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λειτουργία τη συσκευή σας και διατηρήστε το για
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Καλάθι του καταψύκτη
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V Fresh (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα)
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Fresh 0 Zone (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα)
Χρήση ραφιού στην πόρτα συντήρησης (προαιρετικά)
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¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
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ΕΛΛAΣ

Η παρούσα συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των
παιδιών) με μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες, ή με έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν υπάρχει επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες αναφορικά
με τη χρήση της συσκευής από το άτομο που είναι υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.

ΕΛΛAΣ

Θα πρέπει να επιτηρείτε τα παιδιά, ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

Τύπος 1

Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

*
Ice Maker

Τύπος 2

Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

*

Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

ΕΛΛAΣ

Fresh 0 Zone

* Η διαδικασία της κατάψυξης συμβαίνει γρηγορότερα στο ράφι με την επισήμανση.
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*Μοντέλο με διανομέα – Τύπος 1

Space plus

Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου LED (προαιρετικό)

παγοποιητής
Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

L

*
Guide pitcher

Πάγος και νερό χωρίς σωληνώσεων
(προαιρετιά)

*Μοντέλο με διανομέα – Τύπος 2
(προαιρετικό)

Καταψύκτης

Ψυγείο
Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου LED (προαιρετικό)

Ράφι
παγοποιητής
Ράφι ή συρτάρι
Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)
Ράφι ή συρτάρι

Ράφι πόρτας
Ράφι
Θήκη αναψυκτικών (προαιρετικά)
Λάμπα/ πανέλο φωτοδιόδου
LED (προαιρετικό)

*

(προαιρετικά)

Πάγος και νερό χωρίς σωληνώσεων (προαιρετιά)
Συρτάρι
Ράφι πόρτας

Θήκη αυγών (προαιρετικά)
Κάδος λαχανικών (1 ή 2)

Συρτάρι (2 ή 3)

Ζώνη Opti Temp (προαιρετικά)
Fresh 0 Zone (προαιρετικά)
Ράφι πόρτας

ΕΛΛAΣ

Ράφι πόρτας

* Η διαδικασία της κατάψυξης συμβαίνει γρηγορότερα στο ράφι με την επισήμανση.
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ΕΛΛAΣ

∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË

ΕΛΛAΣ

Αφαιρέστε το κάτω κάλυμμα χαλαρώνοντας όλες τις βίδες. Ύστερα τραβήξτε τον
αγωγό τροφοδότησης νερού, πατώντας ταυτόχρονα δεξιά στο μέρος που
παρουσιάζεται ως ( ) στο διάγραμμα.

¶ÂÚ¿ÛÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÌÂ ÙÔ Ï¿È Ì¤Û· ·ﬁ ÙËÓ
ﬁÚÙ· ÚﬁÛ‚·ÛË˜ ﬁˆ˜ ·ÂÈÎÔÓ›˙ÂÙ·È ÛÙËÓ
·¤Ó·ÓÙÈ ÂÈÎﬁÓ·.

∂›ÛÔ‰Ô˜ ÙË˜
Û˘ÛÎÂ˘‹˜

Max
5

4

3

2

1

Min
1

FRZ
TEMP

2

REF
TEMP

3

4

5

Max

∂·Ó·ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÔÚÙÒÓ
∞ÊÔ‡ ÂÚ¿ÛÂÙÂ ·ﬁ ÙËÓ ﬁÚÙ· ÚﬁÛ‚·ÛË˜, Â·Ó·Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁ‹ÛÙÂ Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·
ÙˆÓ ÔÚÙÒÓ ÌÂ ÙËÓ ·ÓÙ›ÛÙÚÔÊË ÛÂÈÚ¿.

∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙÔ˘ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡ ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË˜
(*ªﬁÓÔ ÙÔ ÌÔÓÙ¤ÏÔ ÌÂ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· Î·Ù·ÓÔÌ‹˜)
¶ÚÈÓ ÙËÓ
ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË



∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ˘ ·ÁÔÔÈËÙ‹ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ›ÂÛË ÓÂÚÔ‡ 147~834 kPa
(1.5~8.5 kgf/cmÇ) (¢ËÏ·‰‹, ¤Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô ¯¿ÚÙÈÓÔ Î˘ÂÏÏ¿ÎÈ (180 cc) ÁÂÌ›˙ÂÈ
Ï‹Úˆ˜ ÂÓÙﬁ˜ 3 ‰Â˘ÙÂÚÔÏ¤ÙˆÓ).



∞Ó Ë ›ÂÛË ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ‰ÂÓ ÊÙ¿ÓÂÈ ÙËÓ ÙÈÌ‹ 147 kPa (1.5 kgf/cmÇ), Ú¤ÂÈ
ÔˆÛ‰‹ÔÙÂ Ó· ÚÔÌËıÂ˘ÙÂ›ÙÂ ¯ˆÚÈÛÙ‹ ·ÓÙÏ›· ›ÂÛË˜ ÁÈ· Î·ÓÔÓÈÎ‹ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ú·ÛÎÂ˘‹˜ ¿ÁÔ˘ Î·È ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË ÛÂ ÎÚ‡Ô ÓÂÚﬁ.



¢È·ÙËÚ‹ÛÙÂ ÙÔ Û˘ÓÔÏÈÎﬁ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡ ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË˜ Î¿Ùˆ ÙˆÓ 8 m
Î·È ÚÔÛ¤ÍÙÂ Ó· ÌËÓ ‰ÈÏÒÓÂÈ Ô ÛˆÏ‹Ó·˜. ∞Ó ÙÔ Ì‹ÎÔ˜ ÙÔ˘ ÛˆÏ‹Ó· Êı¿ÛÂÈ ‹
ÍÂÂÚ¿ÛÂÈ Ù· 8 m, ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ Úﬁ‚ÏËÌ· ÛÙËÓ ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË ÌÂ ÓÂÚﬁ
ÏﬁÁˆ ›ÂÛË˜ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·ÔÛÙÚ¿ÁÁÈÛË˜.

™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÌÂ ÙËÓ ·ÚÔ¯‹ ﬁÛÈÌÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÌﬁÓÔ.
 ∞Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙÈ˜ Ô‰ËÁ›Â˜ ¯Ú‹ÛÂˆ˜ ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ Ê›ÏÙÚÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ÚÈÓ Î¿ÓÂÙÂ
ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË.

¶ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË



ΕΛΛAΣ
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∂ÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË

ƒ‡ıÌÈÛË ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜
∞Ó Ë ﬁÚÙ· ÙÔ˘
Î·Ù·„‡ÎÙË Â›Ó·È
¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ·ﬁ
ÙËÓ ﬁÚÙ· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘

∞ÏÊ·‰È¿ÛÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ›ÛÈÔ (-) Î·ÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙË˜ ·ÚÈÛÙÂÚ‹˜
‚›‰·˜ Ú‡ıÌÈÛË˜ ‡„Ô˘˜ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„ÙÂ ÙËÓ ÌÂ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ().



∞Ó Ë ﬁÚÙ· ÙÔ˘
Î·Ù·„‡ÎÙË Â›Ó·È
˘„ËÏﬁÙÂÚË ·ﬁ ÙËÓ
ﬁÚÙ· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘

∞ÏÊ·‰È¿ÛÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ· ÂÈÛ¿ÁÔÓÙ·˜ ¤Ó· ›ÛÈÔ (-) Î·ÙÛ·‚›‰È ÛÙÔ ·˘Ï¿ÎÈ ÙË˜ ‰ÂÍÈ¿˜ ‚›‰·˜
Ú‡ıÌÈÛË˜ ‡„Ô˘˜ Î·È ÂÚÈÛÙÚ¤„ÙÂ ÙËÓ ÌÂ ÙË ÊÔÚ¿ ÙÔ˘ ‚¤ÏÔ˘˜ ().



ªÂÙ¿ ÙË Ú‡ıÌÈÛË
ÙÔ˘ ‡„Ô˘˜ ÙË˜
ﬁÚÙ·˜

√È ﬁÚÙÂ˜ ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó ÔÌ·Ï¿ ·Ó ÛËÎÒÛÂÙÂ ÙË ÌÚÔÛÙÈÓ‹ ÏÂ˘Ú¿
Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙË ‚›‰· Ú‡ıÌÈÛË˜ ‡„Ô˘˜. ∞Ó ÔÈ ﬁÚÙÂ˜ ‰ÂÓ ÎÏÂ›ÓÔ˘Ó Î·ÓÔÓÈÎ¿, ÌÔÚÂ›
Ó· ÂËÚÂ·ÛÙÂ› Ë ·ﬁ‰ÔÛË ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.
1. ™ÎÔ˘›ÛÙÂ Î·Ï¿ ﬁÏË ÙË ÛÎﬁÓË Ô˘ ¤¯ÂÈ Ì·˙Â˘ÙÂ› Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿ Î·È Î·ı·Ú›ÛÙÂ
Ï‹Úˆ˜ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ Û·˜.

ΕΛΛAΣ

™ÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·

2. ∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ Ù· ·ÍÂÛÔ˘¿Ú ﬁˆ˜ ·ÁÔ‰Ô¯Â›Ô, ÙÔ ‰›ÛÎÔ ÂÍ¿ÙÌÈÛË˜ Î·Ï‡ÌÌ·ÙÔ˜ ÎÏ
ÛÙÈ˜ ·ÓÙ›ÛÙÔÈ¯Â˜ ı¤ÛÂÈ˜ ÙÔ˘˜. Œ¯Ô˘Ó Û˘ÛÎÂ˘·ÛÙÂ› Ì·˙› ÁÈ· Ó· ·ÔÊÂ˘¯ıÂ› Ë
Èı·Ó‹ ˙ËÌÈ¿ Î·Ù¿ ÙË ÌÂÙ·ÊÔÚ¿.
3. ™˘Ó‰¤ÛÙÂ ÙÔ Î·ÏÒ‰ÈÔ ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË˜ (ÙÔ ÊÈ˜) ÛÙËÓ Ú›˙· ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜. ªËÓ ‚¿˙ÂÙÂ
¿ÏÏÂ˜ Û˘ÛÎÂ˘¤˜ ÛÙËÓ ›‰È· Ú›˙· ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
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Pυθμιση τoυ ύψους (σε μερικά μοντέλα)
Av η πόρτα τoυ
καταψύκτη είναι
χαμηλότερη από
την πόρτα τoυ
ψυγείoυ

Av η πόρτα τoυ
καταψύκτη είναι
υψηλότερη από την
πόρτα τoυ ψυγείoυ

Εισάγετε το περιεχόμενο με τη συσκευασία διάφανο φύλλο όταν η πόρτα του καταψύκτη βρίσκεται
χαμηλότερα από εκείνη του ψυγείου.
Διαχωρίστε την πόρτα με το χαμηλότερο ύψος, χρησιμοποιείστε τον (+) τύπο κατσαβιδιού για να
απομακρύνετε την βίδα στον σύνδεσμο που βρίσκεται χαμηλά όπως φαίνεται στην εικόνα (①),
εισάγετε το διάφανο φύλλο ανάμεσα στον κάτω σύνδεσμο & στον κάτω βραχίονα της στήριξης, &
μετά στερεώστε το με το κατσαβίδι όπως φαίνεται στην εικόνα (②)

Όταν η πόρτα του ψυγείου βρίσκεται χαμηλότερα από την πόρτα του καταψύκτη κάντε ρυθμίσεις κατά
τη διάρκεια της χρήσης του ψυγείου.
Χρησιμοποιήστε το εργαλείο προσαρμογής (①) για να περιστρέψετε τον πείρο προσαρμογής μεντεσέ (②)
είτε δεξιόστροφα είτε αριστερόστροφα για να ευθυγραμμίσετε το ύψος του ψυγείου σε αυτό του
καταψύκτη.

