να θέσετε το ψυγείο σε κατάσταση διακοπής, πιέστε “ FRIDGE ” επανειλημμένα
έως ότου να ανάψει η ένδειξη “ECO”.

FRIDGE

ECO

Για να εξοικονομήσετε ηλεκτρική ενέργεια όταν δεν χρειάζεται να αποθηκευτούν
τρόφιμα στο διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων, έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε
την απενεργοποίηση της λειτουργίας του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων,
δηλαδή να απενεργοποιήσετε το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων.

Πολλαπλών
χρήσεων “ECO”

Για να θέσετε το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων σε κατάσταση τερματισμού,
πιέστε επανειλημμένα το “ REF/FRZ ” έως ότου να ανάψει το “ECO”.

REF/FRZ

ECO

Παρακαλούμε επιλέξτε αυτήν την λειτουργία για άμεση κατάψυξη.

Υπέρ-Καταψύκτης

Ρύθμιση υπέρ-κατάψυξης: πιέστε το κλειδί “
”. Ο πίνακας θα προβάλλει
“-26° C” και “SUPER” που δεικνύει ότι βρίσκεται σε κατάσταση
υπέρ-κατάψυξης.
Ακύρωση υπέρ-κατάψυξης: πιέστε το κλειδί “
”. Ο πίνακας προβάλλει μία
θερμοκρασία διάφορη της “-26°C ” που δεικνύει ότι δεν βρίσκεται πλέον σε
κατάσταση υπέρ-κατάψυξης. Όταν ο χρόνος υπέρ-κατάψυξης επιτευχθεί,
αυτομάτως εξέρχεται από την κατάσταση υπέρ-κατάψυξης και επιστρέφει στην
ρύθμιση θερμοκρασίας κατάψυξης των “-21°C”.
FREEZR

FREEZR

FREEZR
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Λειτουργία
Κλείδωμα

• Η πίεση του εν λόγω κουμπιού σταματά την λειτουργία των άλλων κουμπιών.
• Το Κλείδωμα ή Ξεκλείδωμα επαναλαμβάνεται οποτεδήποτε πιέσετε το κουμπί
“
”. (Για “Locking” ή “Unlocking” πιέστε το κουμπί “
” για 2
δευτερόλεπτα.)
• Όταν χρησιμοποιείτε το κουμπί “
” δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε
οιοδήποτε άλλο κουμπί, Έως Ότου να ξεκλειδώσετε το ψυγείο. Όταν πιέζετε τα
άλλα κουμπιά όταν το ψυγείο είναι κλειδωμένο, το “
” θα αναβοσβήσει 3
φορές για να ενημερώσει σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση κλειδώματος.

ΚΛΕΙΔΩΜΑ

Συναγερμός
ανοίγματος
θύρας

ΞΕΚΛΕΙΔΩΜΑ

• Όταν η θύρα του διαμερίσματος ψυγείου, του συρταριού του διαμερίσματος
πολλαπλών χρήσεων ή του επάνω συρταριού της κατάψυξης μείνουν ανοικτές
ή δεν έχουν κλείσει ερμητικά για περισσότερο του 1 λεπτού, ηχεί 3 φορές κάθε
30 δευτερόλεπτα. Εάν οι θύρες δεν κλείσουν καταλλήλως μετά από 6 λεπτά,
ο συναγερμός σταματά.
• Εάν ο συναγερμός παραταθεί μετά από το κλείσιμο της θύρας ψυγείου,
συρταριού του διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων ή του επάνω συρταριού
της κατάψυξης, επικοινωνήστε με το οικείο σας κέντρο τεχνικής υποστήριξης.

Λειτουργία
αυτό-διάγνωση
(εντοπισμός
σφαλμάτων)

Η λειτουργία αυτό-διάγνωσης λειτουργεί όταν προκύψει μία αστοχία στην
μονάδα. Όταν προκύψει μια αστοχία στην μονάδα. Επικοινωνήστε άμεσα με
το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών χωρίς να ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ την
παροχή ρεύματος. Εάν η παροχή ρεύματος είναι ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΗ, ο
μηχανικός θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο για να εντοπίσει από που
προέκυψε η αστοχία. Η πίεση οιονδήποτε κουμπιών λειτουργίας δεν θα
διαφοροποιήσει την ρύθμιση θερμοκρασίας όταν προκύψει μία αστοχία.

