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

μοντέρνες εγκαταστάσεις με σχολαστικούς ελέγχους ποιότητας.
t� 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.
t� 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.

t� Σύμβολα και παρατηρήσεις
t� 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.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣC
.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

(*)MODEL IDENTIFIERSUPPLIER’S NAME
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�� 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
t� 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.

t� Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε 
τη συσκευή από την πρίζα.

t� 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.

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

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

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

t� 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. 

t� 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!

t� Μην πλένετε το προϊόν ψεκάζοντας ή 
χύνοντας νερό πάνω του! Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!
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Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον�� Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον
t� 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

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

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

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

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

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

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

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

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

t� Μην τοποθετείτε πάνω στο προϊόν δοχεία 
που περιέχουν υγρά. Τυχόν πιτσίλισμα 

νερού πάνω σε εξάρτημα υπό τάση μπορεί 
να προκαλέσει ηλεκτροπληξία και κίνδυνο 
φωτιάς. 

t� 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.

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

t� 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. 

t� Προσέξτε να μην παγιδευτεί το καλώδιο 
ρεύματος.

t�  

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

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

t� •   Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών 
επιτρέπεται να εναποθέτουν και να 
αποσύρουν φαγώσιμα από ψυκτικές οικιακές 
συσκευές.

t� • Για την αποφυγή μόλυνσης των τροφίμων, 
παρακαλούμε να τηρείτε τις εξής οδηγίες:

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

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

t� 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.

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

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

t� 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
t� 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
t� 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.

t� 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.

t� 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).

t� Να χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.
t� Να χρησιμοποιείτε μόνο πόσιμο νερό.

1.2. Προβλεπόμενη χρήση
t� Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για οικιακή 

χρήση. Δεν προορίζεται για επαγγελματική 
χρήση.

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

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

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

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

1.3. Ασφάλεια των παιδιών
t� Κρατάτε τα υλικά συσκευασίας μακριά από 

τα παιδιά.
t� Μην επιτρέπετε σε παιδιά να παίζουν με το 

προϊόν.
t� Αν η πόρτα του προϊόντος περιλαμβάνει 

κλειδαριά, κρατάτε το κλειδί μακριά από 
παιδιά.
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Οδηγίες για την ασφάλεια και το περιβάλλον
1.4. Συμμόρφωση με την Οδηγία περί 
ΑΗΕΕ και απόρριψη του προϊόντος 
στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του
 Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την 
Οδηγία ROHS (περιορισμού χρήσης ορισμένων 
επικίνδυνων ουσιών) της ΕΕ (2012/19/ΕΕ). 

Το προϊόν αυτό φέρει ένα σύμβολο 
ταξινόμησης για απόβλητα 
ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτό το προϊόν 
έχει κατασκευαστεί με εξαρτήματα 
και υλικά υψηλής ποιότητας τα 
οποία μπορούν να 

επαναχρησιμοποιηθούν και είναι κατάλληλα για 
ανακύκλωση. Στο τέλος της ωφέλιμης ζωής του 
προϊόντος, μην το απορρίψετε μαζί με τα 
κανονικά οικιακά και άλλα απόβλητα. 
Παραδώστε το σε κέντρο συλλογής για την 
ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού 
εξοπλισμού. Για να μάθετε περισσότερα σχετικά 
με αυτά τα κέντρα συλλογής, απευθυνθείτε στις 
τοπικές σας αρχές.

1.5. Συμμόρφωση με 
την Οδηγία RoHS
t� Αυτό το προϊόν συμμορφώνεται με την 

Οδηγία ROHS (περιορισμού χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών) της ΕΕ 
(2011/65/ΕΕ). Δεν περιέχει επιβλαβή και 
απαγορευμένα υλικά που καθορίζονται στην 
Οδηγία.

1.6. Πληροφορίες για τη συσκευασία
t� Τα υλικά συσκευασίας του προϊόντος 

κατασκευάζονται από ανακυκλώσιμα υλικά 
σύμφωνα με του Εθνικούς μας Κανονισμούς 
Προστασίας του Περιβάλλοντος. Μην 
απορρίψετε τα υλικά συσκευασίας μαζί με 
οικιακά ή άλλα απορρίμματα. Παραδώστε τα 
στα σημεία συλλογής υλικών συσκευασίας 
που έχουν οριστεί από τις τοπικές αρχές.
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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.

2   Το ψυγείο σας

��� Ράφι πόρτας θαλάμου συντήρησης
��� Δοχείο πλήρωσης διανομέα νερού
��� Τμήμα αυγών
��� Ρεζερβουάρ διανομέα νερού
��� Ράφι μπουκαλιών
���  Συρόμενο δοχείο αποθήκευσης
��� Ρυθμιζόμενα πόδια
��� Θάλαμος βαθιάς κατάψυξης
��� Χώρος ταχείας κατάψυξης
���� Δίσκος για παγάκια & Θήκη για 

παγάκια

���� Συρτάρι λαχανικών
���� Διαμέρισμα μηδέν βαθμών
���� Εσωτερικός φωτισμός
���� Γυάλινο ράφι θαλάμου συντήρησης
���� Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
���� Θάλαμος συντήρησης
���� Χώρος Κατάψυξης

*1

*2
*3

*4

*5

*5

*6

*8

*9

7

*11

*12

13

*15

16

17

*14

*10

*4
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�� 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. 

A

Προειδοποίηση για επιφάνειες 
υψηλής θερμοκρασίας
Τα πλευρικά τοιχώματα του 
προϊόντος περιλαμβάνουν σωλήνες 
ψυκτικού, για βελτίωση του 
ψυκτικού συστήματος. Σε αυτές 
τις περιοχές μπορεί να διέρχεται 
ψυκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, 
με αποτέλεσμα να υπάρχουν 
επιφάνειες υψηλής θερμοκρασίας 
στα πλευρικά τοιχώματα. Αυτό είναι 
κάτι κανονικό και δεν απαιτείται 
σέρβις. Παρακαλούμε να προσέχετε 
όταν αγγίζετε αυτές τις περιοχές.

• 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 πλαστικές σφήνες θα 
παρέχουν την απαιτούμενη απόσταση ανάμεσα 
στο ψυγείο σας και τον τοίχο ώστε να επιτρέπε-
ται η κυκλοφορία του αέρα. (Το παρουσιαζόμε-
νο σχήμα είναι μόνο ενδεικτικό και δεν αντιστοι-
χεί απόλυτα στο προϊόν σας.)
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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.

3.4. 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.

t� 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.

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

t� Μη χρησιμοποιείτε πολύπριζο με ή χωρίς 
καλώδιο επέκτασης ανάμεσα στην πρίζα 
τοίχου και στο ψυγείο.
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Εγκατάσταση
3.5. Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
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Εγκατάσταση
3.6. Αντιστροφή της φοράς 
ανοίγματος των πορτών
Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των 
αριθμών.

1
1

7
1

20

11

13 9

2

10

5

3

20

20

8

18

17
19

45 °

180°

(8) (13)

14

6

4

12

16

15



13 /38 ELΨυγείο / Οδηγίες Χρήσης

4� Προετοιμασία
4.1. Τι να κάνετε για 
εξοικονόμηση ενέργειας

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

t� Yια ελεύθερη συσκευή: “η παρούσα 
ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχιζόμενη 
συσκευή”.

t� Μην κρατάτε τις πόρτες του ψυγείου 
ανοικτές για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.

t� Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα ή 
ποτά μέσα στο ψυγείο.

t� Μη γεμίζετε υπερβολικά το ψυγείο. Αν 
εμποδίζεται η εσωτερική κυκλοφορία 
του αέρα, θα μειωθεί η ψυκτική 
ικανότητα.

t� Για να αποθηκεύσετε τη μέγιστη 
ποσότητα τροφίμων στο θάλαμο 
συντήρησης του ψυγείου σας, θα 
πρέπει να αφαιρέσετε τα πάνω 
συρτάρια και να τα τοποθετήσετε 
πάνω στο γυάλινο ράφι.  Η 
δηλωθείσα κατανάλωση ενέργειας 
του ψυγείου σας προσδιορίστηκε 
αφού είχε αφαιρεθεί ο ψύκτης, ο 
δίσκος για παγάκια και τα πάνω 
συρτάρια ώστε να επιτυγχάνεται ο 
μέγιστος χώρος αποθήκευσης. Η 
χρήση του από κάτω συρταριού κατά 
την αποθήκευση τροφίμων συνιστάται 
θερμά. Η λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας θα πρέπει να είναι 
ενεργοποιημένη για τη βέλτιστη 
κατανάλωση ενέργειας.  

t� Δεν θα πρέπει να εμποδίζετε τη ροή 
αέρα τοποθετώντας τρόφιμα μπροστά 
από τον ανεμιστήρα συντήρησης. 
Πρέπει να αφήνετε ελεύθερο χώρο 
τουλάχιστον 3 cm μπροστά από το 
προστατευτικό σύρμα του ανεμιστήρα 
όταν τοποθετείτε τα τρόφιμα.

t� Ανάλογα με τα χαρακτηριστικά του 
προϊόντος: η απόψυξη κατεψυγμένων 
τροφίμων στο θάλαμο κατάψυξης θα 

εξασφαλίσει εξοικονόμηση ενέργειας 
και θα διατηρήσει την ποιότητα των 
τροφίμων.

t� Πρέπει να αποθηκεύετε τα τρόφιμα 
στα συρτάρια του θαλάμου 
συντήρησης για να εξασφαλίζετε 
εξοικονόμηση ενέργειας και να 
προστατεύετε το φαγητό με τις 
καλύτερες συνθήκες. 

t� Οι συσκευασίες των τροφίμων δεν 
πρέπει να είναι σε άμεση επαφή 
με τον αισθητήρα θερμότητας που 
βρίσκεται στο θάλαμο συντήρησης. 
Αν είναι σε επαφή με τον αισθητήρα, 
μπορεί να αυξηθεί η κατανάλωση 
ενέργειας της συσκευής. 

t� Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν 
είναι σε επαφή με τον αισθητήρα 
θερμοκρασίας του θαλάμου 
συντήρησης που περιγράφεται 
παρακάτω. 
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4.2. Πρώτη χρήση
Πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο 
σας, βεβαιωθείτε ότι έχουν γίνει οι 
απαραίτητες προετοιμασίες σύμφωνα 
με τις οδηγίες στα τμήματα "Οδηγίες για 
την ασφάλεια και το περιβάλλον" και 
"Εγκατάσταση".
t� Διατηρήστε το προϊόν σε λειτουργία 

χωρίς τρόφιμα για 6 ώρες και μην 
ανοίξετε την πόρτα αν δεν είναι 
απολύτως αναγκαίο.

C
Όταν ενεργοποιηθεί ο συμπιεστής 
θα ακουστεί ένας ήχος. Είναι 
σημαντικό να ακούτε ήχο όταν ο 
συμπιεστής είναι ανενεργός, λόγω 
των συμπιεσμένων υγρών και 
αερίων στο ψυκτικό σύστημα.

C
Τα μπροστινά άκρα του προϊόντος 
μπορεί να θερμαίνονται. Αυτό 
είναι φυσιολογικό. Αυτές οι 
περιοχές έχουν σχεδιαστεί να 
θερμαίνονται για την πρόληψη της 
συμπύκνωσης.