Προσοχή στη ρύθμιση του ύψους. Υπάρχει περίπτωση να απωλέσετε τον πείρο άρθρωσης.
(Ρυθμιζόμενο εύρος ύψους: Το μέγιστο 5 mm)
Μετά τη ρύθμιση
του ύψους της
πόρτας

1. Σκουίοτε καλά όλη τη σκόνη που έχει μαζευτεί κατά τη μεταφορά και καθαρίστε πλήρως
τη συσκευή σας.
2. Τοποθετήστε τα αξεσουάρ όπως παγοδοχείο, το δίσκο εξάτμισης καλύμματος κλπ στις
αντίστοιχες θέσεις τους. Έχουν συσκευαστεί μαζί για να αποφευχθεί η πιθανή ζημιά κατά
τη μεταφορά.
3. Συνδέστε το καλώδιο τροφοδότησης (το φις) στην πρίζα ρεύματος. Μην βάζετε άλλες συσκευές
στην ίδια πρίζα ρεύματος.

ΕΛΛAΣ

Στη συνέχεια

Οι πόρτες της συσκευής κλείνουν ομαλά αν σηκώσετε τη πλευρά ρυθμίζοντας τη βίδα ρύθμισης.
Αν οι πόρτες δεν κλείνουν κανονικά, μπορεί να επηρεαστεί η απόδοση της συσκευής.

Λειτουργία

Έναρξη λειτουργίας
Αφού εγκατασταθεί η συσκευή σας, αφήστε την να σταθεροποιηθεί σε κανονικές
θερμοκρασίες λειτουργίας για 2-3 ώρες πριν τη γεμίσετε με φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα.
Αν διακοπεί η λειτουργία της, περιμένετε 5 λεπτά πριν τη ξαναβάλετε σε λειτουργία.

Ρύθμιση θερμοκρασίας και λειτουργίες

*Μοντέλο χωρίς λειτουργία κατανομής - Τύπος 1

ΕΛΛAΣ

Πίνακας ενδείξεων λειτουργίας

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το μοντέλο σας μπορεί να μην έχει όλες τις λειτουργίες.
• Η συσκευή ελέγχου λειτουργεί μέσω επαφής. Υπερβολική υγρασία στη συσκευή
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τη βλάβη της. Παρακαλούμε να διατηρείτε το πίνακα
απεικόνισης στεγνό και καθαρό.

*Μοντέλο χωρίς διανομέα - Τύπος 2

Πίνακας ενδείξεων λειτουργίας

ΕΛΛAΣ

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
• Το μοντέλο σας μπορεί να μην έχει όλες τις λειτουργίες.
• Η συσκευή ελέγχου λειτουργεί μέσω επαφής. Υπερβολική υγρασία στη συσκευή
ελέγχου μπορεί να προκαλέσει τη βλάβη της. Παρακαλούμε να διατηρείτε το πίνακα
απεικόνισης στεγνό και καθαρό.

Λειτουργία

ΕΛΛAΣ

*Μοντέλο με διανομέα – Τύπος 1

δυσλειτουργία. Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή και στεγνή.

Λειτουργία
*Μοντέλο με διανομέα – Τύπος 2

Έξοδος νερού/πάγου

ΕΛΛAΣ

δυσλειτουργία. Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή και στεγνή.

Λειτουργία
*Μοντέλο με διανομέα – Τύπος 3

ΕΛΛAΣ

Έξοδος νερού/πάγου

δυσλειτουργία. Να διατηρείτε την οθόνη καθαρή και στεγνή.

Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται αυτομάτως 20 δευτερόλεπτα αφού ενεργοποιηθεί.
Σε Μέθοδο Λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας (Power Saving Mode) όλες οι
ενδείξεις LED/LECDs θα είναι απενεργοποιημένες ως την επόμενη φορά που θα
ανοίξει η πόρτα. Μετά, θα ενεργοποιείται κάθε φορά που ανοίγει η πόρτα ή πιέζεται
κουμπί και θα παραμένει ενεργό για 20 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο άνοιγμα
πόρτας ή επιλογής κουμπιού.

Λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας
(POWER-SAVE) οθόνης (σε
ορισμένα μοντέλα)

ΕΛΛAΣ

∆ÚﬁÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜
ÙÔ˘ „‡ÎÙË
(ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿
ÌÔÓÙ¤Ï·)



∂ÈÏ¤ÁÂÙÂ ÌÈ· ·ﬁ ÙÈ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜: Û·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¿ÁÔ˜, ÓÂÚﬁ ‹ ·Á¿ÎÈ· Î·È ·Ù¿ÙÂ
ÂÏ·ÊÚ¿ ÙÔÓ ÈÂ˙ﬁÌÂÓÔ ‰È·ÎﬁÙË ÌÂ ÔÙ‹ÚÈ ‹ ¿ÏÏÔ ‰Ô¯Â›Ô.
™·ÛÌ¤ÓÔ˜ ¿ÁÔ˜
∞Ó¿‚ÂÙÂ ÙË Ï¿Ì·
¤Ó‰ÂÈÍË˜ Û·ÛÌ¤ÓÔ˘
¿ÁÔ˘ ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜.

•

¡ÂÚﬁ
∞Ó¿‚ÂÙÂ ÙË Ï¿Ì·
¤Ó‰ÂÈÍË˜ ÓÂÚÔ‡
·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ ÎÔ˘Ì›
ÂÈÏÔÁ‹˜.

¶·Á¿ÎÈ·
∞Ó¿‚ÂÙÂ ÙË Ï¿Ì·
¤Ó‰ÂÈÍË˜ ¿ÁÔ˘ ÛÂ
·Á¿ÎÈ· ·ÙÒÓÙ·˜ ÙÔ
ÎÔ˘Ì› ÂÈÏÔÁ‹˜.

∞Ó·ÊÔÚ¿: ∫Ú·Ù‹ÛÙÂ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Û·˜ ÁÈ· ÌÂÚÈÎ¿ ‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ· ÌÂÙ¿ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙÔ˘
¿ÁÔ˘ ‹ ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ¤ÙÛÈ ÒÛÙÂ Î·È ÔÈ ÙÂÏÂ˘Ù·›Â˜ ÛÙ·ÁﬁÓÂ˜ Ó· ¤ÛÔ˘Ó
ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ Î·È ﬁ¯È ÛÙÔ ‰¿Â‰Ô.

∞˘ÙﬁÌ·ÙÔ
Û‡ÛÙËÌ·
·Ú·ÁˆÁ‹˜
¿ÁÔ˘
(ÛÂ ÌÂÚÈÎ¿
ÌÔÓÙ¤Ï·)

¢éáëÞðôè÷ åîÛòçåéá÷
µòáøÝïîá÷
óùóôÜíáôï÷
ðìÜòöóè÷
∆Ô ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿ÁÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ú¿ÁÂÈ 6 Î‡‚Ô˘˜ ÙË ÊÔÚ¿,
50~ 60 ÎÔÌÌ¿ÙÈ· ÙËÓ ËÌ¤Ú·. ∏ ÔÛﬁÙËÙ· ·˘Ù‹ ÌÔÚÂ› Ó· ‰È·Ê¤ÚÂÈ ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙËÓ
ÂÚ›ÙˆÛË, ﬁˆ˜ Î·È ·Ó¿ÏÔÁ· ÌÂ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÚÈ‚¿ÏÏÔÓÙÔ˜, ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜
ﬁÚÙ·˜, ÙÔ ÊÔÚÙ›Ô ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ÎÙÏ ÒÛÙÂ Î
 ∏ ·Ú·ÁˆÁ‹ ¿ÁÔ˘ ÛÙ·Ì·Ù¿ÂÈ ﬁÙ·Ó ÁÂÌ›ÛÂÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô Ê‡Ï·ÍË˜ ¿ÁÔ˘.
 ∂¿Ó ‰ÂÓ ı¤ÏÂÙÂ Ó· ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿ÁÔ˘,
·ÂÓÂÚÁÔÔÈ‹ÛÙÂ ÙÔ, Á˘Ú›˙ÔÓÙ·˜ ÙÔÓ ‰È·ÎﬁÙË ÛÙË ı¤ÛË OFF. ∂¿Ó ı¤ÏÂÙÂ Ó·
¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÂÙÂ ÙÔ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ Û‡ÛÙËÌ· ·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿ÁÔ˘ ¿ÏÈ, ·ÏÏ¿ÍÙÂ ÙÔÓ
‰È·ÎﬁÙË ÛÙË ı¤ÛË √¡.

ΕΛΛAΣ



™∏ª∂πø™∏
• ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ Ó· ·ÎÔ‡ÁÂÙ·È ¤Ó·˜ ıﬁÚ˘‚Ô˜ ﬁÙ·Ó Ô ¿ÁÔ˜ ¤ÊÙÂÈ Ì¤Û· ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
Ê‡Ï·ÍË˜ ¿ÁÔ˘.

¶ÚÔÂÈ‰ÔÔ›ËÛË
• ªËÓ ‚¿˙ÂÙÂ Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ ÛÙË ÌË¯·Ó‹ ÙÔ˘ ·ÁˆÙÔ‡ Î·Ù¿ ÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙË˜. ªÔÚÂ› Ó·
ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÂ›ÙÂ.
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ΠΡΟΣΟΧΗ!