Χαρακτηριστικό
μνήμης

Όταν επανέλθει το ηλεκτρικό μετά από διακοπή ρεύματος, έχει την δυνατότητα
να ανακαλέσει τις τελευταίες ρυθμίσεις της θερμοκρασίας ψυγείου, Ψυγείο
Απενεργοποιημένο, θερμοκρασία κατάψυξης, διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων
Απενεργοποιημένο και την θερμοκρασία διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων.
Εντούτοις, η Υπέρ Ψύξη δεν μπορεί να ανακληθεί. Εάν η μονάδα βρίσκεται σε
κατάσταση Υπέρ Ψύξης όταν διεκόπη το ρεύμα, η θερμοκρασία κατάψυξης θα
ρυθμιστεί σε “-21°C” μετά από την εκ νέου σύνδεση του ρεύματος.
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Κατασκευή πάγου
Τρόπος
κατασκευής
πάγου

Πληρώστε το νερό εντός της δεξαµενής νερού
1. Αφαιρέσατε την δεξαμενή νερού
όταν η στάθμη νερού της είναι κάτω
από την γραμμή παροχής νερού.
* Συνιστάται να πλένετε την δεξαμενή
νερού εβδομαδιαίως.

2. Ξεβιδώστε το πώμα της δεξαμενής
νερού προς την κατεύθυνση της
σήμανσης ΑΝΟΙΓΜΑ όπως
εμφαίνεται στην εικόνα.

∆εξαµενή
νερού

ΑΝΟΙΓΜΑ

3. Πληρώστε το νερό έως ότου να
5. Τοποθετήστε την δεξαμενή νερού
φθάσει την γραμμή Max.Η στάθμη
και πιέστε την πίσω έως ότου να
του νερού δεν πρέπει να υπερβαίνει
ακούσετε έναν “μεταλλικό” ήχο.
την γραμμή Max.
* Το νερό δεν μπορεί να πληρωθεί
* Πληρώστε μόνον με πόσιμο νερό.
καταλλήλως εάν η δεξαμενή νερού
δεν βρίσκεται στην σωστή θέση.

4. Σφίξτε το πώµα της δεξαµενής
νερού προς την διεύθυνση της
σήµανσης ΚΛΕΙΣΙΜΟ όπως
εµφαίνεται στην εικόνα.
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Κατασκευή πάγου
Κατασκευή πάγου
6. Περιστρέψτε τον διακόπτη του
κατασκευαστή πάγου σε
ON ώστε να εκκινήσετε την
κατασκευή πάγου.

关 开

7. Όταν ο κάδος πάγου είναι πλήρης,
ο πάγος έρχεται σε επαφή με το
επίπεδο αισθητήρα και ο
κατασκευαστής πάγου σταματά
αυτομάτως να κατασκευάζει πάγο.

Επίπεδο αισθητήρα
8. Αφαιρέστε τον κάδο πάγου
τραβώντας τον ήπια προς τα έξω.
Όταν επανατοποθετείτε τον κάδο
πάγου μετά την αφαίρεση του
πάγου, βεβαιωθείτε ότι έχει
ασφαλιστεί επαρκώς.

Προσοχή σχετικά
με την κατασκευή
πάγου

• Εάν επιθυμείτε να επισπεύσετε την κατασκευή πάγου, ρυθμίστε την
θερμοκρασία καταψύκτη σε “-26°C(SUPER)”;
• Όταν ο κάδος πάγου είναι γεμάτος με πάγο, ο κατασκευαστής πάγου σταματά
αυτομάτως να κατασκευάζει πάγο.
• Εάν δεν σας χρειάζεται να κατασκευάσετε πάγο, περιστρέψτε τον
διακόπτη κατασκευής πάγου σε (OFF). Εάν επιθυμείτε να κατασκευάσετε
πάγο ξανά, περιστρέψτε τον διακόπτη σε (ON);
• Για να πληρώσετε τον κάδο πάγου, ο κατασκευαστής πάγου χρειάζεται να
κατασκευάσει πάγο 10 φορές (8 κομμάτια κάθε φορά), διαδικασία που
χρειάζεται κατά προσέγγιση μια ημέρα, αλλά ενδέχεται να διαφέρει
αναλόγως με ορισμένες συνθήκες όπως πόσο συχνά και για ποίο χρονικό
διάστημα ανοίγουν οι θύρες.
• Το Σύνολο νερού επαρκεί για 8 φορές αυτόματης κατασκευής πάγου.
• Εάν η μονάδα χρησιμοποιείται για πρώτη φορά ή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για
μεγάλο χρονικό διάστημα, βεβαιωθείτε ότι καθαρίσατε πριν την κατασκευή
πάγου και μην χρησιμοποιήσετε την πρώτη παρτίδα πάγου.
• Μην χρησιμοποιείτε άλλα ποτά (τσάι κριθαριού, χυμό κλπ.) για να
κατασκευάσετε πάγο, διαφορετικά ενδέχεται να προκληθεί κάποια αστοχία.
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Διαμέρισμα ψυγείου
Καλάθι