C
Σε ορισμένα μοντέλα ο πίνακας 
ενδείξεων απενεργοποιείται 
αυτόματα 5 λεπτά μετά το κλείσιμο 
της πόρτας. Θα ενεργοποιηθεί 
πάλι όταν ανοίξετε την πόρτα ή 
πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί.

t� Επειδή όταν δεν ανοίγονται οι πόρτες της 
συσκευής δεν θα εισέρχεται απευθείας 
ζεστός και υγρός αέρας, η συσκευή 
θα βελτιστοποιεί τη λειτουργία της σε 
συνθήκες επαρκείς για την προστασία των 
τροφίμων σας. Λειτουργίες και επί μέρους 
μονάδες όπως συμπιεστής, ανεμιστήρας, 
θερμαντήρας, απόψυξη, φωτισμός, 
οθόνη κλπ. θα λειτουργούν σύμφωνα με 
τις απαιτήσεις, ώστε να καταναλώνεται 
η ελάχιστη ενέργεια υπό τις δεδομένες 
συνθήκες.

4 Προετοιμασία
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�� 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. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου 
μπορεί να διαφέρει για τους εξής λόγους:
• Εποχικές διακυμάνσεις της 
θερμοκρασίας.
• Συχνό άνοιγμα της πόρτας 
της συσκευής και παραμονή της 
πόρτας ανοικτής για μεγάλα χρονικά 
διαστήματα.
• Τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο 
χωρίς να έχουν ψυχθεί σε θερμοκρασία 
δωματίου.
• Θέση του ψυγείου στο δωμάτιο (π.χ. 
εκτεθειμένο στον ήλιο).
• Η μεταβολή της εσωτερικής 
θερμοκρασίας λόγω αυτών των 
παραγόντων μπορεί να αντισταθμιστεί 
με το κουμπί ρύθμισης. 
Οι αριθμοί περιμετρικά του κουμπιού 
ρύθμισης υποδεικνύουν τιμή 
θερμοκρασίας σε βαθμούς Κελσίου “ 
°C”.

Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
είναι 20 °C, συνιστάται ρύθμιση 
της θερμοκρασίας της συντήρησης 
στους 4 °C. Σε άλλες θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος μπορείτε να 
προσαρμόσετε αντίστοιχα αυτή την τιμή.

5.2 Ταχεία κατάψυξη 
Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες 
ποσότητες νωπών τροφίμων, θέστε το 
κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας στη 
θέση ( ) πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
στο θάλαμο ταχείας κατάψυξης.
Συνιστούμε να διατηρήσετε το κουμπί 
σε αυτή τη θέση τουλάχιστον 24 ώρες 
για να καταψύξετε τη μέγιστη ποσότητα 
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Χρήση του προϊόντος
νωπών τροφίμων που αναφέρεται στην 
τιμή ικανότητας κατάψυξης. Προσέξτε 
ιδιαίτερα να μην τοποθετήσετε μαζί ήδη 
κατεψυγμένα και νωπά τρόφιμα.
Μην παραλείψετε να γυρίσετε το κουμπί 
ρύθμισης θερμοκρασίας πάλι στην 

προηγούμενη θέση του.

5.3 Λειτουργία Διακοπών
Η λειτουργία Διακοπών θα ενεργοποιηθεί 
αφού το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 

έχει τεθεί στη θέση Διακοπές ( )
 που είναι η πιο θερμή ρύθμιση.
Δεν συνιστάται να φυλάσσετε τρόφιμα 
στον θάλαμο
συντήρησης όταν είναι ενεργή η 
λειτουργία Διακοπών.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία, πρέπει 
να αλλάξετε
τη ρύθμιση του κουμπιού.
• Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία 
της ρύθμισης, μπορείτε να κρύψετε 
το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
πιέζοντάς το προς τα μέσα.
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Χρήση του προϊόντος
5.2. Πίνακας ενδείξεων
Οι πίνακες ενδείξεων μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με το μοντέλο του προϊόντος.
Οι οπτικοακουστικές λειτουργίες του πίνακα οργάνων σας βοηθούν στη χρήση του 

προϊόντος σας. 

457 6

8

9

1 2 3

��� Ένδειξη θαλάμου συντήρησης
��� Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
��� Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας
��� Κουμπί λειτουργίας Διακοπών (πατήστε το κουμπί 5 για 3 s)
��� Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
��� Κουμπί επιλογής θαλάμου
��� Ένδειξη θαλάμου συντήρησης
��� Ένδειξη λειτουργίας Οικονομίας
��� Ένδειξη λειτουργίας Διακοπών
*προαιρετικός εξοπλισμός

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.
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1. Ένδειξη θαλάμου συντήρησης
Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 
του θαλάμου συντήρησης, επιλέξτε 
την ένδειξη θαλάμου συντήρησης 
χρησιμοποιώντας το κουμπί 6.
2. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος
Αυτή η ένδειξη ( ) θα ανάψει σε 
περίπτωση προειδοποιήσεων 
θερμοκρασίας ή ειδοποιήσεων για 
βλάβες.
Αν η θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης αυξηθεί σε κρίσιμο επίπεδο 
για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, αυτή 
η ένδειξη δείχνει εναλλάξ τη μέγιστη 
θερμοκρασία και την τιμή θερμοκρασίας 
στην οποία έχει φθάσει ο θάλαμος 
κατάψυξης. Ελέγξτε τα τρόφιμα μέσα 
στον θάλαμο κατάψυξης. Αυτή η ένδειξη 
απενεργοποιείται αυτόματα όταν η 
θερμοκρασία στο θάλαμο κατάψυξης 
έχει μειωθεί σε αποδεκτό επίπεδο.
Αυτή η ένδειξη ( ) ανάβει και σε 
περίπτωση βλάβης του αισθητήρα. Όταν 
είναι αναμμένη αυτή η ένδειξη, η οθόνη 
ενδείξεων θερμοκρασίας δείχνει "E" και 
αριθμούς όπως "1,2,3 ...".
Αυτοί οι αριθμοί στην οθόνη ενδείξεων 
πληροφορούν το προσωπικό σέρβις 
σχετικά με το είδος του σφάλματος.
3. Ένδειξη ρύθμισης θερμοκρασίας
Δείχνει τη ρυθμισμένη θερμοκρασία του 
θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου 
κατάψυξης.
4. Κουμπί λειτουργίας Διακοπών
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης 
θερμοκρασίας 5 για 3 δευτερόλεπτα 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
Διακοπών. Όταν είναι ενεργή η 
λειτουργία Διακοπών, ανάβει η 

ένδειξη ( ), όταν επιλεγεί ο θάλαμος 
συντήρησης, η ένδειξη θερμοκρασίας 
εμφανίζει "- -" και δεν θα υπάρχει 
ενεργή ψύξη στον θάλαμο συντήρησης. 
Αυτή η λειτουργία δεν είναι κατάλληλη 
για διατήρηση τροφίμων στο θάλαμο 
συντήρησης. Η ψύξη στον θάλαμο 
κατάψυξης θα
συνεχίσει να λειτουργεί σύμφωνα με τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, 
πατήστε πάλι για 3 δευτερόλεπτα το 
κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 5.
5. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας
Χρησιμοποιείται για τη ρύθμιση 
της θερμοκρασίας του επιλεγμένου 
θαλάμου. Ο θάλαμος κατάψυξης μπορεί 
να ρυθμιστεί στην περιοχή -18 °C έως 
-24 °C και ο θάλαμος συντήρησης σε 8 
°C έως 1 °C.
6. Κουμπί επιλογής θαλάμου
Χρησιμοποιήστε το κουμπί επιλογής 
θαλάμου ( ) για εναλλαγή μεταξύ των 
θαλάμων συντήρησης και κατάψυξης.
7. Ένδειξη θαλάμου συντήρησης
Αν θέλετε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 
του θαλάμου κατάψυξης, επιλέξτε 
την ένδειξη θαλάμου κατάψυξης 
χρησιμοποιώντας το κουμπί 6.
8. Ένδειξη λειτουργίας οικονομίας
Υποδεικνύει ότι το ψυγείο λειτουργεί
σε λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. 
Αυτή η ένδειξη ( ) θα είναι ενεργή αν η 
θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης 
έχει ρυθμιστεί σε -18 °C.
9. Ένδειξη λειτουργίας Διακοπών
Υποδεικνύει ότι η λειτουργία διακοπών (

) είναι ενεργή.
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5.3. Πίνακας ενδείξεων
Αυτός ο πίνακας ενδείξεων με κουμπιά ελέγχου σας επιτρέπει να ρυθμίζετε τη 
θερμοκρασία χωρίς να ανοίγετε την πόρτα του προιόντος σας. Απλά πατήστε τις 
επιγραφές στα σχετικά κουμπιά για τις ρυθμίσεις λειτουργίας.1 2

3456789

*10

*12

11

1. Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας/
βλάβης 
Αυτή η ένδειξη ( ) θα ανάψει σε 
περίπτωση προειδοποιήσεων 
θερμοκρασίας ή ειδοποιήσεων για 
βλάβη.
Αν η θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης αυξηθεί σε επίπεδο κρίσιμο 
για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, αυτή η 
ένδειξη και η ένδειξη τιμής θερμοκρασίας 
δείχνουν εναλλάξ τη μέγιστη 
θερμοκρασία και την τιμή θερμοκρασίας 
που υπάρχει στον θάλαμο κατάψυξης. 
Αφού ελέγξετε τα
τρόφιμα μέσα στον θάλαμο κατάψυξης, 
μπορείτε να σταματήσετε την ειδοποίηση 
πατώντας το κουμπί Απενεργοποίησης 
ειδοποίησης ( ). 

Αυτή η ένδειξη
( ) επίσης ανάβει αν προκύψει 
δυσλειτουργία του αισθητήρα. Όταν είναι 
αναμμένη αυτή η ένδειξη, η ένδειξη τιμής 
θερμοκρασίας δείχνει εναλλάξ "E" και 
αριθμούς όπως "1,2,3...".
Αυτοί οι αριθμοί στην οθόνη ενδείξεων
πληροφορούν το προσωπικό σέρβις 
σχετικά με το είδος του σφάλματος.
2. Εξοικονόμηση ενέργειας (ενδείξεις 
ανενεργές)
Όταν δεν ανοίγετε και κλείνετε τις 
πόρτες της συσκευής, η λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται 
αυτόματα και ανάβει το εικονίδιο 
εξοικονόμησης ενέργειας.  
( )
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 
εξοικονόμησης ενέργειας θα 

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.
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απενεργοποιήσει όλες τις άλλες ενδείξεις 
στον πίνακα ενδείξεων. Όταν είναι ενεργή 
η λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, 
αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ή 
ανοίξετε την πόρτα της συσκευής, 
θα απενεργοποιηθεί η λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας και οι ενδείξεις 
στον πίνακα θα επιστρέψουν στο 
κανονικό.
Η λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι μια λειτουργία που 
έχει ενεργοποιηθεί από προεπιλογή 
εργοστασιακά και δεν μπορεί να 
ακυρωθεί. 
3. Λειτουργία ταχείας ψύξης 
Πατήστε σύντομα το κουμπί
( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ταχείας ψύξης.
Η ένδειξη ταχείας ψύξης ( ) θα ανάψει 
και η ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου 
συντήρησης θα τεθεί σε 1 °C.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ταχείας 
ψύξης, πατήστε πάλι σύντομα το κουμπί (

). Η ένδειξη ταχείας ψύξης θα σβήσει 
και η συσκευή θα επιστρέψει στις 
κανονικές της ρυθμίσεις.

C Αν δεν ακυρώσετε τη 
λειτουργία ταχείας ψύξης, τότε 
ακυρώνεται
αυτόματα μετά από 1 ώρα.

C
Αυτή η λειτουργία δεν 
παραμένει ενεργοποιημένη 
μετά από ενδεχόμενη διακοπή 
ρεύματος.

4. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
θαλάμου συντήρησης  
Όταν πατηθεί αυτό το κουμπί  
( ), η θερμοκρασία του θαλάμου 
συντήρησης μπορεί να ρυθμιστεί σε 8, 7, 
6, 5, 4, 3, 2, 1, 8... βαθμούς αντίστοιχα. 
Πατήστε αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε 
τη θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
στην επιθυμητή τιμή.

5. Λειτουργία Διακοπών
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
Διακοπών, πατήστε το κουμπί 6
Απενεργοποίησης Ειδοποίησης για 3 
δευτερόλεπτα. Λειτουργία διακοπών
ανάβει η ένδειξη ( ) ενεργής 
λειτουργίας διακοπών, η ένδειξη 
θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης 
εμφανίζει "- -" και δεν θα υπάρχει 
ενεργή διαδικασία ψύξης στον θάλαμο 
συντήρησης. Σε
αυτή τη λειτουργία, δεν πρέπει να 
φυλάσσετε τρόφιμα μέσα στον θάλαμο 
συντήρησης. Ο θάλαμος κατάψυξης θα 
συνεχίσει να ψύχεται σύμφωνα με τη 
ρυθμισμένη θερμοκρασία.
Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, 
πατήστε Διακοπών, πατήστε το κουμπί 
6 Απενεργοποίησης Ειδοποίησης για 3 
δευτερόλεπτα.
6. Κουμπί Απενεργοποίησης 
Ειδοποίησης
Όταν παράγεται ειδοποίηση υψηλής 
θερμοκρασίας, η ειδοποίηση σταματά
με πάτημα του κουμπιού ( ) 
Απενεργοποίησης Ειδοποίησης στον 
θάλαμο κατάψυξης.
 7. Κλείδωμα πλήκτρων
Για να ενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
πλήκτρων, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα 
το κουμπί Eco fuzzy 8. Όταν έχει 
ενεργοποιηθεί το
κλείδωμα πλήκτρων, οι ενδεικτικές 
λυχνίες ( ) και τα κουμπιά δεν 
λειτουργούν.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
πλήκτρων, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα 
το κουμπί Eco fuzzy 8, τότε η ένδειξη ( ) 
απενεργοποιείται και τα κουμπιά
 αρχίζουν να λειτουργούν πάλι.



21 /38 ELΨυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Χρήση του προϊόντος
Αν θέλετε να αποφύγετε την
αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας της 
συντήρησης πατήστε το κουμπί
8 για 3 δευτερόλεπτα.
8. Eco fuzzy 
Πατήστε σύντομα το κουμπί Eco fuzzy 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco 
fuzzy. Μετά την ενεργοποίηση της
λειτουργίας, θα ανάψει η ένδειξη 
οικονομικής χρήσης ( ). Το διαμέρισμα 
κατάψυξης θα αρχίσει να λειτουργεί σε 
οικονομική
λειτουργία μετά από 6 ώρες. Για να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Eco 
fuzzy, πατήστε σύντομα το κουμπί 
λειτουργίας Eco fuzzy.
9. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
θαλάμου κατάψυξης
Με αυτό το κουμπί, η
θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης
μπορεί να ρυθμιστεί σε -18, -19, -20,
-21, -22, -23, -24, -18 ... βαθμούς 
αντίστοιχα. Για να θέσετε τη ρύθμιση της 
θερμοκρασίας θαλάμου κατάψυξης στην 
επιθυμητή τιμή,
πατήστε αυτό το κουμπί ( ).
10. Ένδειξη απενεργοποιημένης 
παρασκευής πάγου
Δείχνει την κατάσταση παραγωγής 
πάγου της μονάδας παρασκευής πάγου. 
Αν είναι αναμμένη η ένδειξη ( ), τότε η 
μονάδα παρασκευής πάγου δεν παράγει 
πάγο.

C
Όταν έχει επιλεγεί αυτή η 
λειτουργία, θα σταματήσει η 
εισαγωγή νερού από το δοχείο 
νερού. Ωστόσο, μπορείτε 
ακόμα να παίρνετε πάγο 
που είχε ήδη παρασκευαστεί 
από τη μονάδα παρασκευής 
πάγου.

11. Κουμπί λειτουργίας Ταχείας 
κατάψυξης/Διακόπτης on-off 
παρασκευής πάγου
Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη
λειτουργία ταχείας κατάψυξης,
πατήστε σύντομα αυτό το κουμπί  
( ).
Όταν είναι ενεργή η λειτουργία,
ανάβει η ένδειξη ταχείας κατάψυξης  
( ).
Η θερμοκρασία θαλάμου κατάψυξης
εμφανίζεται ως -27.
Ο θάλαμος κατάψυξης ψύχεται σε 
τιμή μικρότερη από τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.
Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες
ποσότητες νωπών τροφίμων, πατήστε 
το κουμπί ταχείας κατάψυξης, πριν 
τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα στον 
θάλαμο κατάψυξης.
 Για να σταματήσετε τη διαδικασία 
παρασκευής πάγου της μονάδας 
παρασκευής πάγου, πατήστε 
παρατεταμένα το κουμπί ταχείας 
κατάψυξης 11 για 3 δευτερόλεπτα, 
οπότε θα ανάψει η ένδειξη ( ) και η 
παρασκευή πάγου θα σταματήσει αφού
χετε πάρει τον πάγο που είχε ήδη 
παραχθεί μέσα στη μονάδα παρασκευής 
πάγου.
Για να ξεκινήσει πάλι η παρασκευή 
πάγου, πατήστε πάλι παρατεταμένα 
το κουμπί ταχείας κατάψυξης 11 για 
3 δευτερόλεπτα, οπότε θα σβήσει η 
ένδειξη ( ) και η μονάδα παρασκευής 
πάγου θα αρχίσει να παρασκευάζει 
πάγο.
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C
Χρησιμοποιήστε τη λειτουργία 
ταχείας κατάψυξης αν θέλετε 
να καταψύξετε γρήγορα 
τρόφιμα που τοποθετείτε μέσα 
στον θάλαμο κατάψυξης. Αν 
θέλετε να καταψύξετε μεγάλες 
ποσότητες νωπών τροφίμων, 
ενεργοποιήστε τη λειτουργία 
πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
στη συσκευή.

C
Αν δεν ακυρώσετε εσείς τη 
λειτουργία
ταχείας κατάψυξης, τότε 
ακυρώνεται 
αυτόματα μετά από 1 ώρα.

C Αυτή η λειτουργία δεν 
παραμένει ενεργοποιημένη 
μετά από ενδεχόμενη διακοπή 
ρεύματος.

12. Ένδειξη οικονομικής χρήσης
Υποδεικνύει ότι η συσκευή
λειτουργεί με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση. Αν η θερμοκρασία του 
θαλάμου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε 
-18 ή αν εκτελείται ενεργειακά
αποδοτική ψύξη με τη λειτουργία Eco 
Fuzzy, τότε ανάβει αυτή η ενδεικτική 
λυχνία ( ).

C
Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία 
ταχείας ψύξης ή ταχείας 
κατάψυξης, τότε θα σβήσει η 
ένδειξη οικονομικής χρήσης.

C
Η ένδειξη Οικονομικής 
χρήσης απενεργοποιείται όταν 
επιλέγονται οι λειτουργίες 
Ταχείας Ψύξης και Ταχείας 
Κατάψυξης.
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��� Οικονομική χρήση
��� Ειδοποίηση υψηλής 

θερμοκρασίας / βλάβης
��� Εξοικονόμηση ενέργειας 

(ενδείξεις ανενεργές)
��� Ταχεία ψύξη
��� Λειτουργία διακοπών
���  Ρύθμιση θερμοκρασίας 

θαλάμου συντήρησης
��� Κουμπί Απενεργοποίησης 

Ειδοποίησης
��� Κλείδωμα πληκτρολογίου
��� Eco-fuzzy
���� Ρύθμιση θερμοκρασίας 

θαλάμου συντήρησης
���� Ταχεία κατάψυξη 

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.
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1. Ένδειξη οικονομικής χρήσης
Υποδεικνύει ότι η συσκευή
λειτουργεί με υψηλή ενεργειακή 
απόδοση. Αν η θερμοκρασία του 
θαλάμου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε 
-18 ή αν εκτελείται ενεργειακά
αποδοτική ψύξη με τη λειτουργία Eco 
Fuzzy, τότε ανάβει αυτή η ένδειξη  
( ).
Όταν έχει επιλεγεί η λειτουργία ταχείας 
ψύξης ή ταχείας κατάψυξης, τότε θα 
σβήσει η ένδειξη οικονομικής χρήσης.
2. Ειδοποίηση υψηλής θερμοκρασίας 
/ βλάβης 
Αυτή η ένδειξη ( ) θα ανάψει 
σε περίπτωση προειδοποιήσεων 
θερμοκρασίας ή ειδοποιήσεων για 
βλάβη.
Αν η θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης αυξηθεί σε κρίσιμο επίπεδο 
για τα κατεψυγμένα τρόφιμα, αυτή 
η ένδειξη δείχνει εναλλάξ τη μέγιστη 
θερμοκρασία και την τιμή θερμοκρασίας 
στην οποία έχει φθάσει ο θάλαμος 
κατάψυξης. Αφού ελέγξτε τα τρόφιμα 
μέσα στον θάλαμο κατάψυξης, μπορείτε 
να απενεργοποιήσετε αυτή την 
ειδοποίηση με πάτημα του κουμπιού 
Απενεργοποίησης Ειδοποίησης ( ).
 Αν προκύψει δυσλειτουργία αισθητήρα,
ανάβει και αυτή η ένδειξη ( ). Όταν 
είναι αναμμένη αυτή η ένδειξη, η ένδειξη 
τιμής θερμοκρασίας δείχνει εναλλάξ "E" 
και αριθμούς όπως "1,2,3...".
Αυτοί οι αριθμοί στην οθόνη ενδείξεων 
πληροφορούν το προσωπικό σέρβις 
σχετικά με το είδος του σφάλματος.
3. Εξοικονόμηση ενέργειας (ενδείξεις 
ανενεργές)
Όταν δεν ανοίγετε και κλείνετε τις 
πόρτες της συσκευής, η λειτουργία 
εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται 