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ
ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΟΥ ΔΙΑΝΕΜΗΤΗ

Παροχή κρύου νερού
Το νερό που παρέχεται από τον διανεμητή δεν είναι παγωμένο, αλλά απλώς δροσερό ή
κρύο. Εάν θέλετε ακόμα πιο κρύο νερό, χρησιμοποιήστε τον διανεμητή για να βάλετε
παγάκια πριν βάλετε νερό.
Εάν συναντήσετε δυσκολίες κατά την επανατοποθέτηση
του δοχείου αποθήκευση πάγου
Στρέψτε τον περιστροφικό μοχλό κατά 1/4 του κύκλου,
όπως φαίνεται στην εικόνα και έπειτα σπρώξτε τον πίσω.
Type ①

Type ②

Όταν ο διανεμητής πάγου δεν λειτουργεί σωστά
Όταν έχει απομείνει μόνο μια μικρή ποσότητα πάγου, είναι φυσιολογικό ο διανεμητής να
μην λειτουργεί σωστά. Αφήστε τον μηχανισμό παραγωγής πάγου να λειτουργήσει για μια
ημέρα περίπου, μέχρι να γεμίσει το δοχείο.
Type ①
Εάν δημιουργηθεί μια συμπαγής μάζα στον πάγο, διακόπτοντας τη
λειτουργία του αυτόματου μηχανισμού παραγωγής πάγου, αφαιρέστε το
δοχείο αποθήκευσης πάγου, διαχωρίστε τα παγάκια, πετάξτε τα
συμπαγή κομμάτια πάγου και βάλτε πάλι τα παγάκι μέσα στο δοχείο.
Αυτές οι διακοπές παροχής πάγου είναι φυσιολογικές. Ωστόσο, επειδή Type ②
μπορεί να συσσωρευτεί πάγος, φράζοντας τον ολισθητήρα πάγου,
φροντίστε να ελέγχετε τακτικά τον ολισθητήρα και να καθαρίζετε τα
υπολείμματα πάγου.
ΠΡΟΣΟΧΗ
• Ποτέ μην βάζετε το χέρι σας ή οποιοδήποτε άλλο αντικείμενο στον ολισθητήρα πάγου,
καθώς μπορεί να καταστραφούν τμήματα αυτού ή να τραυματιστεί το χέρι σας.
• Όταν ο πάγος δεν είναι καθαρός (π.χ. έχει γκρίζο χρώμα), διακόψτε τη χρήση του διανεμητή
και απευθυνθείτε στο κέντρο συντήρησης.
1

ΠΡΟΣΟΧΗ

• Μην αγγίζετε τη λεπίδα 1 a , μπορεί να τραυματιστείτε.
• Μην βάζετε τα χέρια σας στην παγωμηανή εν ώρα
λειτουργίαζ, διότι υπάρχει κίνδυνοζ τραυματισμού 2 .
2

ΕΛΛAΣ

ΕΛΛAΣ

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·

▪ Σε ορισμένα μοντέλα, το εικονίδιο
είναι πάντα
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΟ, εκτός από την κατάσταση
εξοικονόμησης ενέργειας.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
ÕÏÏÂ˜ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜

∂È‰ÔÔ›ËÛË ·ÓÔ›ÁÌ·ÙÔ˜ ﬁÚÙ·˜
 ŒÓ·˜ ÚÔÂÈ‰ÔÔÈËÙÈÎﬁ˜ ÙﬁÓÔ˜ ı· Ë¯‹ÛÂÈ 3 ÊÔÚ¤˜ ·Ó¿ ‰È·ÛÙ‹Ì·Ù· 30 ‰Â˘ÙÂÚÔÏ¤ÙˆÓ Â¿Ó Ë
ﬁÚÙ· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ‹ ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÁÈ· ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ ·ﬁ ÂÍ‹ÓÙ·
‰Â˘ÙÂÚﬁÏÂÙ·.
 ∂ÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ ÙÔ ÙÔÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ ÙÂ¯ÓÈÎ‹˜ ˘ÔÛÙ‹ÚÈÍË˜ Â¿Ó Ë ÂÈ‰ÔÔ›ËÛË ·Ú·ÌÂ›ÓÂÈ ÂÓÂÚÁ‹
·ÎﬁÌ· Î·È ÌÂÙ¿ ÙÔ ÎÏÂ›ÛÈÌÔ ÙË˜ ﬁÚÙ·˜.

§ÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ (·Ó›¯ÓÂ˘ÛË ‚Ï¿‚Ë˜)
 ∏ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ‰È¿ÁÓˆÛË˜ ·ÓÈ¯ÓÂ‡ÂÈ ·˘ÙﬁÌ·Ù· Ù˘¯ﬁÓ ‚Ï¿‚Ë ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜ Î·Ù¿ ÙË ‰È¿ÚÎÂÈ· ÙË˜
¯Ú‹ÛË˜ ÙË˜.
 ∞Ó ˘¿ÚÍÂÈ ‚Ï¿‚Ë ÛÙË Û˘ÛÎÂ˘‹, Ë Û˘ÛÎÂ˘‹ ‰ÂÓ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ› ·ÎﬁÌ· Î·È ·Ó ·Ù‹ÛÂÙÂ ÔÔÈÔ‰‹ÔÙÂ
ÎÔ˘Ì› Î·È ˘¿ÚÍÂÈ Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎ‹ ¤Ó‰ÂÈÍË. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ÌËÓ Û‚‹ÛÂÙÂ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ·ÏÏ¿
ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂ ÙÔ ÙÔÈÎﬁ Î¤ÓÙÚÔ Û¤Ú‚È˜. ∞ÓÙ›ıÂÙ·, ·Ó ÙÔ Û‚‹ÛÂÙÂ Ô ÙÂ¯ÓÈÎﬁ˜ ÙÔ˘
Û¤Ú‚È˜ ı· ¯ÚÂÈ·ÛÙÂ› ÔÏ‡ ¯ÚﬁÓÔ ÁÈ· Ó· ÂÓÙÔ›ÛÂÈ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô ‚Ï¿‚Ë˜.

∆ÚﬁÔ˜ ·ÚÔ¯‹˜
ÎÚ‡Ô˘
ÓÂÚÔ‡/¿ÁÔ˘

∆Ô ÓÂÚﬁ „‡¯ÂÙ·È ÂÓÒ ·ÔıËÎÂ‡ÂÙ·È ÛÙÔ ÚÂ˙ÂÚ‚Ô˘¿Ú ÓÂÚÔ‡ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ „‡ÎÙË. ¶·Ú¿ÁÂÙ·È ¿ÁÔ˜ ÛÙÔÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ ·ÁÔÔÈËÙ‹ Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ·
·ÔÛÙ¤ÏÏÂÙ·È ÛÙÔÓ „‡ÎÙË ˘ﬁ ÌÔÚÊ‹ Û·ÛÌ¤ÓÔ˘ ¿ÁÔ˘ ‹ ÛÂ ·Á¿ÎÈ·.
™∏ª∂πø™∏
• ∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ ÙËÓ ·Ú¯‹ ÙÔ ÓÂÚﬁ Ó· ÌËÓ Â›Ó·È ÔÏ‡ ÎÚ‡Ô. ∞Ó ı¤ÏÂÙÂ ÈÔ ÎÚ‡Ô ÓÂÚﬁ,
ÚÔÛı¤ÙÂÙÂ ¿ÁÔ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ.