Για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με ύψος, μετακινήστε τα ράφια θύρας για να
αλλάξετε το ύψος μεταξύ των ραφιών.

Αφαιρέστε το ράφι ανασηκώνοντας το προς τα επάνω, και κατόπιν εγκαταστήστε
το στην επιθυμητή θέση.

Γενικό Ράφι

Για να αποθηκεύσετε τρόφιμα που έχουν ύψος, μετακινήστε τα ράφια για να
αλλάξετε το ύψος μεταξύ τους.

Ανασηκώστε το εσωτερικό του ραφιού και τραβήξτε το προς τα έξω για να το
αφαιρέσετε. Εγκαταστήστε το αφαιρεμένο ράφι στην επιθυμητή θέση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Αφαιρέστε τα περιεχόµενα επί του ραφιού πριν να το αφαιρέσετε.
Για να αποθηκεύσετε τρόφιμα με ύψος, ανυψώστε το εμπρός του πτυσσόμενου
ραφιού και πιέστε το προς τα μέσα για να διπλώσει με το εσωτερικό ράφι.

Πτυσσόμενο
Ράφι
(προαιρετικό)

Περιστρεφόμενος
Δίσκος

Η θύρα δεν µπορεί να κλείσει
όταν ο περιστρεφόµενος δίσκος
βρίσκεται στην εν λόγω θέση.

Η θύρα µπορεί να κλείσει όταν
ο περιστρεφόµενος δίσκος
βρίσκεται στην εν λόγω θέση.

Η θύρα δεν μπορεί να κλείσει όταν ο περιστρεφόμενος δίσκος βρίσκεται σε
θέση ανάρτησης. Πρέπει να τοποθετηθεί πίσω στην αρχική του θέση για να
κλείσετε την θύρα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Για να αποφευχθεί η δημιουργία σταγόνων πάχνης, επιλέξτε τους
περιστρεφόμενους δίσκους που είναι εξοπλισμένοι με θερμαντήρα. Είναι
φυσιολογικό για τον περιστρεφόμενο δίσκο να δημιουργεί θερμότητα και
αυτή η λειτουργία δεν επηρεάζει τα τρόφιμα.
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Ο δίσκος ολίσθησης μπορεί να ολισθήσει ανέτως
για να αποφευχθεί η δυσκολία πρόσβασης στα
τρόφιμα που είναι τοποθετημένα στην οπίσθια
πλευρά του ραφιού.

Δίσκος
Ολίσθησης

Διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων
Όταν αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα, ρυθμίστε την θερμοκρασία του
διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων σε 1-7°C. Όταν αποθηκεύετε ψάρια και
κρέας για μικρό χρονικό διάστημα, ρυθμίστε την θερμοκρασία κάτω του 0.
Συνεπώς, πάντοτε να ελέγχεται την ρύθμιση της θερμοκρασίας πριν να
αποθηκεύσετε τρόφιμα.

Διαμέρισμα
πολλαπλών
χρήσεων

ΤΥΠΟΣ-1

Ρυθμίστε την θέση των μικρών συρταριών συμφώνως προς το μέγεθος
των τροφίμων.
ΤΥΠΟΣ-2

Αναλόγως με το είδος των τροφίμων που χρειάζονται αποθήκευση στο
διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων, τοποθετήστε τα ξεχωριστά σε 2 συρτάρια.