αυτόματα και ανάβει το εικονίδιο 
εξοικονόμησης ενέργειας.
Η ενεργοποίηση της λειτουργίας 
εξοικονόμησης ενέργειας θα 
απενεργοποιήσει όλες τις άλλες ενδείξεις 
στον πίνακα ενδείξεων. Όταν είναι 
ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας, αν πατήσετε οποιοδήποτε 
κουμπί ή ανοίξετε την πόρτα της 
συσκευής, θα απενεργοποιηθεί η 
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και 
οι ενδείξεις στον πίνακα θα επιστρέψουν 
στο κανονικό.
Η λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας είναι μια λειτουργία που 
έχει ενεργοποιηθεί από προεπιλογή 
εργοστασιακά και δεν μπορεί να 
ακυρωθεί. 
4. Λειτουργία ταχείας ψύξης
Πατήστε σύντομα το κουμπί
( ) για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
ταχείας ψύξης.
Η ένδειξη ταχείας ψύξης ( ) θα ανάψει 
και η ρύθμιση θερμοκρασίας θαλάμου 
συντήρησης θα ρυθμιστεί σε 1 °C.
Για να ακυρώσετε τη λειτουργία ταχείας 
ψύξης, πατήστε πάλι σύντομα το κουμπί 
( ). Η ένδειξη ταχείας ψύξης θα σβήσει 
και η συσκευή θα επιστρέψει στις 
κανονικές της ρυθμίσεις.
Αν δεν ακυρώσετε εσείς τη λειτουργία
ταχείας ψύξης, τότε ακυρώνεται
αυτόματα μετά από 1 ώρα. Για να 
ψύξετε μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων 
τροφίμων, πατήστε το κουμπί ταχείας 
ψύξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
στο θάλαμο συντήρησης.
5. Λειτουργία διακοπών
Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία
διακοπών, πατήστε πάλι το κουμπί 
Ταχείας ψύξης 4 για 3 δευτερόλεπτα. 
Τότε ανάβει η ένδειξη ( ) ενεργής 
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λειτουργίας Διακοπών, η ένδειξη 
θερμοκρασίας θαλάμου συντήρησης 
εμφανίζει "- -" και δεν θα υπάρχει 
ενεργή διαδικασία ψύξης στον θάλαμο 
συντήρησης. Σε αυτή τη λειτουργία, δεν 
πρέπει να φυλάσσετε
τρόφιμα μέσα στον θάλαμο συντήρησης. 
Ο θάλαμος κατάψυξης θα συνεχίσει να 
ψύχεται σύμφωνα με τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία.
Για να ακυρώσετε αυτή τη λειτουργία, 
πατήστε πάλι το κουμπί Ταχείας ψύξης 4 
για 3 δευτερόλεπτα.
6. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
θαλάμου συντήρησης   
Όταν πατηθεί αυτό το κουμπί ( ), η 
θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
μπορεί να ρυθμιστεί σε 8, 7, 6, 5, 4, 3, 
2, 1, 8... βαθμούς αντίστοιχα. Πατήστε 
αυτό το κουμπί για να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
στην επιθυμητή τιμή.
7. Κουμπί Απενεργοποίησης 
Ειδοποίησης
Όταν παράγεται ειδοποίηση υψηλής 
θερμοκρασίας, η ειδοποίηση σταματά
με πάτημα του κουμπιού ( ) 
Απενεργοποίησης Ειδοποίησης στον 
θάλαμο κατάψυξης.
 8. Κουμπί Κλειδώματος πλή-
κτρων
Πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί 
Κλειδώματος πλήκτρων 8 για να 
ενεργοποιήσετε το κλείδωμα πλήκτρων. 
Όταν έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα 

πλήκτρων, οι ενδεικτικές λυχνίες ( ) και 
τα κουμπιά δεν λειτουργούν.
Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα 
πλήκτρων, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα 
το κουμπί Απενεργοποίησης 
Ειδοποίησης 7. Η ένδειξη ( ) σβήνει 
και τα πλήκτρα αρχίζουν πάλι να 
λειτουργούν.
Αν θέλετε να αποφύγετε την
αλλαγή της ρύθμισης θερμοκρασίας του 
ψυγείου, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα το 
κουμπί Απενεργοποίησης Ειδοποίησης 
7 
9. Eco fuzzy 
Πατήστε σύντομα το κουμπί Eco fuzzy 
για να ενεργοποιήσετε
τη λειτουργία Eco fuzzy. Αφού 
ενεργοποιηθεί η λειτουργία, θα ανάψει 
η ένδειξη οικονομικής χρήσης ( ). Ο 
θάλαμος συντήρησης θα λειτουργήσει 
για 6 ώρες στη
θερμοκρασία που έχει ρυθμιστεί και μετά 
από 6 ώρες ο θάλαμος συντήρησης 
θα αρχίσει να λειτουργεί σε οικονομική 
λειτουργία. Για να απενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία Eco fuzzy, πατήστε σύντομα 
το κουμπί λειτουργίας Eco fuzzy.
10. Κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
θαλάμου κατάψυξης
Με αυτό το κουμπί, η
θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης
μπορεί να ρυθμιστεί σε -18, -19, -20,
-21, -22, -23, -24, -18 ... βαθμούς 
αντίστοιχα. Αν η θερμοκρασία του 
θαλάμου κατάψυξης δείχνει την 
επιθυμητή τιμή, πατήστε αυτό το κουμπί 
( ).
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11. Λειτουργία Ταχείας κατάψυξης
Κουμπί ενεργοποίησης/ 
απενεργοποίησης παρασκευής 
πάγου 
Για να ενεργοποιήσετε ή να 
απενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας 
κατάψυξης, πατήστε σύντομα αυτό το 
κουμπί ( ).
Όταν είναι ενεργή η λειτουργία,
ανάβει η ένδειξη ταχείας κατάψυξης  
( ).
Η θερμοκρασία θαλάμου κατάψυξης
εμφανίζεται ως -27.
Ο θάλαμος κατάψυξης ψύχεται σε 
τιμή μικρότερη από τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία. Αν δεν ακυρωθεί η 
λειτουργία ταχείας κατάψυξης, αυτή 
ακυρώνεται αυτόματα μετά από 24 
ώρες.  
Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλες
ποσότητες νωπών τροφίμων, πατήστε 
το κουμπί ταχείας κατάψυξης, πριν 
τοποθετήσετε τρόφιμα μέσα στον 
θάλαμο κατάψυξης. 
Για να σταματήσετε την παρασκευή 
πάγου από τη μονάδα παρασκευής 
πάγου, πατήστε για 3 δευτερόλεπτα 
το κουμπί ταχείας κατάψυξης 11. Θα 
ανάψει η ένδειξη ( ) και η παρασκευή 
πάγου θα σταματήσει αφού έχετε πάρει 
τον πάγο που είχε ήδη παραχθεί μέσα 
στη μονάδα παρασκευής πάγου.
Για να αρχίσει πάλι η παρασκευή πάγου 
μέσα στη μονάδα παρασκευής πάγου, 
πατήστε πάλι για 3 δευτερόλεπτα το 
κουμπί ταχείας κατάψυξης 11. Η ένδειξη 
( ) θα σβήσει και η μονάδα παρασκευή 
πάγου θα αρχίσει να παρασκευάζει 
πάγο.

5.5. Παγοθήκη
• Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο 
κατάψυξης.
• Γεμίστε την παγοθήκη με νερό.
• Τοποθετήστε την παγοθήκη στο θάλαμο 
κατάψυξης. Δύο ώρες αργότερα, ο πάγος είναι 
έτοιμος.
• Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο 
κατάψυξης και λυγίστε τη πάνω από το πιάτο 
σερβιρίσματος. Τα παγάκια θα πέσουν εύκολα 
πάνω στο πιάτο σερβιρίσματος.
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5.8. Τμήματα μυρωδικών 
- HerbBox/HerbFresh
Αφαιρέστε τον περιέκτη της μεμβράνης από το 
τμήμα HerbBox/HerbFresh+
Αφαιρέστε τη μεμβράνη από τη σακούλα και 
τοποθετήστε την μέσα στην υποδοχή μεμβράνης 
όπως δείχνει η εικόνα. 
Σφραγίστε πάλι την υποδοχή και τοποθετήστε 
την μέσα στο τμήμα HerbBox/HerbFresh+.
Τα τμήματα HerbBox-HerbFresh+ είναι ιδιαίτερα 
κατάλληλα για την αποθήκευση διάφορων 
μυρωδικών που πρέπει να διατηρούνται σε 
προστατευμένες συνθήκες. Μπορείτε σε αυτό το 
τμήμα να αποθηκεύσετε τα μη συσκευασμένα 
μυρωδικά σας (μαϊντανό, άνηθο κλπ.) σε 
οριζόντια θέση και να τα διατηρήσετε φρέσκα για 
πολύ περισσότερο χρόνο. 
  Η μεμβράνη πρέπει να αντικαθίσταται κάθε έξι 
μήνες.

5.6. Παγοθήκη
• Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο 
κατάψυξης.
• Γεμίστε την παγοθήκη με νερό.
• Τοποθετήστε την παγοθήκη στο θάλαμο 
κατάψυξης. Δύο ώρες αργότερα, ο πάγος είναι 
έτοιμος.
• Αφαιρέστε την παγοθήκη από το θάλαμο 
κατάψυξης και λυγίστε τη πάνω από το πιάτο 
σερβιρίσματος. Τα παγάκια θα πέσουν εύκολα 
πάνω στο πιάτο σερβιρίσματος.

5.7. Αυγοθήκη
Μπορείτε να τοποθετήσετε την αυγοθήκη στο 
επιθυμητό ράφι πόρτας ή κυρίως ράφι. Αν το 
τοποθετήσετε σε κυρίως ράφι, συνιστώνται τα 
κάτω, πιο κρύα ράφια.

A Μην τοποθετείτε ποτέ την αυγοθήκη 
στο θάλαμο κατάψυξης.
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5.9. Ανεμιστήρας
Ο ανεμιστήρας έχει σχεδιαστεί για να 
διασφαλίζει ομοιογενή κατανομή και κυκλοφορία 
του αέρα στο εσωτερικό του ψυγείου σας. 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 
ορισμένα πάλι 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, η κυκλοφορία κρύου αέρα είναι 
πιο έντονη γύρω από το συρτάρι λαχανικών 
γενικά. 
5.11. Διαμέρισμα έντονης ψύξης
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Χρησιμοποιήστε αυτό το διαμέρισμα για 
φύλαξη προϊόντων ντελικατέσεν που πρέπει να 
αποθηκεύονται σε χαμηλότερες θερμοκρασίες ή 
προϊόντα κρέατος που πρέπει να καταναλώσετε 
σύντομα.
Το διαμέρισμα έντονης ψύξης είναι η πιο 
κρύα θέση στη συντήρηση, όπου μπορείτε να 
φυλάσσετε γαλακτοκομικά, κρέας, ψάρια και 
πουλερικά σε ιδανικές συνθήκες. Δεν πρέπει να 
αποθηκεύετε φρούτα και λαχανικά σε αυτό το 
διαμέρισμα.

5.12. Μπλε φως
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Αυτό το αξεσουάρ έχει σχεδιαστεί για να αυξάνει 
τον ωφέλιμο όγκο των ραφιών πόρτας.
Σας επιτρέπει να τοποθετήσετε εύκολα τα ψηλά 
μπουκάλια, βάζα και μεταλλικά κουτιά στο κάτω 
ράφι μπουκαλιών χάρη στη δυνατότητά του να 
μετακινείται δεξιά ή αριστερά.
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5.13. Συρτάρι λαχανικών 
ελεγχόμενης υγρασίας
(FreSHelf)
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Η περιεκτικότητα σε υγρασία των λαχανικών 
και των φρούτων διατηρείται υπό έλεγχο με 
τη δυνατότητα του συρταριού λαχανικών 
ρυθμιζόμενης υγρασίας. Έτσι διασφαλίζεται 
ότι τα τρόφιμα διατηρούνται φρέσκα για 
περισσότερο χρόνο.
Συνιστούμε να τοποθετείτε τα φυλλώδη λαχανικά 
όπως το μαρούλι, το σπανάκι καθώς και τα 
λαχανικά που είναι ευαίσθητα στην απώλεια 
υγρασίας, σε όσο το δυνατόν οριζόντια θέση 
μέσα στο συρτάρι λαχανικών και όχι πάνω στις 
ρίζες τους σε κάθετη θέση.
Όταν τοποθετείτε τα λαχανικά, θα πρέπει να 
λαμβάνετε υπόψη το ειδικό βάρος τους. Τα βαριά 
και σκληρά λαχανικά πρέπει να τοποθετούνται 
στο κάτω μέρος του συρταριού λαχανικών και 
τα ελαφριά και μαλακά λαχανικά πρέπει να 
τοποθετούνται από πάνω τους.