¶ÚÔÂÈ‰ÔÔÈ‹ÛÂÈ˜

ΕΛΛAΣ

¶ÂÙ¿ÙÂ ÙÔÓ ¿ÁÔ (ÂÚ›Ô˘ 20 ·Á¿ÎÈ·) Î·È ÙÔ ÓÂÚﬁ (ÂÚ›Ô˘ 7 ÔÙ‹ÚÈ·) Ô˘ ¤ÁÈÓÂ ·Ì¤Ûˆ˜ ÌÂÙ¿
ÙËÓ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜.
√ ÚÒÙÔ˜ ¿ÁÔ˜ Î·È ÓÂÚﬁ ÌÔÚÂ› Ó· ÂÚÈ¤¯ÂÈ ÛˆÌ·Ù›‰È· ‹ Ó· ·Ó·‰‡ÂÈ ÔÛÌ‹ ·ﬁ ÙÔ ÛˆÏ‹Ó· ÓÂÚÔ‡
ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË˜ ‹ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ÓÂÚÔ‡ ÙÚÔÊÔ‰ﬁÙËÛË˜. ∞˘Ù‹ Ë ‰È·‰ÈÎ·Û›· Â›Ó·È ··Ú·›ÙËÙË Î·È ÛÂ
ÂÚ›ÙˆÛË Ô˘ Ë Û˘ÛÎÂ˘‹ ÌÂ›ÓÂÈ ÔÏ‡ Î·ÈÚﬁ ·¯ÚËÛÈÌÔÔ›ËÙË.
ªËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ Ù· ·È‰È¿ Ó· ÏËÛÈ¿˙Ô˘Ó ÙÔÓ „‡ÎÙË.
∆· ·È‰È¿ ÌÔÚÂ› Ó· ·Ù‹ÛÔ˘Ó Ï¿ıÔ˜ ÙÔ ‰È·ÎﬁÙË Î·È Ó· Î¿ÓÔ˘Ó ˙ËÌÈ¿ ÛÙÈ˜ Ï¿ÌÂ˜.
¶ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ Ù· ÙÚﬁÊÈÌ· Ó· ÌËÓ ÌÏÔÎ¿ÚÔ˘Ó ÙË ‰›Ô‰Ô ¿ÁÔ˘.
∞Ó ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó ÙÚﬁÊÈÌ· ÛÙËÓ Â›ÛÔ‰Ô ÙË˜ ‰Èﬁ‰Ô˘ ¿ÁÔ˘, ÌÔÚÂ› Ó· ÌËÓ ‚ÁÂÈ ¿ÁÔ˜. ∂›ÛË˜, Ë ‰›Ô‰Ô˜
¿ÁÔ˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÛÎÂ·ÛÙÂ› ÌÂ ÛÎﬁÓË ¿ÁÔ˘ ·Ó ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÌﬁÓÔ ıÚ˘ÌÌ·ÙÈÛÌ¤ÓÔ˜ ¿ÁÔ˜. ™Â ÌÈ·
Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË, ·Ê·ÈÚ¤ÛÙÂ ÙË Û˘ÛÛˆÚÂ˘Ì¤ÓË ÛÎﬁÓË ¿ÁÔ˘.
ªËÓ ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÔÙ¤ ÎÔ˘ÙÈ¿ ÔÙÒÓ ‹ ¿ÏÏ· ÙÚﬁÊÈÌ· ÛÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ¿ÁÔ˘ ÁÈ· ÈÔ
ÁÚ‹ÁÔÚÔ ¿ÁˆÌ·.
ªÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘Ùﬁ ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· Î¿ÓÂÙÂ ˙ËÌÈ¿ ÛÙÔÓ ·˘ÙﬁÌ·ÙÔ ·ÁÔÔÈËÙ‹.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÔÙ¤ ÏÂÙ¿ ÎÚ˘ÛÙ¿ÏÏÈÓ· ÔÙ‹ÚÈ· ‹ ‹ÏÈÓ· ÛÎÂ‡Ë ÁÈ· Ó· Ì·˙¤„ÂÙÂ ·Á¿ÎÈ·.
∞˘ÙÔ‡ ÙÔ˘ Â›‰Ô˘˜ Ù· ÔÙ‹ÚÈ· ‹ ‰Ô¯Â›· ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· Û¿ÛÔ˘Ó.
µ¿˙ÂÙÂ ÚÒÙ· ÙÔÓ ¿ÁÔ ÛÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÚÈÓ ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ÓÂÚﬁ ‹ ¿ÏÏÔ ÔÙﬁ.
ªÔÚÂ› Ó· ÚÔÎÏËıÂ› ÈÙÛ›ÏÈÛÌ· ÙÔ˘ ÓÂÚÔ‡ ·Ó ÚÔÛı¤ÛÂÙÂ ·Á¿ÎÈ· ÛÂ ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ ˘¿Ú¯ÂÈ ‹‰Ë ÓÂÚﬁ.
ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ ÔÙ¤ ÌÂ ÙÔ ¯¤ÚÈ ‹ ÌÂ ·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ¿ÁÔ˘.
∆Ô ¿ÁÁÈÁÌ· ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ Û¿ÛÈÌÔ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·ÙÔ˜ ‹ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ ÛÙÔ ¯¤ÚÈ.
ªËÓ ·Ê·ÈÚÂ›ÙÂ ÔÙ¤ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘ ·ÁÔÔÈËÙ‹.
∞ﬁ Î·ÈÚÔ‡ ÂÈ˜ Î·ÈÚﬁ ÈÛÈÒÓÂÙÂ ÙËÓ ÂÈÊ¿ÓÂÈ· ÁÈ· Ó· ÁÂÌ›˙ÂÈ ÙÂÏÂ›ˆ˜ ÌÂ ¿ÁÔ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ¿ÁÔ˘.
√ ¿ÁÔ˜ ÛˆÚÂ‡ÂÙ·È ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÁÔÔÈËÙ‹. ™Â ÌÈ· Ù¤ÙÔÈ· ÂÚ›ÙˆÛË Ô ·ÁÔÔÈËÙ‹˜ ÌÔÚÂ› Ó·
ıÂˆÚ‹ÛÂÈ ﬁÙÈ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ¿ÁÔ˘ Â›Ó·È ÙÂÏÂ›ˆ˜ ÁÂÌ¿ÙÔ Î·È Ó· ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÂÈ Ë ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›·
·Ú·ÁˆÁ‹˜ ¿ÁÔ˘.
∞Ó ‚ÁÂÈ Í·ÛÚÈÛÌ¤ÓÔ˜ ¿ÁÔ˜, ÛÙ·Ì·Ù‹ÛÙÂ ·Ì¤Ûˆ˜ Ó· ÙÔÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ Î·È ÂÈÎÔÈÓˆÓ‹ÛÙÂ ÌÂ
ÙÔ Î¤ÓÙÚÔ Û¤Ú‚È˜.
ªËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÔÙ¤ ÔÏ‡ ÛÙÂÓ¿ ‹ ‚·ıÈ¿ ÔÙ‹ÚÈ·.
ªÔÚÂ› Ó· ÌÏÔÎ·ÚÈÛÙÂ› ¿ÁÔ˜ ÛÙË ‰›Ô‰Ô ¿ÁÔ˘ Î·È Ó· ‰ËÌÈÔ˘ÚÁËıÂ› ‚Ï¿‚Ë ÛÙË ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘.
∫Ú·Ù¿ÙÂ ÙÔ ÔÙ‹ÚÈ ÛÂ Î·ÓÔÓÈÎ‹ ·ﬁÛÙ·ÛË ·ﬁ ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ¿ÁÔ˘.
∆Ô ÔÙ‹ÚÈ Ô˘ Ù˘¯ﬁÓ ÙÔÔıÂÙËıÂ› ÔÏ‡ ÎÔÓÙ¿ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÌÔÚÂ› Ó· ÂÌÔ‰›ÛÂÈ ÙÔÓ ¿ÁÔ Ó· ‚ÁÂÈ ¤Íˆ.

Τμήμα δύο αστερίσκων **
(Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα)
Καλάθι του καταψύκτη
(τμήμα δύο αστερίσκων)

Τμήμα δύο αστερίσκων σημαίνει θερμοκρασία -12°C ~ -18°C
Τρόφιμα κατεψυγμένα για σύντομη χρονική περίοδο.

∞Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ (˘¿Ú¯ÂÈ ÌﬁÓÔ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÌÔÓÙ¤Ï·)

ΕΛΛAΣ

∆ÚﬁÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜

∞ÓÔ›ÍÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ· ÙÔ˘ ·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘.
 ªÔÚÂ›ÙÂ Ó· ·ÔÎÙ¿ÙÂ ÚﬁÛ‚·ÛË ÛÙÔ
·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ¯ˆÚ›˜ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ·
ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ Î·È ¤ÙÛÈ Ó· Î¿ÓÂÙÂ ÔÈÎÔÓÔÌ›·
ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
 ∏ ÂÛˆÙÂÚÈÎ‹ Ï¿Ì· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ·Ó¿‚ÂÈ
ﬁÙ·Ó ·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ· ÙÔ˘
·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘. ŒÙÛÈ Â›Ó·È Â‡ÎÔÏÔ Ó·
ÂÓÙÔ›˙ÂÙÂ ÙÔ ÂÚÈÂ¯ﬁÌÂÓﬁ ÙÔ˘.
ªË ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÔÙ¤ ÙËÓ ﬁÚÙ· ÙÔ˘
·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘ Û·Ó Û·Ó›‰· ÎÔ„›Ì·ÙÔ˜
ÎÚ¤·ÙÔ˜ Î·È ÚÔÛ¤¯ÂÙÂ Ó· ÌËÓ ÙË˜ Î¿ÓÂÙÂ
˙ËÌÈ¿ ÌÂ ÎÔÊÙÂÚ¿ ÂÚÁ·ÏÂ›·.
 ªËÓ ÙËÓ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›ÙÂ ÔÙ¤ Û·Ó
ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ù· ¯¤ÚÈ· Û·˜ Î·È ÌËÓ ·Ù¿ÙÂ
¿Óˆ ÌÂ ‰‡Ó·ÌË.

ÃÚ‹ÛË ÙË˜
ﬁÚÙ·˜ ÙÔ˘
·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘
Û·Ó ‰›ÛÎÔ˜



ªËÓ ‚Á¿˙ÂÙÂ ÔÙ¤
ÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ
Î¿Ï˘ÌÌ· ÙÔ˘
·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘



ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ
ÔÙ¤ ‚·ÚÈ¿
·ÓÙÈÎÂ›ÌÂÓ· ¿Óˆ
ÛÙËÓ ﬁÚÙ· ÙÔ˘
·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘ Ô‡ÙÂ
ÌËÓ ·Ê‹ÓÂÙÂ Ù·
·È‰È¿ Ó· ÎÚ¤ÌÔÓÙ·È
·’ ·˘Ù‹.



∆Ô ·Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ ‰ÂÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
ÌﬁÓÔ ÙÔ˘ ¯ˆÚ›˜ ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ¿ ÙÔ˘.
Μόνο τα μοντέλα με εσωτερικό κάλυμμα του δοχείου.
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Ÿ¯È ÌﬁÓÔ ÌÔÚÂ› Ó· ¿ıÂÈ ˙ËÌÈ¿ Ë ﬁÚÙ·
ÙÔ˘ ·Ó·„˘ÎÙËÚ›Ô˘ ·ÏÏ¿ Î·È Ù· ·È‰È¿
‰È·ÙÚ¤¯Ô˘Ó Î›Ó‰˘ÓÔ Ó· ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÙÔ‡Ó.

Λειτουργία

Πάγος και νερό χωρίς σύνδεση σωληνώσεων
(Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα)
νερού της βρύσης.

Πως λειτουργεί;

Αφαίρεση του δοχείου νερού
Περιστρέψτε το διακόπτη ασφαλείας στη
θέση“OPEN (Ανοιχτό)”όπως απεικονίζεται στο ①.
② για να χαλαρώσετε τη
Γέμισμα δοχείου με νερό
Ανασηκώστε και τους δύο σφιγκτήρες για να αφαιρέσετε
κλείστε το καπάκι και τους σφιγκτήρες. Το δοχείο
/ 2.1 )
Τοποθέτηση δοχείου

③. Περιστρέψτε το
διακόπτη ασφαλείας στη θέση“CLOSE (Κλειστό)” ④.