22

Μέθοδος Εξοικονόµησης Ενεργείας

Μέθοδος Εξοικονόμησης Ενεργείας
• Εγκαταστήστε το ψυγείο σε σκιερό, δροσερό και καλώς αεριζόµενο χώρο.
• Μην ανοιγοκλείνετε συχνά την θύρα εάν δεν είναι απαραίτητο.
• Παρακαλούµε µην κρατάτε ανοικτή την θύρα για µεγάλα χρονικά διαστήµατα,
να κλείνετε την θύρα το γρηγορότερο δυνατόν.
• Επιτρέψτε στα ζεστά τρόφιµα να κρυώσουν πριν να τα αποθηκεύσετε.
• ∆εν συνιστάται να αποθηκεύετε µεγάλες ποσότητες τροφίµων. Πρέπει να υπάρχει
αρκετός χώρος για την ελεύθερη κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.
• Μην ρυθµίζετε την θερµοκρασία του ψυγείου χαµηλότερα από ότι χρειάζεται.
• Μην τοποθετείτε τρόφιµα κοντά στον αισθητήρα θερµοκρασίας.
• Σας συνιστούµε να µην αποθηκεύετε τρόφιµα που δεν χρειάζονται ψυγείο.
• Τοποθετείστε τα κατεψυγµένα τρόφιµα προς απόψυξη εντός του ψυγείου. Μπορούν
να χρησιµοποιηθούν για την ψύξη του ψυγείου. (Εφαρµοστέο µόνον σε κάποια
µοντέλα).
• Καθαρίστε περιοδικά το οπίσθιο κάλυµµα και τον σωλήνα αντί-συµπύκνωσης (ετησίως)
για να εξασφαλίσετε την ανταλλαγή θερµότητας του συστήµατος. (Εφαρµοστέο µόνον
σε κάποια µοντέλα).
• Μην φράσετε τα ανοίγµατα εξαερισµού µε τρόφιµα. (Εφαρµοστέο µόνον σε κάποια
µοντέλα).
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Προτάσεις σχετικά µε την αποθήκευση τροφίµων

Θέση των τροφίμων

3
1

4
8

2

6
5

7
9

12

11
10
14

Τύπος-1
TYPE-1

13

Συστάσεις σχετικά
με την αποθήκευση
ψυγείου

1

2 Σχάρα θύρας για μπουκάλια

Σχάρα θύρας

Αποθηκεύστε μικρά
πακέτα γάλακτος ή
μπαχαρικών.

균

Αποθήκευση τροφίμων
ψυγείου (Τα τρόφιμα
πρέπει να διατηρούνται
σε μία ορισμένη
απόσταση μεταξύ τους και η
έξοδος αέρα δεν πρέπει ποτέ να
φράσετε από τα τρόφιμα.)

Αποθήκευση φρούτων
και λαχανικών.

7 Δεξαμενή νερού
Αποθήκευση νερού για την
κατασκευή πάγου.
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Αποθήκευση νερού
και αναψυκτικών.

요 구르 트

3 Γενικό ράφι (1 ή 2)

5 Συρτάρι λαχανικών

Τύπος-2

4 Πτυσσόμενο ράφι (προαιρετικό)
Για οδηγίες σχετικά
με τον τρόπο χρήσης,
αναφερθείτε στις
συμβουλές.(Τα τρόφιμα πρέπει να
διατηρούνται σε μία ορισμένη
απόσταση μεταξύ τους και η έξοδος
αέρα ποτέ δεν πρέπει να φράσετε
από τα τρόφιμα.)

6 Μικρός δίσκος
Αποθήκευση μικρών
πακέτων τροφίμων
ή αυγών.

8 Δίσκος Ολίσθησης
Για οδηγίες σχετικά με την χρήση,
αναφερθείτε στις συμβουλές (Βλέπε
σελίδα 22)(Τα τρόφιμα πρέπει να
διατηρούνται σε μία ορισμένη
απόσταση μεταξύ τους και η έξοδος
αέρα δεν πρέπει ποτέ να φράσετε
από τα τρόφιμα.)

Προτάσεις σχετικά µε την αποθήκευση τροφίµων

Συστάσεις για το
διαμέρισμα
πολλαπλών
χρήσεων

9 Συρτάρι (1 ή 2)
Αποθήκευση ψυγμένων ή
κατεψυγμένων τροφίμων.