Ποτέ μην αφήνετε τα λαχανικά μέσα στις 
σακούλες τους όταν τα τοποθετείτε στο 
συρτάρι λαχανικών. Αν αφήσετε τα λαχανικά 
μέσα στις σακούλες τους, αυτό θα τα κάνει να 
αποσυντεθούν σε μικρό χρονικό διάστημα. Σε 
περίπτωση που η επαφή με άλλα λαχανικά 
δεν είναι επιθυμητή για λόγους υγιεινής, 
χρησιμοποιήστε ένα διάτρητο χαρτί και άλλα 
παρόμοια υλικά συσκευασίας, εκτός από 
σακούλα.
Μην τοποθετείτε αχλάδι, βερίκοκο, ροδάκινο 
κλπ. και μήλα, ειδικά όταν έχουν υψηλά επίπεδα 
παραγωγής αιθυλενίου, στο ίδιο συρτάρι 
λαχανικών με άλλα λαχανικά και φρούτα. Το 
αιθυλένιο που εκπέμπεται από αυτά τα φρούτα 
μπορεί να επιταχύνει την ωρίμανση των άλλων 
φρούτων και να τα κάνει να αποσυντεθούν σε 
μικρότερο χρονικό διάστημα.

5.14. Αυτόματο Icematic 
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Το Αυτόματο Icematic σας επιτρέπει να 
παρασκευάσετε εύκολα πάγο στο ψυγείο σας. 
Αφαιρέστε το δοχείο νερού από το θάλαμο 
συντήρησης, γεμίστε το με νερό και τοποθετήστε 
το πάλι στη θέση του για να αποκτήσετε πάγο 
από το Icematic.
Τα πρώτα παγάκια θα είναι έτοιμα περίπου σε 
2 ώρες στο συρτάρι του Icematic που βρίσκεται 
στο θάλαμο κατάψυξης. 
Αν γεμίσετε πλήρως το δοχείο νερού, θα 
μπορείτε να αποκτήσετε περίπου 60-70 παγάκια. 
Αλλάζετε το νερό στο δοχείο νερού αν έχει 
παραμείνει αχρησιμοποίητο περίπου 2-3 
εβδομάδες.

C
 Για τα προϊόντα που έχουν αυτόματο 
Icematic, μπορεί να ακούγεται ήχος 
κατά την πτώση του πάγου. Ο ήχος 
είναι κανονικός και δεν είναι ένδειξη 
βλάβης.
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5.15. Περιγραφή και καθαρισμός 
του φίλτρου οσμών
(Αυτή η λειτουργία είναι προαιρετική)
Το φίλτρο οσμών εμποδίζει το σχηματισμό 
δυσάρεστων οσμών μέσα στο προϊόν.
1. Τραβήξτε το κάλυμμα του φίλτρου οσμών 

προς τα κάτω από το μπροστινό τμήμα και 
αφαιρέστε το όπως δείχνει η εικόνα. 

2. Αφήστε το φίλτρο στον ήλιο για μία ημέρα. 
Σε αυτό το χρονικό διάστημα το φίλτρο θα 
καθαριστεί. 

3. Τοποθετήστε το φίλτρο πάλι πίσω στη θέση 
του.

C Το φίλτρο οσμών πρέπει να 
καθαρίζεται μία φορά το χρόνο.

5.16. Χρήση του διανομέα νερού
*προαιρετικός εξοπλισμός

C
Είναι φυσιολογικό να είναι ζεστά 
τα πρώτα λίγα ποτήρια νερού 
που παίρνετε από το διανομέα.

C
Αν ο διανομέας νερού δεν 
χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο, 
πετάξτε τα πρώτα λίγα ποτήρια 
νερού για να έχετε φρέσκο νερό.

1. Σπρώξτε με το ποτήρι σας το μοχλό 
του διανομέα νερού προς τα μέσα.  Αν 
χρησιμοποιείτε μαλακό πλαστικό ποτήρι, θα 
είναι προτιμότερο να σπρώξετε το μοχλό με το 
χέρι σας.

2. Αφού γεμίσετε το ποτήρι ως τη στάθμη που 
θέλετε, ελευθερώσετε το μοχλό.

C
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη 
σας, ότι η ροή του νερού από το 
διανομέα εξαρτάται από το πόσο 
πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς 
αυξάνεται η στάθμη του νερού 
στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε 
απαλά την πίεση στο μοχλό για 
να αποφύγετε υπερχείλιση. Αν 
πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το 
νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα 
βλάβης.



31 /38 ELΨυγείο / Οδηγίες Χρήσης

Χρήση του προϊόντος

C
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη 
σας, ότι η ροή του νερού από το 
διανομέα εξαρτάται από το πόσο 
πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς 
αυξάνεται η στάθμη του νερού 
στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε 
απαλά την πίεση στο μοχλό για 
να αποφύγετε υπερχείλιση. Αν 
πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το 
νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα 
βλάβης.

5.17. Χρήση του διανομέα νερού
*προαιρετικός εξοπλισμός

C
Είναι φυσιολογικό να είναι ζεστά 
τα πρώτα λίγα ποτήρια νερού 
που παίρνετε από το διανομέα.

C
Αν ο διανομέας νερού δεν 
χρησιμοποιηθεί για πολύ χρόνο, 
πετάξτε τα πρώτα λίγα ποτήρια 
νερού για να έχετε φρέσκο νερό.

1. Σπρώξτε με το ποτήρι σας το μοχλό 
του διανομέα νερού προς τα μέσα.  Αν 
χρησιμοποιείτε μαλακό πλαστικό ποτήρι, θα 
είναι προτιμότερο να σπρώξετε το μοχλό με το 
χέρι σας.

2. Αφού γεμίσετε το ποτήρι ως τη στάθμη που 
θέλετε, ελευθερώσετε το μοχλό.

C
Παρακαλούμε να έχετε υπόψη 
σας, ότι η ροή του νερού από το 
διανομέα εξαρτάται από το πόσο 
πολύ πιέζετε το μοχλό. Καθώς 
αυξάνεται η στάθμη του νερού 
στο κύπελλο/ ποτήρι σας, μειώστε 
απαλά την πίεση στο μοχλό για 
να αποφύγετε υπερχείλιση. Αν 
πιέσετε ελαφρά το βραχίονα, το 
νερό θα στάξει. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό και όχι σύμπτωμα 
βλάβης.

5.18. Γέμισμα του δοχείου 
του διανομέα νερού
Το ρεζερβουάρ πλήρωσης του δοχείου νερού 
βρίσκεται μέσα στην υποδοχή της πόρτας. 
1. Ανοίξτε το κάλυμμα του δοχείου.
2. Γεμίστε το δοχείο με φρέσκο πόσιμο νερό.
3. Κλείστε το κάλυμμα.

C
Μη γεμίσετε το δοχείο νερού με 
οποιοδήποτε άλλο υγρό εκτός 
από νερό. Οι χυμοί φρούτων, 
τα ανθρακούχα αναψυκτικά ή 
οινοπνευματώδη ποτά, κλπ. δεν 
είναι κατάλληλα για χρήση στο 
διανομέα νερού. Ο διανομέας 
νερού θα υποστεί ανεπανόρθωτη 
ζημιά αν χρησιμοποιηθούν αυτά 
τα είδη υγρών. Η εγγύηση δεν 
καλύπτει χρήσεις αυτού του είδους. 
Ορισμένες χημικές ουσίες και 
πρόσθετα που περιέχονται σε 
αυτά τα είδη ποτών/υγρών μπορεί 
να προξενήσουν ζημιά στο δοχείο 
νερού. 

C Να χρησιμοποιείτε μόνο καθαρό 
πόσιμο νερό. 

C
Η χωρητικότητα του δοχείου 
νερού είναι 3 λίτρα. Μη γεμίζετε 
το δοχείο υπερβολικά.
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Χρήση του προϊόντος
5.19.  Καθαρισμός του δοχείου νερού 
1. Αφαιρέστε το ρεζερβουάρ προσθήκης νερού 

από μέσα από την υποδοχή πόρτας.
2. Αφαιρέστε την υποδοχή πόρτας κρατώντας 

την και από τις δύο πλευρές.
3. Πιάστε το δοχείο νερού και από τις δύο 

πλευρές και αφαιρέστε το υπό γωνία 45°C.
4. Αφαιρέστε το κάλυμμα του δοχείου νερού και 

καθαρίστε το δοχείο.

C
Τα μέρη του δοχείου νερού και 
του διανομέα νερού δεν πρέπει να 
πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
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Χρήση του προϊόντος
5.21. Κατάψυξη νωπών τροφίμων
t� Για να διατηρηθεί η ποιότητα των τροφίμων, 

τα είδη που τοποθετούνται μέσα στο θάλαμο 
συντήρησης πρέπει να καταψύχονται όσο 
το δυνατόν πιο γρήγορα, χρησιμοποιείτε τη 
λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

t� Η κατάψυξη των τροφίμων όταν είναι φρέσκα 
θα επεκτείνει το χρόνο φύλαξης στο θάλαμο 
κατάψυξης.

t� Συσκευάζετε τα τρόφιμα σε αεροστεγείς 
συσκευασίες και καλά σφραγισμένα.

t� Να βεβαιώνεστε ότι τα τρόφιμα έχουν 
συσκευαστεί πριν τοποθετηθούν μέσα 
στην κατάψυξη. Να χρησιμοποιείτε δοχεία 
για κατάψυξη, αλουμινόχαρτο και χαρτί μη 
διαπερατό στην υγρασία, πλαστικές σακούλες 
ή παρόμοια υλικά συσκευασίας αντί για το 
παραδοσιακό χαρτί συσκευασίας.

t� Αναγράψτε σε κάθε συσκευασία τροφίμων 
την ημερομηνία πριν την καταψύξετε. Έτσι 
θα μπορείτε εύκολα να διαπιστώσετε τη 
φρεσκάδα κάθε πακέτου, κάθε φορά που 
ανοίγετε την κατάψυξη. Διατηρείτε τα πιο 
παλιά είδη στο μπροστινό μέρος για να 
βεβαιωθείτε ότι θα χρησιμοποιηθούν πρώτα.

t� Τα κατεψυγμένα τρόφιμα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται αμέσως μετά την απόψυξη 
και δεν θα πρέπει να καταψύχονται πάλι.

t� Μην καταψύχετε μεγάλες ποσότητες τροφίμων 
ταυτόχρονα.

5.20. Δίσκος συλλογής σταγόνων
Σταγόνες νερού που τυχόν στάζουν 
ενώ χρησιμοποιείτε το διανομέα νερού 
συγκεντρώνονται στο δίσκο συλλογής σταγόνων. 
Αφαιρέστε το πλαστικό φίλτρο όπως δείχνει η 
εικόνα.
Με ένα καθαρό και στεγνό πανί, αφαιρέστε το 
νερό που έχει συσσωρευτεί.
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Χρήση του προϊόντος
5.22. Υποδείξεις για τη φύλαξη 
κατεψυγμένων τροφίμων
Η θερμοκρασία στο θάλαμο πρέπει να ρυθμιστεί 

σε τουλάχιστον -18°C.
��� Τοποθετήστε τα τρόφιμα στον καταψύκτη 

όσο το δυνατόν γρηγορότερα, για να 
αποφευχθεί η απόψυξη.

��� Πριν τα τοποθετήσετε στην κατάψυξη, 
ελέγξτε την “Ημερομηνία Λήξης” που 
αναγράφεται στη συσκευασία για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν λήξει.

��� Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν ζημιές στη 
συσκευασία των τροφίμων.