Χρήση μπουκαλιού

Τοποθέτηση μπουκαλιού με νερό
Εναλλακτικά η τάπα συνδέεται και με τα κοινά μπουκάλια
νερού Γυρίστε την τάπα αριστερά για να την ξεβιδώσετε.
Ανοίξετε το μπουκάλι με νερό και συνδέστε το με την τάπα.
Μόνο τα μπουκάλια εμπορίου 1,5 – 2 l (35cm) μπορεί
να χρησιμοποιηθούν. Ορισμένοι τύποι μπουκαλιών δεν
ταιριάζουν με την τάπα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ
•

•

•
•
•

•
•

•
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•

Κατά την τοποθέτηση ή αφαίρεση του δοχείου νερού χρειάζεται προσοχή.
Μην ασκείτε υπερβολική δύναμη διότι κινδυνεύετε να του κάνετε ζημιά.
Εάν δεν υπάρχει νερό στο δοχείο η χρήση του αυτόματου παγοποιητή
ή διανομέα νερού δεν είναι δυνατή.
Χρήση άλλων υγρών εκτός από το νερό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα με την αντλία.
Με τη χαμηλή στάθμη νερού στο δοχείο τα παγάκια μπορεί να είναι μικρότερα.
Πριν το γέμισμα δοχείου καλό είναι να αφαιρέσετε προηγουμένως τα υπολείμματα
νερού από τον διανομέα.
Τρόπος της χρήσης του διανομέα και του παγοποιητή είναι ίδιος με τα άλλα γνωστά
μοντέλα ψυγείων.
Εάν αντί του δοχείου χρησιμοποιηθούν μπουκάλια μην απορρίπτετε το δοχείο.
Επειδή το δοχείο νερού μπορεί να είναι σχετικά βαρύ, μην επιτρέψτε να το
σηκώνουν παιδιά, ειδικώς με ένα χέρι.
9~10 φορές την ημέρα μπορεί να ακούγεται ο ήχος της ενεργοποιημένης αντλίας νερού.

ΕΛΛAΣ

™‡ÛÙËÌ· ∞ÔÛÌ‹ÛÂˆ˜
(˘¿Ú¯ÂÈ ÌﬁÓÔ ÛÂ ÔÚÈÛÌ¤Ó· ÌÔÓÙ¤Ï·)
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùﬁ ·ÔÚÚÔÊ¿
·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ¿ ÈÛ¯˘Ú¤˜ ÔÛÌ¤˜
¯¿ÚË ÛÙË ¯Ú‹ÛË ÔÙÈÎÔ‡ Î·Ù·Ï‡ÙË.
∆Ô Û‡ÛÙËÌ· ·˘Ùﬁ ‰ÂÓ ¤¯ÂÈ Î·Ì›·
Â›‰Ú·ÛË ÛÙ· ·ÔıËÎÂ˘Ì¤Ó·
ÙÚﬁÊÈÌ·.

∆ÚﬁÔ˜ ¯Ú‹ÛË˜
ÙÔ˘ Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜
·ÔÛÌ‹ÛÂˆ˜

∂ÂÈ‰‹ Ô Î·Ù·Ï‡ÙË˜ Â›Ó·È ‹‰Ë ÂÁÎ·Ù·ÛÙËÌ¤ÓÔ˜ ÛÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô „˘¯ÚÔ‡ ·¤Ú· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘, ‰ÂÓ ¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È ÍÂ¯ˆÚÈÛÙ‹ ÂÁÎ·Ù¿ÛÙ·ÛË.
 ŸÙ·Ó ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÙÚﬁÊÈÌ· ÌÂ ¤ÓÙÔÓË ÔÛÌ‹, ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ Ù· ÛÂ ‰Ô¯Â›Ô Ô˘ Ó·
ÎÏÂ›ÓÂÈ ÌÂ Î·¿ÎÈ ‰ÈﬁÙÈ Ë ÔÛÌ‹ ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡ÂÈ Ó· ÌÂÙ·‰ÔıÂ› ÛÙ· ¿ÏÏ· ÙÚﬁÊÈÌ· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘.


V Fresh (η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα)
TM

Η τακτική χρήση του κουμπιού V Fresh διατηρεί τα φρούτα και τα λαχανικά
πιο φρέσκα. Ένα τμήμα του αέρα αδειάζει (με άντληση) προσωρινά από το χώρο το
οποίο δημιουργεί στο μερικώς στεγανοποιημένο χώρο ένα κενό.

Οδηγίες χρήσης

Για να ανοίξετε το συρτάρι,  πιάστε τη λαβή απελευθέρωσης
και τραβήξτε προς τα έξω και  κρατήστε ανοικτό το συρτάρι.
Για να κλείσετε το συρτάρι, πιέστε το συρτάρι προς τα μέσα μέχρι
να ακούσετε ένα κλικ. Μετά πατήστε το κουμπί V Fresh
(για τη φρεσκάδα των φρούτων)

ΕΛΛAΣ

Πατώντας το κουμπί του συρταριού θα απομακρυνθεί ο
αέρας του χώρου και συνεπώς θα μειωθεί προσωρινά η
πίεση του εσωτερικού αέρα.

Fresh 0 Zone (Αφορά μόνο ορισμένα μοντέλα)
∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ.
∂¿Ó ·ÔıËÎÂ˘ÙÔ‡Ó Ï·¯·ÓÈÎ¿ Î·È ÊÚÔ‡Ù·, ÌÔÚÂ› Ó·
Î·Ù·„˘¯ıÔ‡Ó.
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙË˜ «∑ÒÓË˜ ÊÚÂÛÎ¿‰·˜ 0»(Fresh
0 Zone) ÌÔÚÂ› Ó· ·ÏÏ¿ÍÂÈ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ÙËÓ
Î·Ù¿Ù·ÍË ˆ˜ Î·ÙˆÙ¤Úˆ.
ŸÙ·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÛÂ
6ÆC Ë «∑ÒÓË ÊÚÂÛÎ¿‰·˜ 0» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 4±2ÆC.
ŸÙ·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÛÂ
3ÆC, Ë «∑ÒÓË ÊÚÂÛÎ¿‰·˜ 0» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ 0±2ÆC.
ŸÙ·Ó Ô ¯ÒÚÔ˜ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È Ú˘ıÌÈÛÌ¤ÓÔ˜ ÛÂ
0ÆC Ë «∑ÒÓË ÊÚÂÛÎ¿‰·˜ 0» ‚Ú›ÛÎÂÙ·È ÛÙÔ˘˜ -3±2ÆC.

∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÌﬁÓÔ ÁÈ· ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ.
∂¿Ó ·ÔıËÎÂ˘ÙÔ‡Ó Ï·¯·ÓÈÎ¿ Î·È ÊÚÔ‡Ù·, ÌÔÚÂ› Ó·
Î·Ù·„˘¯ıÔ‡Ó.

- Διακόψτε τον παρασκευαστή πάγου (1).

1

2
3

ΕΛΛAΣ

να πέσει όταν ανοίξετε την πόρτα.

Αν πρόκειται να τοποθετηθεί μεγάλη ποσότητα τροφίμων
στο χώρο του καταψύκτη
(η επιλογή δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντέλα)
Το μεσαίο συρτάρι του καταψύκτη πρέπει να βγει από τη
συσκευή και τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετηθούν απευθείας στο
ανοξείδωτο ράφι.
Ο καταψύκτης διαθέτει ανοξείδωτα ράφια εξ ορισμού για τη
μεγιστοποίηση της χωρητικότητας αποθήκευσης τροφίμων.
Επίσης, το συρτάρι παρέχεται για βολική χρήση νωπού κρέατος ή
τροφίμων σε ημίρευστη κατάσταση.
Να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 5mm από τους αισθητήρες.
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ÀÔ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ

∆ÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ
(·Ó·ÙÚ¤ÍÙÂ ÛÙËÓ ·Ó·ÁÓÒÚÈÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ)

£‹ÎË ÎÚ·ÛÈÔ‡
™˘ÚÙ¿ÚÈ ÎÔÏ·ÙÛÈÔ‡

ƒ¿ÊÈ Î·Ù·„‡ÎÙË

ƒ¿ÊÈ ﬁÚÙ·˜
Î·Ù·„‡ÎÙË

™˘ÚÙ¿ÚÈ
Î·Ù·„‡ÎÙË

∆˘ÚÔ‚Ô˘Ù˘ÚÔı‹ÎÂ˜

∞˘ÁÔ‰Ô¯Â›Ô

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÙÚﬁÊÈÌ· ÌÈÎÚÔ‡ ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ﬁˆ˜
„ˆÌ›, ÌÂ˙¤‰Â˜ ÎÏ.
∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ‰È¿ÊÔÚ· Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤Ó· ÚÔ˚ﬁÓÙ·
ﬁˆ˜ ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ, ·ÁˆÙﬁ, ·ÁˆÌ¤ÓÔ˘˜ ÌÂ˙¤‰Â˜
ÎÏ
∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤Ó· ÚÔ˚ﬁÓÙ· ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜
Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜.
 ∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÂÓ‰¤¯ÂÙ·È Ó· ·Ó¤‚ÂÈ ﬁÙ·Ó
·ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ·. °È· ÙÔ ÏﬁÁÔ ·˘Ùﬁ, ÌËÓ
·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Ì¤Û· ÙÚﬁÊÈÌ· Ì·ÎÚ¿˜ ‰È·ÚÎÂ›·˜
ﬁˆ˜ ·ÁˆÙﬁ ÎÏ.


∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÎÚ¤·˜, „¿ÚÈ, ÎÔÙﬁÔ˘ÏÔ ÎÏ, ·ÊÔ‡
ÙÔ Ù˘Ï›ÍÂÙÂ ÌÂ ·ÏÔ˘ÌÈÓﬁ¯·ÚÙÔ.
 ∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Ù· ÙÚﬁÊÈÌ· ÛÙÂÁÓ¿.


∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Ù˘ÚÔÎÔÌÈÎ¿ ÚÔ˚ﬁÓÙ· ﬁˆ˜ ‚Ô‡Ù˘ÚÔ,
Ù˘Ú› ÎÏ.
∆ÔÔıÂÙ‹ÛÙÂ ÙÔ ‰Ô¯Â›Ô ·˘Ùﬁ ÛÙËÓ Î·Ù¿ÏÏËÏË
ı¤ÛË.

∞Ó·„˘ÎÙ‹ÚÈÔ

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÙÚÔÊ¤˜ Û˘¯Ó‹˜ ¯Ú‹ÛË˜ ﬁˆ˜ ÔÙ¿,
Û¿ÓÙÔ˘ÈÙ˜ ÎÏ

ƒ¿ÊÈ „˘ÁÂ›Ô˘

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Û˘ÌÏËÚˆÌ·ÙÈÎ¿ È¿Ù· ‹ ¿ÏÏ·
Ê·ÁËÙ¿ ÛÂ Î·Ù¿ÏÏËÏË ·ﬁÛÙ·ÛË ÙÔ ¤Ó· ·ﬁ ÙÔ
¿ÏÏÔ.

ƒ¿ÊÈ ﬁÚÙ·˜
„˘ÁÂ›Ô˘

ΕΛΛAΣ

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÎÚ·Û›.

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÙÚﬁÊÈÌ· ‹ ÔÙ¿ ÛÂ ÌÈÎÚ¤˜
Û˘ÛÎÂ˘·Û›Â˜ ﬁˆ˜ Á¿Ï·, ¯˘Ìﬁ, Ì›Ú· ÎÏ.