Συστάσεις για το
διαμέρισμα
καταψύκτη

10 Συρτάρι (επάνω)

11 Κατασκευαστής πάγου

Αποθήκευση
κατεψυγμένων
τροφίμων για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Για οδηγίες σχετικά
με τον τρόπο
κατασκευής πάγου,
αναφερθείτε στο
εγχειρίδιο οδηγιών.

12 Μικρό συρτάρι

13 Συρτάρι (κάτω)

Αποθήκευση τροφίμων
μικρού μεγέθους

Αποθήκευση κατεψυγμένων
τροφίμων μεγάλου
μεγέθους.

Το διάφανο βαθύ συρτάρι

14 στο διαμέρισμα καταψύκτη
Αποθήκευση μικρών πακέτων
μικρών τροφίμων.
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Προτάσεις σχετικά µε την αποθήκευση τροφίµων

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Διαμέρισμα
πολλαπλών
χρήσεων
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Όταν αποθηκεύετε λαχανικά και φρούτα, ρυθμίστε την θερμοκρασία του
διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων σε 1-7°C.Όταν αποθηκεύετε ψάρια και
κρέας για μικρό χρονικό διάστημα, ρυθμίστε την θερμοκρασία σε κάτω του 0.
Συνεπώς, πάντοτε να ελέγχεται την ρύθμιση της θερμοκρασία πριν να
αποθηκεύσετε τρόφιμα.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Γενικό ράφι και
Πτυσσόμενο
ράφι

• Ανασηκώστε το εσωτερικό του ραφιού και τραβήξτε
το προς τα έξω για να αφαιρέσετε το ράφι;
• Πλύνετε το ράφι που αφαιρέσατε με νερό και
σκουπίστε το χρησιμοποιώντας ένα στεγνό
μαλακό ύφασμα;
• Εγκαταστήστε το ράφι με την αντίθετη σειρά;

Σχάρα θύρας

Αδράξτε την σχάρα θύρας σφικτά με το ένα χέρι
και τραβήξτε το από τον πάτο με το άλλο χέρι για
να αφαιρέσετε την σχάρα θύρας.

Δίσκος
Ολίσθησης

• Τραβήξτε τον δίσκο ολίσθησης εξ’ ολοκλήρου
προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε το εξωτερικό
του δίσκου και τραβήξτε το προς τα έξω για να
αφαιρέσετε τον δίσκο ολίσθησης;
• Εγκαταστήστε τον δίσκο ολίσθησης με την
αντίθετη σειρά;

Συρτάρι
λαχανικών

Τραβήξτε το συρτάρι λαχανικών εξ’ ολοκλήρου
προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε την εξωτερική
μεριά του συρταριού και τραβήξτε το έξω.
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Το διαμέρισμα
συρταριού
πολλαπλών
χρήσεων

1. Για μερικά μοντέλα, το μικρό συρτάρι πρέπει να αφαιρεθεί εκ των
προτέρων.
2. Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω εξ’ ολοκλήρου, ανασηκώστε την
εξωτερική πλευρά ολόκληρης της συναρμολόγησης των συρταριών και
τραβήξτε λίγο προς τα έξω, κατόπιν ανασηκώστε το λευκό πλαστικό
συρτάρι και βγάλτε το έξω.
ΜΙΚΡΟ ΣΥΡΤΑΡΙ

3. Εγκαταστήστε το λευκό πλαστικό συρτάρι με την αντίθετη σειρά, κατόπιν
εγκαταστήστε το μικρό συρτάρι. Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση όταν
εκτελείτε την εγκατάσταση του μικρού συρταριού.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

• Εάν ολόκληρη η συναρμολόγηση των συρταριών έχει αφαιρεθεί,
παρακαλούμε αναφερθείτε στην μέθοδο εγκατάστασης του κάτω
συρταριού του καταψύκτη.
• Το μικρό συρτάρι αφορά μόνον μερικά μοντέλα. Δώστε προσοχή στην
κατεύθυνση όταν εκτελείτε την εγκατάσταση του μικρού συρταριού.
Δεν μπορεί να κλείσει εάν έχει εγκατασταθεί στην αντίθετη κατεύθυνση.