5.23. Λεπτομέρειες για 
τη βαθιά κατάψυξη
Σύμφωνα με τα πρότυπα IEC 62552, ο θάλαμος 
κατάψυξης πρέπει να έχει τουλάχιστον τη 
δυναμικότητα κατάψυξης 4,5 κιλών τροφίμων 
στους -18°C ή χαμηλότερες θερμοκρασίες σε 
24 ώρες για κάθε 100 λίτρα όγκου του θαλάμου 
κατάψυξης. Τα τρόφιμα μπορούν να διατηρηθούν 
για παρατεταμένες περιόδους μόνο σε 
θερμοκρασίες -18°C ή χαμηλότερες. Μπορείτε να 
διατηρήσετε τα τρόφιμα φρέσκα για μήνες (στη 
βαθιά κατάψυξη σε ή κάτω από θερμοκρασίες 
-18°C ).
Τα προς κατάψυξη τρόφιμα δεν πρέπει να 
έρχονται σε επαφή με τα ήδη καταψυγμένα 
τρόφιμα, για την αποφυγή μερικής απόψυξης των 
δεύτερων.

Βράστε τα λαχανικά και φιλτράρετε το νερό 
για να επεκτείνετε το χρόνο φύλαξης των 
κατεψυγμένων. Τοποθετείτε τα τρόφιμα σε 
αεροστεγείς συσκευασίες αφού τα φιλτράρετε 
και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη. Μπανάνες, 
ντομάτες, μαρούλι, σέλινο, βραστά αυγά, 
πατάτες και παρόμοια τρόφιμα δεν πρέπει να 
καταψύχονται. Η κατάψυξη αυτών των τροφίμων 
απλά θα προκαλέσει μείωση της διατροφικής 
αξίας και της ποιότητας των τροφίμων, καθώς και 
ενδεχόμενη αλλοίωση που είναι επιβλαβής για 
την υγεία.
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Χρήση του προϊόντος
Ρύθμιση 
θαλάμου 

Κατάψυξης

Ρύθμιση 
θαλάμου 

Συντήρησης
Περιγραφές 

-18°C 4°C Αυτή είναι η προεπιλεγμένη, συνιστώμενη ρύθμιση. 
-20, -22 ή 
-24°C 4°C Αυτές οι ρυθμίσεις συνιστώνται για θερμοκρασίες περιβάλλοντος 

που δεν υπερβαίνουν τους 30°C. 

Hızlı Dondur 4°C
Χρησιμοποιείτε αυτή τη ρύθμιση για να καταψύξετε τρόφιμα 
σε σύντομο χρόνο, το προϊόν θα επανέλθει στις προηγούμενες 
ρυθμίσεις όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία. 

-18°C ή 
χαμηλότερη 
θερμοκρασία

2°C
Χρησιμοποιείτε αυτές τις ρυθμίσεις αν πιστεύετε ότι ο θάλαμος 
συντήρησης δεν είναι αρκετά κρύος, λόγω της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος ή συχνού ανοίγματος της πόρτας. Ψυγείο / 
Οδηγίες Χρήσης

5.24. Τοποθέτηση των τροφίμων
Ράφια θαλάμου 
κατάψυξηςΡάφια 
θαλάμου 

Διάφορα κατεψυγμένα τρόφιμα 
περιλαμβανομένου κρέατος, 
ψαριών, παγωτού, λαχανικών 
κλπ.

συντήρησηςΡάφια 
πόρτας 

Τρόφιμα μέσα σε σκεύη, 
σκεπασμένα πιάτα και 
σκεπασμένες θήκες, αυγά (σε 
σκεπασμένες θήκες)

συντήρησηςΣυρτάρι 

λαχανικών
Μικρά και συσκευασμένα 
τρόφιμα ή ποτά

θαλάμου Φρούτα και λαχανικά
Διαμέρισμα 
νωπών 
τροφίμων

Ντελικατέσεν (είδη πρωινού, 
προϊόντα κρέατος για άμεση 
κατανάλωση)

5.25. Ειδοποίηση ανοικτής 
πόρτας (προαιρ.)
Θα ακουστεί μια ηχητική ειδοποίηση αν η πόρτα 
του προϊόντος παραμείνει ανοικτή για 1 λεπτό. Η 
ηχητική ειδοποίηση θα σταματήσει όταν κλείσετε 
την πόρτα ή πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί στην 
οθόνη (αν διατίθεται).

5.26. Εσωτερικό φως
Για το εσωτερικό φως χρησιμοποιείται 
μια λάμπα τύπου LED. Για οποιαδήποτε 
προβλήματα με αυτή τη λάμπα απευθυνθείτε στο 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.
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��� 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.

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

t� 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.

t� 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.

t� 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.

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

t� 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.

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

t� 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.
t� Να διατηρείτε τα τρόφιμα σε κλειστά δοχεία. 

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

t� 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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6.3. Τζάμια πόρτας 
t� Αυτά τα τζάμια είναι σκληρυμένα για να 

αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους σε κτυπήματα 
και θραύση.

t� Επίσης, στην πίσω επιφάνειά τους έχει 
εφαρμοστεί μια μεμβράνη ασφαλείας, 
ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, για να 
αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς από τα 
τζάμια στα γύρω αντικείμενα σε περίπτωση 
θραύσης.

t� Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από 
τα τζάμια.

t� Υπάρχει μια επικάλυψη στην επιφάνεια των 
τζαμιών. Αυτή η επικάλυψη ελαχιστοποιεί 
τη συσσώρευση λεκέδων και βοηθά να 
αφαιρούνται εύκολα ενδεχόμενοι λεκέδες και 
ρύποι. Τα τζάμια που δεν προστατεύονται 
από τέτοια επικάλυψη μπορεί να υπόκεινται 
σε επίμονη προσκόλληση οργανικών ή 
ανόργανων ρύπων βάσης αέρα ή νερού, 
όπως άλατα σκληρότητας, ανόργανα άλατα, 
άκαυστους υδρογονάνθρακες, μεταλλικά 
οξείδια και σιλικόνες, τα οποία μπορούν να 
προκαλέσουν εύκολα και γρήγορα λεκέδες ή 
υλική ζημιά. Η διατήρηση της καθαριότητας 
των τζαμιών γίνεται υπερβολικά δύσκολη 
παρά τον τακτικό καθαρισμό. Επομένως, 
υποβαθμίζεται η εμφάνιση και η διαφάνεια 
του τζαμιού. Οι σκληρές και διαβρωτικές 
μέθοδοι καθαρισμού και τα παρόμοια 
καθαριστικά θα επιδεινώσουν αυτά τα 
προβλήματα και θα επιταχύνουν την 
υποβάθμιση.

t� Για τον τακτικό καθαρισμό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται καθαριστικά προϊόντα 
βάσης νερού τα οποία δεν είναι αλκαλικά και 
διαβρωτικά.

t� Για τον καθαρισμό πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μη αλκαλικά και μη 
διαβρωτικά υλικά ώστε να διατηρηθεί για 
μεγάλο χρονικό διάστημα η ωφέλιμη ζωή 
αυτής της επικάλυψης.

t� Αυτά τα τζάμια είναι σκληρυμένα για να 
αυξηθεί η ανθεκτικότητά τους σε κτυπήματα 
και θραύση.

t� Επίσης, στην πίσω επιφάνειά τους έχει 
εφαρμοστεί μια μεμβράνη ασφαλείας, 
ως πρόσθετο μέτρο ασφαλείας, για να 
αποτρέψει την πρόκληση ζημιάς από τα 
τζάμια στα γύρω αντικείμενα σε περίπτωση 
θραύσης.

t� *Το άλκαλι είναι μια βάση η οποία σχηματίζει 
ιόντα υδροξυλίου (OH¯) όταν διαλύεται σε 
νερό.

t� Τα μέταλλα Li (λίθιο), Na (νάτριο), K (κάλιο), 
Rb (ρουβίδιο), Cs (καίσιο) και το τεχνητό και 
ραδιενεργό μέταλλο Fr (φράγκιο) ονομάζονται 
ΑΛΚΑΛΙΚΑ ΜΕΤΑΛΛΑ.

Συντήρηση και καθαρισμός
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�� 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.
t� Το φις ρευματοληψίας δεν έχει εισαχθεί 

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

t� 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).

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

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

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

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

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

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί.
t� 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.

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

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

t� Η ρύθμιση θερμοκρασίας είναι λανθασμένη. 
>>> Επιλέξτε την κατάλληλη ρύθμιση 
θερμοκρασίας.

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

Ο θόρυβος λειτουργίας του ψυγείου αυξάνεται 
κατά τη χρήση.

t� Η απόδοση λειτουργίας του προϊόντος 
μπορεί να διαφέρει ανάλογα με 
τις μεταβολές της θερμοκρασίας 
περιβάλλοντος. Αυτό είναι φυσιολογικό και 
δεν αποτελεί δυσλειτουργία. 
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Επίλυση προβλημάτων
Το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία πολύ συχνά ή όχι 

για πολύ χρόνο.
t� Το νέο προϊόν μπορεί να είναι μεγαλύτερο 

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

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

t� 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.

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

t� 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.

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

t� 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.

t� 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.

t� 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.

t� 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.

t� Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης 
έχει ρυθμιστεί σε πολύ μικρή τιμή. >>> 
Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης σε υψηλότερη τιμή και ελέγξτε 
πάλι.
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Επίλυση προβλημάτων
Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή κατάψυξης είναι 

πολύ υψηλή.
t� 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.

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

t� Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> 
Κλείστε τελείως την πόρτα.

t� 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. 

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

Ταλάντευση ή θόρυβος
t� 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.

t� 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.

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

Ακούγεται φύσημα αέρα από το προϊόν.
t� Το προϊόν χρησιμοποιεί έναν 

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

Υπάρχει συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα 
του προϊόντος.

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

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

t� Η πόρτα μπορεί να είναι μισάνοιχτη. >>> 
Κλείστε τελείως την πόρτα.

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

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

Δυσοσμία στο εσωτερικό.
t� Το προϊόν δεν καθαρίζεται τακτικά. >>> 

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

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

t� 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.

t� Απομακρύνετε από το προϊόν τυχόν 
τρόφιμα που έχουν λήξει ή αλλοιωθεί.
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Επίλυση προβλημάτων
Η πόρτα δεν κλείνει.
t� Οι συσκευασίες των τροφίμων μπορεί να 

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

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

t� Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο, οριζόντιο και 
ανθεκτικό. >>> Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο 
είναι επίπεδο και οριζόντιο και αρκετά 
ανθεκτικό για το βάρος του προϊόντος.

Το συρτάρι λαχανικών έχει σφηνώσει.
t� 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.
t� 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.
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1. Инструкции	за	безопасност	и	опазване	на	околната	
среда

Този раздел съдържа инструкции 
за безопасност, необходими за 
избягване на риска от нараняване и 
материални щети. Неспазването на 
тези инструкции ще обезсили всички 
видове продуктова гаранция.
Употреба на уреда

A

ВНИМАНИЕ:  
Уверете се  решетките 
на вентилационните 
отвори да са отворени 
при положение 
на  устройството в  
амбалажния пакет или 
след поставяне на 
работното му място. 

A

ВНИМАНИЕ: 
С  изключение 
на препоръките, 
допустими от 
производителя, не 
използвайте механични 
или всякакви други 
устройства с цел  
ускоряване процеса 
на размразяване на 
устройството.

A
ВНИМАНИЕ: 
Не повреждайте 
действието на  
охладителната  
система на фреона.

A

ВНИМАНИЕ: 
Не използвайте 
електрическо 
оборудване  в 
отделението за 
съхранение на 
хранителни продукти 
, недопустимо  от 
производителя на 
устройството.

A
ВНИМАНИЕ: 
Не съхранявайте 
експлозивни вещества 
като например 
аерозолни спрейове в 
уреда.