™˘ÚÙ¿ÚÈ Ï·¯·ÓÈÎÒÓ

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Ï·¯·ÓÈÎ¿ ‹ ÊÚÔ‡Ù·.

ªÂÙ·ÙÚÂﬁÌÂÓÔ˜
¯ÒÚÔ˜ Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡
Ï·¯·ÓÈÎÒÓ/
Û˘ÚÙ·ÚÈÔ‡ ÎÚ¤·ÙÔ˜

∞ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Ï·¯·ÓÈÎ¿, ÊÚÔ‡Ù·, ÎÚ¤·˜ ÁÈ·
ÍÂ¿ÁˆÌ·, ˆÌﬁ „¿ÚÈ ÎÏ Ú˘ıÌ›˙ÔÓÙ·˜ ·Ó¿ÏÔÁ· ÙÔ
‰È·ÎﬁÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜.
ºÚÔÓÙ›˙ÂÙÂ Ó· ÂÏ¤Á¯ÂÙÂ ÙÔ ‰È·ÎﬁÙË ÌÂÙ·ÙÚÔ‹˜
ÚÈÓ ·ÔıËÎÂ‡ÛÂÙÂ Ì¤Û· ÙÚﬁÊÈÌ·.

ÀÔ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ
ÀÔ‰Â›ÍÂÈ˜ ÁÈ· ÙËÓ ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ

∞Ôı‹ÎÂ˘ÛË ÙˆÓ ÙÚÔÊ›ÌˆÓ
™ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÊÚ¤ÛÎ· ÙÚﬁÊÈÌ·. √ ÙÚﬁÔ˜ ÌÂ ÙÔÓ ÔÔ›Ô Ù· ÙÚﬁÊÈÌ·
Î·Ù·„‡¯ÔÓÙ·È Î·È ÛÙË Û˘Ó¤¯ÂÈ· ÍÂ·ÁÒÓÔ˘Ó Â›Ó·È ÛËÌ·ÓÙÈÎﬁ˜ ·Ú¿ÁÔÓÙ·˜ ÛÙË
‰È·Ù‹ÚËÛË ÙË˜ ÊÚÂÛÎ¿‰·˜ Î·È ÙË˜ ÁÂ‡ÛË˜ ÙÔ˘˜.
 ªËÓ ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÙÚﬁÊÈÌ· Ô˘ ¯·ÏÔ‡Ó Â‡ÎÔÏ· ﬁˆ˜ Ì·Ó¿ÓÂ˜ Î·È ÂﬁÓÈ· ÛÂ
¯·ÌËÏ¤˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜.
 ∞Ê‹ÓÂÙÂ Ù· ˙ÂÛÙ¿ Ê·ÁËÙ¿ Ó· ÎÚ˘ÒÓÔ˘Ó ÚÒÙ· ÚÈÓ Ù· ‚¿ÏÂÙÂ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô. ∏
ÙÔÔı¤ÙËÛË ˙ÂÛÙÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÌÔÚÂ› Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ ¿ÏÏ· Ê·ÁËÙ¿ Î·È
ÂÈÏ¤ÔÓ Ó· ·ÓÂ‚¿ÛÂÈ ÙÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙÔ˘ ÚÂ‡Ì·ÙÔ˜.
 ŸÙ·Ó ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÙÔ Ê·ÁËÙﬁ, Ó· ÙÔ ÛÎÂ¿˙ÂÙÂ ÌÂ Ê‡ÏÏÔ ‚ÈÓ˘Ï›Ô˘ ‹ Ó· ÙÔ ‚¿˙ÂÙÂ ÛÂ
‰Ô¯Â›Ô ÌÂ Î·¿ÎÈ. ªÂ ÙÔÓ ÙÚﬁÔ ·˘Ùﬁ ·ÔÙÚ¤ÂÙÂ ÙËÓ ÂÍ¿ÙÌÈÛË ÙË˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ Î·È
‚ÔËı¿ÙÂ ÙÔ Ê·ÁËÙﬁ Ó· ‰È·ÙËÚ‹ÛÂÈ ÙË ÁÂ‡ÛË ÙÔ˘ Î·È ÙÈ˜ ıÚÂÙÈÎ¤˜ ÙÔ˘ È‰ÈﬁÙËÙÂ˜.
 ªËÓ ÊÚ¿˙ÂÙÂ ÙÈ˜ Ô¤˜ ·¤Ú· ÌÂ Ù· ÙÚﬁÊÈÌ·. ∏ ÔÌ·Ï‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· „˘¯ÚÔ‡ ·¤Ú·
‰È·ÙËÚÂ› ÙÈ˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜ ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ÛÂ Î·ÓÔÓÈÎ¿ Â›Â‰·.
 ∞ÔÊÂ‡ÁÂÙÂ Ó· ·ÓÔ›ÁÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ﬁÚÙ·. ∆Ô ¿ÓÔÈÁÌ· ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÛÙÔ
˙ÂÛÙﬁ ·¤Ú· Ó· ÂÈÛ¤ÏıÂÈ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô Î·È Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙËÓ ¿ÓÔ‰Ô ÙË˜ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜
ÛÙÔ ÂÛˆÙÂÚÈÎﬁ ÙÔ˘.
 ªËÓ ‚¿˙ÂÙÂ ÔÙ¤ ÔÏÏ¿ ÙÚﬁÊÈÌ· ÛÙÔ Ú¿ÊÈ ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ‰ÈﬁÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· ¤Ú¯ÔÓÙ·È ÛÂ
Â·Ê‹ ÌÂ ¿ÏÏ· ÙÚﬁÊÈÌ· ‹ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ Î·È Ó· ÌÏÔÎ¿ÚÔ˘Ó ÙÔ ÎÏÂ›ÛÈÌÔ
ÙË˜ ﬁÚÙ·˜.


∫·Ù·„‡ÎÙË˜



æ˘ÁÂ›Ô



ªËÓ ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÌÔ˘Î¿ÏÈ· ÛÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË ‰ÈﬁÙÈ ÌÔÚÂ› Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ﬁÙ·Ó
·ÁÒÛÔ˘Ó.
 ªËÓ Î·Ù·„‡¯ÂÙÂ ÂÎ Ó¤Ô˘ ÙÚﬁÊÈÌ· Ô˘ ¤¯Ô˘Ó ‹‰Ë ÍÂ·ÁÒÛÂÈ. ∏ ‰È·‰ÈÎ·Û›· ·˘Ù‹
ÚÔÎ·ÏÂ› ·ÒÏÂÈ· ÙË˜ ÁÂ‡ÛË˜ Î·È ÙˆÓ ıÚÂÙÈÎÒÓ È‰ÈÔÙ‹ÙˆÓ ÙÔ˘˜.
 ŸÙ·Ó ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ Î·ÙÂ„˘ÁÌ¤Ó· ÙÚﬁÊÈÌ· ﬁˆ˜ ·ÁˆÙﬁ ÁÈ· ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓÔ
‰È¿ÛÙËÌ· ¯ÚﬁÓÔ˘, Ó· Ù· ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÛÙÔ Î·ÓÔÓÈÎﬁ Ú¿ÊÈ Î·Ù·„‡ÎÙË Î·È ﬁ¯È ÛÙÔ
Ú¿ÊÈ ﬁÚÙ·˜.
 ªËÓ ·ÁÁ›˙ÂÙÂ ·ÁˆÌ¤Ó· ÙÚﬁÊÈÌ· ‹ ‰Ô¯Â›·, Î˘Ú›ˆ˜ ÌÂÙ·ÏÏÈÎ¿, ÌÂ ‚ÚÂÁÌ¤Ó· ¯¤ÚÈ·
Î·È ÌËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ÚÔ˚ﬁÓÙ· ·ﬁ Á˘·Ï› ÛÙËÓ Î·Ù¿„˘ÍË.
- ¢È·ÊÔÚÂÙÈÎ¿ ÌÔÚÂ› Ó· Û¿ÛÔ˘Ó ﬁÙ·Ó ·ÁÒÛÔ˘Ó Ù· ÂÛˆÙÂÚÈÎ¿ ÙÔ˘˜ Ì¤ÚË,
ÁÂÁÔÓﬁ˜ Ô˘ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙÚ·˘Ì·ÙÈÛÌﬁ, ÂÓÒ ˘¿Ú¯ÂÈ ÙÔ ÂÓ‰Â¯ﬁÌÂÓÔ Ó·
‚Á¿ÏÂÙÂ ¯ÈÔÓ›ÛÙÚÂ˜.
∞ÔÊÂ‡ÁÂÙÂ Ó· ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ ˘ÁÚ¤˜ ÙÚÔÊ¤˜ ÛÙ· ¿Óˆ Ú¿ÊÈ· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘, ‰ÈﬁÙÈ
ÎÈÓ‰˘ÓÂ‡Ô˘Ó Ó· ·ÁÒÛÔ˘Ó ÏﬁÁˆ ·Â˘ıÂ›·˜ Â·Ê‹˜ ÌÂ ÙÔÓ „˘¯Úﬁ ·¤Ú·.
 ∫·ı·Ú›˙ÂÙÂ ¿ÓÙ· Ù· ÙÚﬁÊÈÌ· ÚÈÓ Ù· ‚¿˙ÂÙÂ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô. ∆· Ï·¯·ÓÈÎ¿ Î·È Ù·
ÊÚÔ‡Ù· ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· Ï¤ÓÂÙÂ Î·È Ó· Ù· ÛÎÔ˘›˙ÂÙÂ. ∆· Û˘ÛÎÂ˘·ÛÌ¤Ó· ÙÚﬁÊÈÌ·
ı· Ú¤ÂÈ Ó· Ù· ÛÎÔ˘›˙ÂÙÂ ÁÈ· Ó· ÌËÓ ¯·Ï¿ÛÔ˘Ó Ù· ‰ÈÏ·Ó¿ ÙÚﬁÊÈÌ·.
 ŸÙ·Ó ·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ·˘Á¿ ÛÙÈ˜ ·˘ÁÔı‹ÎÂ˜ ‹ ÛÙÔ ·˘ÁÔ‰Ô¯Â›Ô, ÂÏ¤Á¯ÂÙÂ ·Ó Â›Ó·È
ÊÚ¤ÛÎ· Î·È ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ Ù· ¿ÓÙ· ÛÂ ﬁÚıÈ· ı¤ÛË. ∏ ı¤ÛË ·˘Ù‹ Ù· ‰È·ÙËÚÂ› ÊÚ¤ÛÎ·
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚÔ Î·ÈÚﬁ.
™∏ª∂πø™∏