Το διαμέρισμα
συρταριού (επάνω)
του καταψύκτη

• Τραβήξτε εξ’ ολοκλήρου το συρτάρι προς τα
έξω, κατόπιν ανασηκώστε το λευκό πλαστικό
συρτάρι για να το βγάλετε έξω.
• Εγκαταστήστε το λευκό πλαστικό συρτάρι με
την αντίθετη σειρά.
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Το συρτάρι
(κάτω) του
διαμερίσματος
καταψύκτη

1. Τραβήξτε το (κάτω) συρτάρι του καταψύκτη εξ’ ολοκλήρου προς τα έξω;
2. Αφαιρέστε το διάφανο βαθύ συρτάρι;
3. Ανασηκώστε όλη την συναρμολόγηση του συρταριού και τραβήξτε προς τα
έξω για να το αφαιρέσετε;

4. Εγκαταστήστε όλη την συναρμολόγηση συρταριού, διατηρώντας τους
κυλίνδρους του συρταριού κάτω από τους κυλίνδρους του διαμερίσματος;

5. Εγκαταστήστε το διάφανο βαθύ συρτάρι.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Δώστε προσοχή στην κατεύθυνση όταν εκτελείτε την εγκατάσταση του
διάφανου βαθιού συρταριού. Δεν μπορεί να κλείσει εάν εγκατασταθεί με την
αντίθετη κατεύθυνση.

Δεξαμενή
νερού

1. Τραβήξτε έξω την δεξαμενή νερού στο ψυγείο.
2. Αφαιρέστε το κάλυμμα της δεξαμενής νερού.
3. Αφαιρέστε την φλάντζα στις παρυφές της
δεξαμενής νερού.
4. Συναρμολογήστε ξανά με την αντίθετη σειρά.
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• Απορρίψτε το νερό µέσα από την δεξαµενή νερού;
• Αφαιρέστε τα παγάκια και το νερό στον κάδο πάγου;
• Περιστρέψτε τον διακόπτη του κατασκευαστή πάγου στην θέση απενεργοποίησης.

Αντικατάσταση
λυχνίας

Προδιαγραφές λυχνίας για το παρόν προϊόν: διαµέρισµα ψυγείου, ενέργεια
λυχνίας: DC12V/1.5W
Λυχνία διαµερίσµατος πολλαπλών χρήσεων: DC12V/0.75W.
Στην περίπτωση που είναι κατεστραµµένη η λυχνία, επικοινωνήστε µε το κέντρο
εξυπηρέτησης για την αντικατάστασή της. Ποτέ µην την αντικαθιστάται µόνοι
σας.

Απόρριψη της παλιάς σας συσκευής
1. Όταν ένα προϊόν διαθέτει το σύµβολο ενός διαγραµµένου κάλαθου απορριµµάτων,
τότε το προϊόν καλύπτεται από την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/EΟΚ.
2. Η απόρριψη όλων των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων πρέπει να γίνεται
χωριστά από τα γενικά οικιακά απορρίµµατα µέσω καθορισµένων εγκαταστάσεων
συλλογής απορριµµάτων, οι οποίες έχουν δηµιουργηθεί είτε από την κυβέρνηση ή
από τις τοπικές αρχές.
3. Η σωστή απόρριψη της παλιάς σας συσκευής θα βοηθήσει στην αποτροπή πιθανών
αρνητικών συνεπειών ως προς το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου.
4. Για πιο λεπτοµερείς πληροφορίες σχετικά µε την απόρριψη της παλιάς σας συσκευής,
επικοινωνήστε µε το αρµόδιο τοπικό γραφείο, υπηρεσία διάθεσης οικιακών
απορριµµάτων ή το µαγαζί από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
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Το ψυγείο δεν
λειτουργεί

Περιμένετε για ένα διάστημα έως ότου το
διαμέρισμα ψυγείου, το διαμέρισμα πολλαπλών
χρήσεων και το διαμέρισμα καταψύκτη φθάσουν
στην ρυθμισμένη θερμοκρασία.

Ενδέχεται να δημιουργηθούν κενά στις θύρες
διαμερίσματος ψυγείου, συρταριού
διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων ή
συρταριού διαμερίσματος καταψύκτη.