-Това устройство е предназначено за 
домашна употреба  или за  използване 
при следните условия
-В магазини, офиси и други работни 
среди с цел използване от членовете 
на персонала в кухнята на работната 
среда.
- Във фермерни къщи,  хотели, 
мотели и други среди, предназначени 
за настаняване на  гражданите  за 
почивка;
1.1. Общи	правила	
за	безопасност
t� Този продукт не трябва да се използва от 

лица с физически, сензорни и ментални 
увреждания, без достатъчно знания и опит 
или от деца. Уредът може да се използва 
от тези лица само под надзора и спазвайки 
инструкциите на лицата, отговорни за 
тяхната безопасност. Децата не трябва да 
си играят с този уред.

t� В случай на неизправност, изключете 
уреда от контакта.

t� След изваждане на щепсела от контакта, 
изчакайте 5 минути, преди отново 
да включите щепсела от контакта. 
Изключвайте уреда от контакта, ако няма 
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да го използвате. Не пипайте щепсела с 
мокри ръце! Не дърпайте кабела, а винаги 
дръжте щепсела.

t� Избършете щепсела със суха кърпа, преди 
да го включите в контакта.

t� Не включвайте хладилника, ако контактът 
е разхлабен.

t� Изключвайте уреда по време на монтаж, 
поддръжка, почистване и ремонт. 

t� Ако известно време няма да използвате 
уреда, изключете го от контакта и извадете 
храната. 

t� Не използвайте пара или втечнени 
почистващи препарати за почистване на 
хладилника и стопяване на леда вътре 
в него.  Парата може да се свърже с 
електрифицираните зони и да предизвика 
късо съединение или токов удар!

t� Не мийте уреда чрез пръскане или 
обливане с вода върху него! Опасност от 
токов удар!

t� В случай на неизправност, не използвайте 
продукта, тъй като може да предизвика 
токов удар.  Свържете се с оторизиран 
сервиз, преди да предприемете каквито и 
да е дейности.

t� Включете продукта в заземен контакт. 
Заземяването трябва да е извършено от 
квалифициран електротехник.

t� Ако продуктът има светодиодно 
осветление, свържете се с оторизиран 
сервиз за смяна или в случай на друг 
проблем.

t� Не пипайте замразената храна с мокри 
ръце! Може да залепне за ръцете Ви!

t� Не поставяйте течности в бутилки и кенчета 
във фризерното отделение. Могат да се 
взривят!

t� Поставете течности в изправено положение 
след плътно затваряне на капачката.

t� Не пръскайте запалими вещества в близост 
до продукта, тъй като може да изгори или да 
се взриви.

t� Не съхранявайте запалими материали и 
продукти със запалими газове (спрейове и 
т.н.) в хладилника.

t� Не поставяйте съдове с течности върху 
продукта. Пръскането

t� на вода върху електрическите части може да 
причини токов удар и риск от пожар.

t� Излагането на продукта на дъжд, сняг, слънце 
и вятър може да предизвика електрическа 
опасност. При преместване на уреда, не 
дърпайте, държейки дръжката на вратата. 
Дръжката може да се изтръгне.

t� Внимавайте части от ръцете и тялото Ви да 
не бъдат захванати от движещите се части 
вътре в продукта.

t� Не стъпвайте и не се облягайте на вратата, 
чекмеджетата и други части на хладилника. 
Това може да доведе до падане на продукта 
и повреждане на части. 

t� Внимавайте да не притиснете захранващия 
кабел.

t� Когато поставяте уреда, проверете дали 
захранващият кабел не е захванат или 
повреден.

t� Не поставяйте няколко разклонителя 
или преносими захранващи устройства в 
задната част на уреда.

t� Деца на възраст между 3 и 8 години могат 
да зареждат и разтоварват хладилни 
уреди.

t� За да се избегне замърсяването на 
храната, моля придържайте се към 
следните указания:

t� Отварянето на вратата на уреда за 
продължителни периоди от време може 
да доведе до значително нарастване на 
температурата в отделенията на уреда.
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t� Почиствайте редовно повърхностите, които 

влизат в контакт с храна и достъпните 
дренажни системи.

t� Почиствайте контейнерите за вода, ако не 
са били използвани в продължение на 48 
ч; промийте системата за вода, свързана с 
водоснабдителната

t� мрежа, ако не е била източвана вода в 
продължение на 5 дни.

t� Съхранявайте суровото месо и риба в 
подходящи контейнери в хладилника, за да 
не влизат в контакт с или да капят в други 
храни.

t� Отделенията за замразени храни с две 
звезди са подходящи са съхранение 
на предварително замразени храни, за 
съхранение или подготвяне на сладолед и 
правене на кубчета лед.

t� Отделенията с една, две и три звезди не 
са подходящи за замразяване на пресни 
храни.

t� Ако хладилният уред бъде оставен празен 
за продължителни периоди от време, 
изключете го, размразете, почистете, 
подсушете и оставете

t� вратата му отворена, за да предотвратите 
образуването на плесен в уреда.

1.1.1	HC	предупреждение
Ако продуктът има система за 
охлаждане с R600a газ, погрижете се 
да избягвате повреда на системата за 
охлаждане и тръбата, докато използвате 
и преместване на продукта. Този газ е 
запалим. Ако охлаждащата система е 
повредена, дръжте продукта далече 
от източници на пожар и незабавно 
проветрете помещението.

C
Етикетът върху в 
ътрешната страна 
отляво показва типа на 
използвания в този уред 
газ.

1.1.2	За	модели	с	
воден	фонтан
t� Налягането на входа за студена вода 

трябва да е максимум 90 psi (620 kPa). Ако 
налягането на водата надвиши 80 psi (550 
kPa), използвайте клапана за ограничаване 
на налягането в мрежовата система. Ако 
не знаете как да проверите налягането на 
водата, потърсете помощ от професионален 
водопроводчик.

t� Ако има риск от хидравлически удар във 
вашата инсталация, винаги използвайте 
оборудване за предотвратяване на 
хидравлически удар. Консултирайте се с 
професионален водопроводчик, ако не сте 
сигурни, че във вашата инсталация няма да 
възникне хидравлически удар.

t� Не инсталирайте на входа за гореща вода. 
Вземете предпазни мерки срещу замръзване 
на маркучите. Работният интервал на 
температурата на водата трябва да е 
минимум 33°F (0,6°C) и максимум 100°F 
(38°C).

1.2. Употреба по предназначение
t� Този уред е предназначен за домашна 

употреба. Не е предназначен за използване с 
търговска цел.

t� Продуктът трябва да се използва само 
и единствено за съхранение на храна и 
течности.

t� В хладилника не съхранявайте чувствителни 
продукти, които изискват контролирани 
температури (ваксини, чувствителни на 
топлина лекарства, медицински консумативи 
и т.н.).

t� Производителят не поема никаква 
отговорност за повреди, причинени от 
неправилна употреба или неправилно 
боравене.

t� Оригинални резервни части ще бъдат 
предоставяни 10 години след датата на 
покупка на продукта.
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1.3. Безопасност за децата
t� Съхранявайте опаковъчните материали на 

недостъпно за деца място.
t� Не позволявайте на децата да си играят с 

продукта.
t� Ако вратата на уреда е оборудвана 

с ключалка, пазете ключа на място, 
недостъпно за деца.

1.4. Съответствие с Директива 
ОЕЕО за изхвърляне на 
отпадъчни продукти
 Този продукт съответства на 

Директива ОЕЕО ЕС (2012/19/
ЕС). Този символ носи символ 
за класификация за отпадък 
от електрическо и електронно 
оборудване (ОЕЕО).

Този продукт е произведен 
от висококачествени части и 
материали, които могат да 
се използват повторно и са 
подходящи за рециклиране. 
Не изхвърляйте продукта с 
нормалните битови 

отпадъци и другите отпадъци в края 
на експлоатационния му живот. 
Предайте го в събирателния център 
за рециклиране на електрическо и 
електронно оборудване. Моля, 
консултирайте се с местните власти, 
за да научите повече за тези 
центрове за събиране.

1.5. Съответствие с 
Директива RoHS
t� Този продукт съответства на Директива 

ОЕЕО ЕС (2011/65/ЕС). Не съдържа 
вредни и забранени материали, посочени в 
Директивата.

1.6. Информация за опаковката
t� Опаковката на продукта е произведена от 

рециклирани материали в съответствие 
с нашите национални разпоредби 
за опазване на околната среда. Не 
изхвърляйте опаковката заедно с местните 
и други отпадъци. Върнете ги в пунктовете 
за събиране на опаковъчни материали, 
определени от местните власти. 
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2 Хладилник

C
*Опция: Фигурите в това ръководство са схематични и може да не съответстват точно на 
Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа съответните части, информацията се отнася 
за други модели.

*1

*2
*3

*4

*5

*5

*6

*8

*9

7 7

*11

*12

13

*15

16

17

*14

*10

*4

��� Рафт на вратата на хладилното 
отделение

��� Диспенсър за вода с резервоар за 
пълнене

��� Отделение за яйца
��� Воден резервоар на диспенсъра
��� Рафт за бутилки
���  Плъзгащ се контейнер за съхранение
��� Регулируеми крачета
��� Фризерно отделение за дълбоко 

замразяване

��� Отделение за бързо замразяване
���� Тавичка за натрупалите се кубчета лед
���� Чекмедже за зеленчуци:
���� Отделение с нулева температура
���� Вътрешна лампа
���� Стъклен рафт на хладилното отделение
���� Бутон за регулиране на температурата
���� Хладилно отделение
���� Фризерно отделение
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3 Монтаж
3.1. Правилно място за монтаж
За монтажа на продукта се свържете 
с оторизиран сервиз. За да подготвите 
продукта за монтаж, вижте информацията в 
ръководството за експлоатация и се уверете, 
че електрическите и водните съоръжения 
отговарят на изискванията. Ако не, обадете се 
на електротехник и водопроводчик.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 
Производителят не поема никаква 
отговорност за щети, причинени от 
работа, извършена от неоторизирани 
лица.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: По време 
на монтажа захранващият кабел 
на продукта трябва да е изключен. 
Неспазването на това изискване може 
да доведе до смърт или сериозни 
наранявания.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратата 
не е достатъчно широка, за да може 
продуктът да премине свободно, 
демонтирайте я и завъртете продукта 
настрани; ако това не помогне, 
свържете се с оторизиран сервиз.

• Поставете продукта върху плоска 
повърхност, за да избегнете вибрации.

• Поставете продукта най-малко на 30 см 
от нагревател, печка или други източници 
на топлина и най-малко на 5 см от 
електрически печки.

• Не излагайте продукта на директна 
слънчева светлина и не го дръжте във 
влажна среда.

• Продуктът изисква достатъчна циркулация 
на въздуха, за да функционира ефективно. 
Ако ще монтирате уреда в ниша, не 
забравяйте да оставите разстояние от 
най-малко 5 см между продукта и тавана и 
стените.

• Не монтирайте продукт в среда с 
температура под -5°C.

3.2. Поставяне на 
пластмасови клинове
Използвайте включените в обема на 
доставката на продукта пластмасови клинове, 
за да осигурите достатъчно пространство 
за вентилация на въздуха между продукта и 
стената. 
���Може да монтирате двата пластамасови 
клина както е показано на илюстрацията. 
Пластмасовите клинове осигуряват нужната 
дистанция между хладилника и стената, 
така че да се осигури циркулация на въздух. 
(Илюстрацията на фигурата е само пример и не 
отговаря точно на вашия продукт.)

3.3. Нивелиращи крачета
Ако продуктът не е в положение за балансиране, 
регулирайте предните нивелиращи крачета, като 
въртите наляво или надясно.
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Монтаж
3.4. Свързване към захранването

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: не използвайте 
удължители или разклонители в 
електрическата мрежа.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Повреден 
захранващ кабел трябва да се подменя 
в оторизиран сервиз.
Когато поставите два охладителя в 
съседна позиция, оставете разстояние 
от поне 4 см между двата уреда.