¶ÚÔÙ¿ÛÂÈ˜ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË˜ ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜
• ªËÓ ÎÚ·Ù¿ÙÂ ÙË ﬁÚÙ· ·ÓÔÈ¯Ù‹ ÁÈ· ÌÂÁ¿ÏÔ
¯ÚÔÓÈÎﬁ ‰È¿ÛÙËÌ·. ∫ÏÂ›ÛÙÂ ÙËÓ Û‡ÓÙÔÌ·.
• ¢ÂÓ ÂÓ‰Â›ÎÓ˘Ù·È Ë ÙÔÔı¤ÙËÛË ÌÂÁ¿ÏË˜
ÔÛﬁÙËÙ·˜ Ê·ÁËÙÔ‡. £· Ú¤ÂÈ Ó· ˘¿Ú¯ÂÈ
·ÚÎÂÙﬁ˜ ¯ÒÚÔ˜ ÒÛÙÂ Ó· ÌÔÚÂ› Ó· Î˘ÎÏÔÊÔÚÂ›
ÂÏÂ‡ıÂÚ· Ô ‰ÚÔÛÂÚﬁ˜ ·¤Ú·˜.
• ªËÓ Ú˘ıÌ›˙ÂÙÂ ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘Î·Ù·„‡ÎÙË ÛÂ ¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ·ﬁ ﬁ, ÙÈ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È. ªËÓ ÙÔÔıÂÙÂ›ÙÂ Ù· ÙÚﬁÊÈÌ·
ÎÔÓÙ¿ ÛÙÔÓ ·ÈÛıËÙ‹Ú· ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜.

Να διατηρείται απόσταση τουλάχιστον 5mm από τους αισθητήρες.

• ∞Ê‹ÛÙÂ Ù· ÙÚﬁÊÈÌ· Ó· ÎÚ˘ÒÛÔ˘Ó ÚÈÓ Ù·
ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ. ∏ ÙÔÔı¤ÙËÛË ˙ÂÛÙÔ‡
ÙÚÔÊ›ÌÔ˘ ÛÙÔ „˘ÁÂ›Ô-Î·Ù·„‡ÎÙË ı· ÌÔÚÔ‡ÛÂ
Ó· ¯·Ï¿ÛÂÈ Ù· ˘ﬁÏÔÈ· ÙÚﬁÊÈÌ· Î·È Ó·
Ô‰ËÁ‹ÛÂÈ ÛÂ ˘„ËÏﬁÙÂÚÔ ÏÔÁ·ÚÈ·ÛÌﬁ ÙË˜ ¢∂∏.

• ªËÓ ÊÚ¿ÛÛÂÙÂ ÙÔ˘˜ ·ÂÚ·ÁˆÁÔ‡˜ ÌÂ ÙÚﬁÊÈÌ·.
∏ ÔÌ·Ï‹ Î˘ÎÏÔÊÔÚ›· ÙÔ˘ ‰ÚÔÛÂÚÔ‡ ·¤Ú·
‰È·ÙËÚÂ› ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘Î·Ù·„‡ÎÙË ÛÙ·ıÂÚ‹.
• ªËÓ ·ÓÔ›ÁÂÙÂ Û˘¯Ó¿ ÙËÓ ﬁÚÙ·. ªÂ ÙÔ ¿ÓÔÈÁÌ·
ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ·Ê‹ÓÂÙ·È ˙ÂÛÙﬁ˜ ·¤Ú·˜ Ó·
ÂÈÛ¤ÏıÂÈ Î·È ˆ˜ ·ÔÙ¤ÏÂÛÌ· ·˘Í¿ÓÂÙ·È Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
• °È· ÙË ‰È·Ù‹ÚËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÒÓ ÙÌËÌ¿ÙˆÓ ﬁˆ˜
Î·Ï¿ıÈ·, Û˘ÚÙ¿ÚÈ· („˘ÁÂ›Ô˘), Ú¿ÊÈ· Î·È
Û˘ÚÌ¿ÙÈÓ· Ú¿ÊÈ·. ∂ÂÈ‰‹ ·Ú¤¯ÔÓÙ·È ·ﬁ ÙÔÓ
Î·Ù·ÛÎÂ˘·ÛÙ‹ Â›Ó·È Ë ÈÔ ·ÔÙÂÏÂÛÌ·ÙÈÎ‹
¯Ú‹ÛË ÁÈ· Ó· ÙËÓ ÂÍÔÈÎÔÓﬁÌËÛË ÂÓ¤ÚÁÂÈ·˜.

ΕΛΛAΣ

• ∞Ó ÙÔÔıÂÙ‹ÛÂÙÂ ÙË Û˘ÛÎÂ˘‹ ÛÂ ˙ÂÛÙﬁ Î·È ˘ÁÚﬁ Ì¤ÚÔ˜, Ù· Û˘¯Ó¿
·ÓÔÈÁÔÎÏÂÈÛ›Ì·Ù· ÙË˜ ﬁÚÙ·˜ ‹ Ë ·Ôı‹ÎÂ˘ÛË ˘ÂÚ‚ÔÏÈÎÒÓ ÔÛÔÙ‹ÙˆÓ
Ï·¯·ÓÈÎÒÓ ÌÔÚÂ› Ó· ÚÔÎ·Ï¤ÛÂÈ ÙÔ Û¯ËÌ·ÙÈÛÌﬁ ‰ÚÔÛÈ¿˜ Ë ÔÔ›· ÂËÚÂ¿˙ÂÈ ÙËÓ
·ﬁ‰ÔÛË ÙË˜ Û˘ÛÎÂ˘‹˜. ∞Ê·ÈÚÂ›ÙÂ ÙË ‰ÚÔÛÈ¿ ÌÂ ¤Ó· ÍÂÛÎÔÓﬁ·ÓÔ Ô˘ ‰ÂÓ
¯ÚÂÈ¿˙ÂÙ·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË.

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Χρησιμοποιήστε λάμπα 40-watt (μεγ.)
την οποία μπορείτε να αγοράσετε σε κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών.
ΕΠΙΛΟΓΗ 2- LED Χρησιμοποιήστε μόνο λάμπα 12VDC LED, την οποία μπορείτε να
αγοράσετε σε κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

ΕΛΛAΣ

ΕΠΙΛΟΓΗ 1: Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα της λάμπας, πιέστε στην προσεκβολή κάτω
από το κάλυμμα της λάμπας προς τα μπρος και μετά αφαιρέστε το κάλυμμα.
Περιστρέψτε τη λάμπα αριστερόστροφα. Χρησιμοποιήστε λάμπα 40W (μεγ.).
Λάμπες μπορείτε να προμηθευθείτε από κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.
ΕΠΙΛΟΓΗ 2- LED Για να αντικαταστήσετε το πανέλο LED παρακαλούμε επικοινωνήστε
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

V Fresh

Space plus

Δοχείο φύλαξης
πάγου

για να αφαιρέσετε το συρτάρι λαχανικών τελείως,
τραβήξτε προς τα έξω ως τη μέση το συρτάρι και
μετά (①) σηκώστε την οροφή του εξωτερικού
περιβλήματος καθώς (②) τραβάτε το συρτάρι.

Ανασηκώστε το space plus ( ) και τραβήξτε
προς την κατεύθυνση ( ).

2

1

Εάν το δοχείο δεν μπαίνει ομαλά στους οδηγούς,
πρέπει να στρίψετε λίγο το περιστρεφόμενο μέρος.

Παγοποιητής

Σε περίπτωση μεγαλύτερης διάρκειας διαλείμματος ή σε διαστήματα που η λειτουργία
παραγωγής πάγου δεν χρησιμοποιείται απενεργοποιήστε τον παγοποιητή μετά τη
αφαίρεση του space plus. Εάν χρειάζεται ο πάγος, ενεργοποιήστε ξανά τον παγοποιητή.

ΕΛΛAΣ

Κρατήστε το δοχείο φύλαξης πάγου όπως φαίνεται στην
εικόνα και τραβήξτε προς τα έξω ( ), ενώ
το ανασηκώνετε μαλακά ( ).
Μην αποσυναρμολογείτε το δοχείο φύλαξης
πάγου εάν δεν είναι απαραίτητο.
Να χρησιμοποιήσετε και τα δύο σας χέρια για να
αποφύγετε το ενδεχόμενο να σας πέσει.

Κατανόηση των ήχων
που παράγονται από
τη συσκευή

δεν έχετε ακούσει ξανά αυτούς τους ήχους, ενδέχεται να σας ανησυχήσουν. Οι περισσότεροι από αυτούς τους

•Το χρονόμετρο απόψυξης παράγει ένα μεταλλικό ήχο (κλικ) όταν ο αυτόματος κύκλος απόψυξης ξεκινά και
ολοκληρώνεται. Ο έλεγχος θερμοστάτη (ή ο έλεγχος ψύξης, ανάλογα με το μοντέλο) επίσης παράγει ένα
μεταλλικό ήχο (κλικ) όταν ξεκινά και ολοκληρώνεται ένας κύκλος λειτουργίας.
•Ήχοι κροταλίσματος ενδέχεται να προέλθουν από τη ροή του ψυκτικού, τον υδροσωλήνα ή τα αντικείμενα
•Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί ώστε να λειτουργεί περισσότερο αποδοτικά και να διατηρεί τις τροφές σας στην
•Ενδέχεται να ακούσετε το μοτέρ του ανεμιστήρα του εξατμιστή να διοχετεύει τον αέρα στα διαμερίσματα του
ψυγείου και του καταψύκτη.
•Με την ολοκλήρωση του κάθε κύκλου, μπορεί να ακούσετε έναν ήχο κελαρύσματος που προέρχεται από τη
ροή του ψυκτικού στο ψυγείο σας.
•Το στάξιμο νερού στο θερμαντήρα απόψυξης κατά τη διάρκεια ενός κύκλου απόψυξης, μπορεί να προκαλέσει
•Μπορεί επίσης να ακούσετε τον αέρα καθώς προωθείται προς το συμπυκνωτή από τον ανεμιστήρα του
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•Μπορεί να ακούσετε το νερό καθώς ρέει προς το δοχείο αποστράγγισης κατά τη διάρκεια του κύκλου απόψυξης.