Οι φλάντζες των θυρών διαμερίσματος
ψυγείου, διαμερίσματος συρταριού
πολλαπλών χρήσεων ή συρταριού
διαμερίσματος καταψύκτη είναι ακάθαρτες,
φθαρμένες ή παραμορφωμένες.
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Η θερμοκρασία
είναι πολύ ψυχρή
Το διαμέρισμα καταψύκτη είναι
πολύ ψυχρό αλλά οι
θερμοκρασίες στα άλλα
διαμερίσματα είναι φυσιολογικές

Η θερμοκρασία καταψύκτη είναι
ρυθμισμένη σε πολύ κρύο.

Ρυθμίστε τον διακόπτη του καταψύκτη
σε μία θερμότερη ρύθμιση έως ότου η
θερμοκρασία καταψύκτη να είναι
ικανοποιητική.

Το διαμέρισμα ψυγείου είναι
πολύ ψυχρό αλλά οι
θερμοκρασίες στα άλλα
διαμερίσματα είναι φυσιολογικές

Η θερμοκρασία ψυγείου είναι
ρυθμισμένη σε πολύ κρύο.

Ρυθμίστε τον διακόπτη ψυγείου σε
θερμότερη ρύθμιση.

Το διαμέρισμα πολλαπλών
χρήσεων είναι πολύ ψυχρό αλλά
οι θερμοκρασίες στα άλλα
διαμερίσματα είναι φυσιολογικές.

Η ρύθμιση της θερμοκρασίας του
διαμερίσματος πολλαπλών χρήσεων
είναι πολύ ψυχρή.

Ρυθμίστε το κουμπί πολλαπλών χρήσεων
σε θερμότερη ρύθμιση.

Η θερμοκρασία καταψύκτη είναι
ρυθμισμένη σε πολύ ζέστη.

Ρυθμίστε την θερμοκρασία του καταψύκτη
σε ψυχρότερη ρύθμιση έως ότου η θερμοκρασία
καταψύκτη να είναι ικανοποιητική.

Η θερμοκρασία του διαμερίσματος
πολλαπλών χρήσεων είναι ρυθμισμένη
πολύ ζεστή.

Ρυθμίστε την θερμοκρασία του διαμερίσματος
πολλαπλών χρήσεων σε ψυχρότερη ρύθμιση
έως ότου η θερμοκρασία του διαμερίσματος
πολλαπλών χρήσεων να είναι ικανοποιητική.

Ο διακόπτης ψυγείου είναι ρυθμισμένος
σε πολύ ζέστη. Ο διακόπτης ψυγείου
έχει κάποια επιρροή στην θερμοκρασία
καταψύκτη.

Ρυθμίστε την θερμοκρασία ψυγείου
σε ψυχρότερη ρύθμιση έως ότου η
θερμοκρασία ψυγείου να είναι
ικανοποιητική.
Ζεστός αέρας μπαίνει στο
ψυγείο/καταψύκτη οποτεδήποτε ανοίγει
η θύρα. Να ανοίγετε την θύρα λιγότερο
συχνά.

Οι θερμοκρασίες
είναι πολύ ζεστές
Οι θερμοκρασίες στο
διαμέρισμα ψυγείου, στο
διαμέρισμα πολλαπλών
χρήσεων ή στο διαμέρισμα
καταψύκτη είναι
πολύ υψηλές.

Οι θύρες ανοίγουν πολύ συχνά ή για
μεγάλη διάρκεια.
Η θύρα είναι ελαφρώς ανοικτή.

Κλείστε εντελώς την θύρα.

Ενδέχεται να έχουν αποθηκευτεί
προσφάτως μεγάλες ποσότητες
χλιαρών ή ζεστών τροφίμων.

Περιμένετε έως ότου το ψυγείο ή ο
καταψύκτης να έχει τον χρόνο να φθάσει
στην επιλεγμένη θερμοκρασία.

Το ψυγείο έχει απενεργοποιηθεί
προσφάτως για ένα χρονικό διάστημα.

Ένα ψυγείο απαιτεί μερικές ώρες για
να κρυώσει εντελώς.

Το διαμέρισμα ψυγείου είναι πολύ
Το διαµέρισµα ψυγείου είναι ρυθµισµένο
ζεστό αλλά οι θερμοκρασίες στα
σε µία υψηλή θερµοκρασία ή το
άλλα διαμερίσματα είναι φυσιολογικές

διαµέρισµα ψυγείου είναι σε κατάσταση
απενεργοποίησης.