Καθαρισμός του θερμοψύκτη και της δεξαμενής νερού.
Συχνότητα καθαρισμού: κάθε 2 μήνες ή όποτε είναι απαραίτητο.

Διαδικασία:

Διαδικασία:
1. Πριν ξεκινήσετε τον καθαρισμό, αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή νερού.
2. Αναμίξτε 0,5 λίτρο νερού με την κατάλληλη ποσότητα καθαριστικού προϊόντος για τον
θερμοψύκτη (και στη συνέχεια ρίξτε το στη δεξαμενή νερού). Μην χρησιμοποιείτε δραστικές
χημικές ουσίες.
3. Ρίξτε 1 φλιτζάνι διαλύματος και αφήστε το υπόλοιπο μέσα στο σύστημα του θερμοψύκτη για
όση ώρα αναφέρεται στην ετικέτα του προϊόντος καθαρισμού. Μην πίνετε νερό από το
θερμοψύκτη κατά τη διάρκεια της διαδικασίας καθαρισμού!
4. Ρίξτε το υπόλοιπο διάλυμα έως ότου αδειάσει η δεξαμενή.
5. Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού με ένα μαλακό σφουγγάρι και ξεπλύνετέ την με τρεχούμενο
νερό.
6. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με φρέσκο νερό. Ρίξτε 3 φλιτζάνια νερού, το ένα μετά το άλλο, με
διάστημα 20 δευτερολέπτων μεταξύ τους. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού με βρασμένο νερό και
ρίξτε ένα φλιτζάνι.
7. Ελέγξτε τη γεύση του νερού. Αν η γεύση είναι αλλοιωμένη, επαναλάβετε το έκτο βήμα έως
ότου το νερό δεν έχει περίεργη γεύση.
Συστήνουμε να ΜΗΝ αφήνετε νερό στη δεξαμενή νερού για πάνω από 2 ημέρες.

Υπάρχουν υπολείμματα Το είδος της παροχής νερού ή του
στη δεξαμενή νερού θερμοψύκτη νερού χρειάζεται καθαρισμό

Άσχημη μυρωδιά
και γεύση νερού

Δεν έχει αλλαχθεί το νερό για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

Καθαρίστε τη δεξαμενή νερού. Να βράζετε
πάντα το νερό προτού το τοποθετήσετε στη
δεξαμενή νερού.
Αδειάστε το παλιό νερό. Καθαρίστε τη
δεξαμενή νερού. Γεμίστε τη δεξαμενή νερού
με φρέσκο νερό.

ΕΛΛAΣ
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Είναι φυσιολογικό το ψυγείο σας να έχει
μια ελαφριά κλίση προς τα πίσω.

¶Úﬁ‚ÏËÌ·

¶Èı·Ó‹ ·ÈÙ›·

¢ÈﬁÚıˆÛË

√ ıÂÚÌÔÛÙ¿ÙË˜ ÎÚ·Ù¿ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ÛÂ ÛÙ·ıÂÚ‹
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

∞˘Ùﬁ Â›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ. ∆Ô „˘ÁÂ›Ô ·›ÚÓÂÈ
ÌÚÔÛÙ¿ Î·È ÛÙ·Ì·Ù¿ ÁÈ· Ó· ÎÚ·Ù‹ÛÂÈ ÛÙ·ıÂÚ‹
ÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
Î·Ù·„‡ÎÙË Â›Ó·È
ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ÂÓÒ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹

∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛÂ
ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ÛÂ ˘„ËÏﬁÙÂÚË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË

∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ‡
¯·ÌËÏ‹ ÂÓÒ Ë
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
Î·Ù·„‡ÎÙË Â›Ó·È
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹

∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛÂ
ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ÛÂ ˘„ËÏﬁÙÂÚË
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

∆· ÙÚﬁÊÈÌ· Ô˘
·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÛÙ·
Û˘ÚÙ¿ÚÈ·
Î·Ù·„‡¯ÔÓÙ·È

∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛÂ
ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

µÏ¤Â ·Ú·¿Óˆ ·ÓÙÈÌÂÙÒÈÛË

∆Ô ÎÚ¤·˜ ı· Ú¤ÂÈ Ó· ·ÔıËÎÂ‡ÂÙ·È ÛÂ
ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÌﬁÏÈ˜ Î¿Ùˆ ·ﬁ ÙÔ ÛËÌÂ›Ô Ù‹ÍË˜
ÓÂÚÔ‡ (32Æ F, 0Æ C) ÁÈ· Ì¤ÁÈÛÙÔ ¯ÚﬁÓÔ
·Ôı‹ÎÂ˘ÛË˜ ÊÚ¤ÛÎÔ˘ ÎÚ¤·ÙÔ˜

∂›Ó·È Ê˘ÛÈÔÏÔÁÈÎﬁ Ó· Û¯ËÌ·Ù›˙ÔÓÙ·È
ÎÚ‡ÛÙ·ÏÏ· ¿ÁÔ˘ ÏﬁÁˆ ‡·ÚÍË˜ ˘ÁÚ·Û›·˜ ÛÙÔ
ÎÚ¤·˜

∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛÂ
ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË ÛÂ
¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË

∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛÂ
ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·.
∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Î¿ÔÈ· Â›‰Ú·ÛË
ÛÙË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË

ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË ÛÂ
¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· Ì¤¯ÚÈ Ó· ÂÈÙÂ˘¯ıÂ›
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÛÙÔÓ Î·Ù·„‡ÎÙË

∞ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙÈ˜ ﬁÚÙÂ˜ ÔÏ‡ Û˘¯Ó¿ ‹ ÁÈ· ÔÏÏ‹
ÒÚ· Î¿ıÂ ÊÔÚ¿

√ ˙ÂÛÙﬁ˜ ·¤Ú·˜ Ô ÔÔ›Ô˜ ÂÈÛ¤Ú¯ÂÙ·È ÛÙÔ
„˘ÁÂ›Ô ÙÔ ·Ó·ÁÎ¿˙ÂÈ Ó· ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›
ÂÚÈÛÛﬁÙÂÚË ÒÚ·. ∞ÓÔ›ÁÂÙÂ ÙËÓ ﬁÚÙ·
ÏÈÁﬁÙÂÚÔ Û˘¯Ó¿

∏ ﬁÚÙ· Â›Ó·È Ï›ÁÔ ·ÓÔÈÎÙ‹

∫ÏÂ›ÛÙÂ ÙÂÏÂ›ˆ˜ ÙËÓ ﬁÚÙ·

¶ÚﬁÛÊ·Ù· ÌÔÚÂ› Ó· ·ÔıËÎÂ‡Û·ÙÂ ÌÂÁ¿ÏÂ˜
ÔÛﬁÙËÙÂ˜ ˙ÂÛÙÒÓ ‹ Î·˘ÙÒÓ Ê·ÁËÙÒÓ

¶ÂÚÈÌ¤ÓÂÙÂ Ì¤¯ÚÈ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ‹ Ô Î·Ù·„‡ÎÙË˜ Ó·
Êı¿ÛÂÈ Î·ÓÔÓÈÎ¿ ÙËÓ ÂÈÏÂÁÌ¤ÓË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

¶ÚﬁÛÊ·Ù· ÙÔ „˘ÁÂ›Ô ·ÔÛ˘Ó‰¤ıËÎÂ ·ﬁ ÙÔ
ÚÂ‡Ì· ÁÈ· ·Ú·ÙÂÙ·Ì¤ÓË ‰È¿ÚÎÂÈ· ¯ÚﬁÓÔ˘

ÃÚÂÈ¿˙ÔÓÙ·È ÔÏÏ¤˜ ÒÚÂ˜ ÁÈ· Ó· „˘¯ıÂ›
ÙÂÏÂ›ˆ˜ ÙÔ „˘ÁÂ›Ô

∆Ô ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ¤¯ÂÈ Ú˘ıÌÈÛÙÂ› ÛÂ
ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

ƒ˘ıÌ›ÛÙÂ ÙÔ ÎÔ˘Ì› ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ÛÂ
¯·ÌËÏﬁÙÂÚË ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·

√ Û˘ÌÈÂÛÙ‹˜ ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘ ‰ÂÓ
ÏÂÈÙÔ˘ÚÁÂ›

√È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜
Â›Ó·È ÔÏ‡ ¯·ÌËÏ¤˜

∆Ô ÎÚ¤·˜ Ô˘
·ÔıËÎÂ‡ÂÙÂ ÛÙÔ
Û˘ÚÙ¿ÚÈ ÎÚ¤·ÙÔ˜
Î·Ù·„‡¯ÂÙ·È

√È ıÂÚÌÔÎÚ·Û›Â˜
Â›Ó·È ÔÏ‡ ˘„ËÏ¤˜
∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·
ÙÔ˘ „˘ÁÂ›Ô˘ ‹
ÙÔ˘ Î·Ù·„‡ÎÙË
Â›Ó·È ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹
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∏ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
„˘ÁÂ›Ô˘ Â›Ó·È ÔÏ‡ ˘„ËÏ‹
ÂÓÒ Ë ıÂÚÌÔÎÚ·Û›· ÙÔ˘
Î·Ù·„‡ÎÙË Â›Ó·È
ÈÎ·ÓÔÔÈËÙÈÎ‹

ΕΛΛAΣ

Είναι φυσιολογικό το ψυγείο σας να έχει
μια ελαφριά κλίση προς τα πίσω.

ºÚÔÓÙ›‰· Î·È Û˘ÓÙ‹ÚËÛË

Είναι φυσιολογικό το ψυγείο σας να έχει
μια ελαφριά κλίση προς τα πίσω.

ΕΛΛAΣ
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Η οθόνη δείχνει την
ένδειξη OFF (μετά από
20 δευτερόλεπτα η λέξη
OFF εξαφανίζεται αλλά
το ψυγείο βρίσκεται
ακόμα στη λειτουργία
DEMO (επίδειξη)

ΕΛΛAΣ

Το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία επίδειξης (DEMO). Η λειτουργία επίδειξης απενεργοποιεί το
σύστημα ψύξης και μόνο το σύστημα φωτισμού και η οθόνη λειτουργούν κανονικά. Για να
απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση DEMO, ανοίξτε τη πόρτα και πατώντας το κουμπί του ψυγείου
πιέστε το κουμπί EXPRESS F 3 φορές. Αφού απενεργοποιήσετε τη ρύθμιση DEMO, οι τιμές που
είχαν εισηχθεί προηγουμένως θα εμφανιστούν.

38

(option).