Το διαμέρισμα πολλαπλών
χρήσεων είναι πολύ θερμό αλλά
οι θερμοκρασίες στα άλλα
διαμερίσματα είναι φυσιολογικές.

Το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων
είναι ρυθμισμένο σε υψηλή θερμοκρασία
ή το διαμέρισμα πολλαπλών χρήσεων
βρίσκεται σε Απενεργοποίηση.

33

Ρυθμίστε το ψυγείο σε ψυχρότερη
ρύθμιση.

Ρυθμίστε το κουμπί πολλαπλών
χρήσεων σε ψυχρότερη ρύθμιση.
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Οσμές στο ψυγείο
Το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα.
Υπάρχουν τρόφιμα με δυνατές οσμές
στο ψυγείο.

Καθαρίστε το εσωτερικό με ένα
σφουγγάρι, χλιαρό νερό και σόδα.
ΚαΣκεπάστε εντελώς τα τρόφιμα.

Κάποια δοχεία και υλικά
περιτυλίγματος παράγουν οσμές.

Χρησιμοποιήστε δοχείο ή υλικά
περιτύλιξης μάρκας.

Η συσκευασία τροφίμων διατηρεί
ανοικτή τη θύρα.

Μετακινήστε τα πακέτα που κρατούν
ανοικτή την θύρα.

Οι θύρες ή συρτάρια κλείνουν με τόση
δύναμη που ανοίγουν τα άλλα
συρτάρια και θύρες.

Κλείστε ήπια την πόρτα ή συρτάρι.

Άνοιγμα/Κλείσιμο
θυρών/Συρταριών
Οι θύρες δεν
κλείνουν
Η θύρα ή συρτάρι
δεν κλείνει
εφαρμοστά.

Το ψυγείο δεν είναι επίπεδο. Λικνίζεται Ρυθμίστε την βίδα ρύθμισης ύψους.
στο πάτωμα όταν μετακινείται ελαφρώς.
Το πάτωμα είναι άνισο ή αδύναμο.
Το ψυγείο λικνίζεται επί του δαπέδου
όταν μετακινηθεί ελαφρώς.

Βεβαιωθείτε ότι το πάτωμα είναι επίπεδο
και μπορεί να σηκώσει το ψυγείο.
Επικοινωνήστε με ξυλουργό για να
διορθώσει το χαλαρωμένο ή επικλινές πάτωμα.

Το ψυγείο αγγίζει τον τοίχο ή τα ντουλάπια. Μετακινήστε το ψυγείο.
Είναι δύσκολο να
τραβηχτεί έξω
το συρτάρι ή
δεν κλείνει
εφαρμοστά
Προβλήματα
κατασκευαστή πάγου

Το συρτάρι κόλλησε από σακούλα
συσκευασίας ή τα τρόφιµα εντός του
συρταριού είναι πολύ βαριά.

Καθαρίστε το συρτάρι και τη ράγα.

∆εν κατασκευάζεται καθόλου πάγος
ή λίγος πάγος.

Τα παγάκια έχουν µία οσµή.
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Αφαιρέστε τα τρόφιμα που εμποδίζουν
το συρτάρι ή μειώστε την ποσότητα
τροφίμων στο συρτάρι.

Απαιτείται να ψυχθεί επαρκώς η µονάδα
για να κατασκευάσει πάγο.
Ελέγξτε εάν η δεξαµενή νερού περιέχει
νερό.
Ελέγξτε εάν η δεξαµενή νερού είναι
εγκατεστηµένη στην θέση της.
Ελέγξτε εάν ο κατασκευαστή πάγου στο
διαµέρισµα του καταψύκτη είναι σε θέση
ενεργοποίησης.
Καθαρίζετε την δεξαµενή νερού
εβδοµαδιαίως; Καθαρίστε την δεξαµενή
νερού.
Ελέγξτε εάν τα παγάκια είναι σπιλωµένα
από τρόφιµα µε δυνατές οσµές µέσα στο
διαµέρισµα.
Τα εσωτερικά του κάδου πάγου και η
µονάδα χρειάζονται καθάρισµα.