C
Фирмата ни не носи отговорност за 
каквито и да било щети, дължащи 
се на употреба без заземяване и 
свързване към електрическата мрежа 
в съответствие с националните 
разпоредби.

t� След монтажа щепселът на захранващия 
кабел трябва да е лесно достъпен. 

t� Не използвайте многогрупов щепсел с или 
без удължител между контакта на стената 
и хладилника. 

C

Предупреждение за гореща 
повърхност!
Страничните стени на Вашия продукт 
е оборудван с тръбите с хладилен 
агент за подобряване на системата на 
охлаждане.
Хладилен агент с висока температура 
може да премине през тези 
зони, водещ до нагорещяване на 
страничните стени.
Това е нормално и не се нуждае 
от сервизиране. Моля, бъдете 
внимателни, когато докосвате тези 
зони.
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Монтаж
3.5. Обръщане на вратите
Процедирайте по следния начин.
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Монтаж
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3.6. Обръщане на вратите
Процедирайте по следния начин.
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4.1. Как да спестим енергия

A
Свързването на продукта с 
енергоспестяващи системи е опасно 
и може да доведе до повреда на 
продукта.

t� за свободно стоящ уред; „Този хладилен 
уред не е предназначен да се използва 
като вграден уред“.

t� Не дръжте вратите на хладилника 
отворени дълго време.

t� Не слагайте гореща храна или напитки в 
хладилника.

t� Не препълвайте хладилника; блокирането 
на вътрешния въздушен поток ще намали 
капацитета на охлаждане.

t� За да съхранявате максимално количество 
храна в хладилното отделението на 
хладилника, трябва да извадите по-горните 
чекмеджета и да поставете храната върху 
стъкления рафт. Декларираната енергийна 
консумация на хладилника се определя 
чрез изваждане на охладителя, тавата 
за лед и горните чекмеджета по начин, 
което ще даде възможност за максимално 
съхранение. Когато съхраняването е 
строго препоръчително, използвайте 
долните чекмеджета. За най-добър разход 
на енергия, трябва да бъде активирана 
функцията пестене на енергия.  

t� Не трябва да блокирате въздушния поток 
като поставяте храна пред охлаждащия 
вентилатор. Пред защитната решетка 
на вентилатора, трябва да се оставя 
свободно пространство в размер най-
малко 3 см.

t� В зависимост от характеристиките на 
продукта; размразяването на замразени 
храни в хладилното отделение ще осигури 
спестяване на енергия и запазване на 
качеството на храните.

t� За да се гарантира икономия на енергия 
и защита на храните в по-добри условия, 
храните трябва да се съхраняват в 
чекмеджетата в хладилното отделение. 

t� Опаковките на храните не трябва да 
са в пряк контакт с топлинния сензор, 
разположен в хладилното отделение. Ако 
те са в контакт със сензора, потреблението 
на енергия на уреда може да се увеличи. 

4.2. Използване за първи път
Преди да използвате вашия хладилник, 
уверете се, че необходимата подготовка 
се прави в съответствие с инструкциите за 
„Безопасност и опазване на околната среда“ и 
“Инсталиране“.
t� Оставете уреда да работи в продължение 

на 6 часа, без да има храна в него, и 
не отваряйте вратата, освен ако не е 
абсолютно необходимо.

C
Когато компресорът работи ще се чува 
звук. Нормално е да чувате звук, дори 
когато компресорът не работи, това 
е продиктувано от компресираните 
течностите и газовете в охладителната 
система.

C
Предните ъгли на хладилника 
може да са топли на пипане. Това е 
нормално. Тези зони са проектирани 
да се затоплят, за да се избегне 
кондензацията.

C
При някои модели информационният 
панел се изключва автоматично 5 
минути след затварянето на вратата. 
Той ще бъде активиран отново, когато 
вратата се отвори или се натисне 
бутона.

• Тъй като във вашия продукт няма да 
проникне директно горещ и влажен въздух, 
когато вратите не се отварят, вашият 
продукт ще се оптимизира до условия 
достатъчни да предпазят храната ви. При 
тези обстоятелствафункции и компоненти 
като компресор, вентилатор, нагревател, 
размразяване, осветление, дисплей и други 
ще работят според нуждите при консумиране 
на минимално количество енергия.

4 Подготовка
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5.1. Бутон за регулиране 
на температурата
Вътрешната температура на хладилника се 
променя поради следните причини;
• Сезонни температури,
• Често отваряне на вратата и оставянето 
и   за дълго отворена,
• Поставянето на храна, която не е   
охладена до стайна температура,
• Мястото на хладилника в стаята (напр.  
  излагане на слънце).
• Вътрешната температура варира поради 
тези фактори и може да се регулира чрез  
бутона за корекции. 
Цифрите около бутона за настройка показват 
температурата по “°C”.
Ако околната температура е 20°C, се препоръчва 
температурата на хладилника да се настрои на 
4°C. При други температури на околната среда, 
тази стойност може да се коригира.

5.2. Бързо замразяване 
Ако желаете да замразите големи количества 
прясна храна, превключете бутона за 
регулиране на температурата на позиция
(  ), преди да поставите храната в 
отделението за бързо замразяване.
Препоръчително е термостата да се държи 
на позиция поне 24 часа, за да замрази 
максималното количество храна, посочено 
като капацитет на замразяване. Обърнете 
специално внимание да не се смесват храни, 
които са обозначени като замразени и пресни 
храни.
Не забравяйте да върнете бутона за 
регулиране на температурата обратно към 
предишната му позиция.

5.3. Функция „Ваканция“
Ако вратата на уреда не е (  ) отваряна 
най-малко 12 часа след корекциите с бутона 
за настройка на температурата до най-висока 
степен, функцията „Ваканция“ се активира 
автоматично.
За да се отмени функцията, трябва да 
промените настройките от бутона.
Препоръчително е, при активирана функция 
„Ваканция“, храните да се съхраняват в по-
хладното отделение.
• След като настройката е направена, 
можете да приберете бутона за настройката, 
като го натиснете вътре.

5 Използване на продукта
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Използване на продукта
5.4. Функция „Ваканция“
Ако вратата на уреда не е (  ) отваряна 
най-малко 12 часа след корекциите с бутона 
за настройка на температурата до най-висока 
степен, функцията „Ваканция“ се активира 
автоматично.
За да се отмени функцията, трябва да 
промените настройките от бутона.

Препоръчително е, при активирана функция 
„Ваканция“, храните да се съхраняват в по-
хладното отделение.
• След като настройката е направена, 
можете да приберете бутона за настройката, 
като го натиснете вътре.
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5 Използване на продукта

5.5. Индикаторен панел
Индикаторните панели могат да се различават в зависимост от модела на Вашия уред.
Звучните и визуални функции на индикаторния панел ще съдействат при използване на 
хладилника.

C
*Опция: Фигурите в това ръководство за експлоатация са проекти и може да 
не съответстват напълно на Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа 
съответните части, информацията се отнася за други модели.

457 6

8

9

1 2 3

��� Индикатор на хладилното отделение
��� Грешки на индикатора
��� Температурен индикатор
��� Бутон за функция “Ваканция”
��� Бутон за регулиране на температурата
��� Бутон за избор на отделение
��� Индикатор на фризерното отделение
��� Индикатор за икономичен режим
��� Индикатор на функцията „Ваканция“
*опция
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Използване на продукта
1. Индикатор на хладилното отделение
 Лампата на хладилното отделение 
свети докато се задава температурата на 
хладилното отделение.
2. Грешка при индикатора
Този показател се активира, ако вашият 
хладилник не охлажда достатъчно и 
в случай, когато има неизправност 
на сензора. Когато индикаторът е 
активиран, температурният индикатор във 
фризерното отделение ще изпише "E", а 
температурният индикатор на хладилното 
отделение ще изпише номера като 
"1,2,3…". Тези номера на индикатора дават 
информация на сервизните техници за 
грешката.
3. Индикатор на температурата
Отчита температурата в хладилното 
отделение
4. Бутон на функцията “Ваканция”
За да активирате тази функция, натиснете 
бутона „Ваканция“ за 3 секунди. Когато 
функцията „Ваканция“ се активира,“- -” се 
показва на индикатора за температурата 
в хладилното отделение и хладилното 
отделение не се охлажда. Когато тази 
функция е активирана, не е подходящо да 
се държи храна в хладилното отделение. 
Другите отделения продължават да се 
охлаждат според зададената температура.
За да отмените тази функция, натиснете 
отново бутона Ваканция.
5. Бутон за регулиране на температурата
 Променя температурата на съответното 
отделение между -24° С ... -18°С и 8°С ... 
1°С.
6. Бутон за избор на отделение
Бутон за избор: За да превключите между 
хладилник и фризер, натиснете бутона за 
избор на отделение.

7. Индикатор на фризерното отделение
Лампата на хладилното отделение свети 
докато се задава температурата на 
фризерното отделение.
8. Индикатор за икономичен режим
Показва когато хладилникът работи 
в режим на пестене на енергия. Този 
дисплей трябва да се задейства, ако 
температурата на фризерното отделение е 
настроена на -18 ° C.
9. Индикатор на функцията „Ваканция“
Отчита, че функцията „Ваканция“ е 
активирана. 
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Използване на продукта

C
*Опция: Фигурите в това ръководство за експлоатация са проекти и може да 
не съответстват напълно на Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа 
съответните части, информацията се отнася за други модели.

5.6. Бутон за настройка на термостата
     Работната температура се контролира от температурния регулатор.

       W C
5

1= Най-слабо охлаждане (най-топло).

4 = Най-силно охлаждане (най-студено).
Средната температура в хладилника трябва 
да бъде около +5° C.
Моля, настройте според желаната 
температура.
Забележите, че температурите са различни в 
различните охладителни части.
Най-студено е над отделението за зеленчуци.
Вътрешната температура зависи и от 
температурата на околната среда, честотата 
на отваряне на вратата и количеството храна, 
съхранявана в хладилника.
Честото отваряне на вратата води до 
повишаване на вътрешната температура.
Затова се препоръчва възможно най-бързо 
затваряне на хладилника след ползване.

5.7. Бутон за настройка 
на термостата

Вътрешната температура на хладилника се 
променя поради следните причини:
сезонни температури,
често отваряне на  вратата и оставяне на 
вратата отворена  дълго време;
поставянето на храна, която не е охладена до 
стайна температура  ;
 разположението на  хладилника в  
помещението (напр. излагане на слънчева 
светлина).
С помощта на термостата може да 
нагласяте вътрешната температура спрямо 
тези обстоятелства.    Номерата около 
термостатния бутон показват градусите на  
охлаждане.
Ако околната температура е над  32 °C, 
завъртететермостатния бутон на максимална   
позиция. 
Ако околната температура е под   
25°C,завъртете термостатния бутон на 
минимална  позиция.
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Използване на продукта
5.8. Размразяване
Хладилно отделение
Хладилното отделение осъществява 
изцяло автоматично размразяване. Докато 
хладилникът ви охлажда могат да се появят 
водни капки и заскрежавания до 7-8 мм 
на вътрешната задна стена в хладилното 
отделение. Тези образувания се получават от 
охлаждащата система. Образувания лед се 
размразява чрез автоматичното размразяване 
на няколко интервала, извършвано от 
автоматичната размразяваща система на 
задната стена. На потребителя не се налага 
да изстъргва леда или да премахва водните 
капки.
Водата, образувана при размразяването 
преминава през улея за събиране на вода и 
през дренажната тръба минава в изпарителя 
докато се изпари сама. 
  Отделението за дълбоко замразяване не 
извършва автоматично размразяване за да не 
се развали замразената храна. 
Хладилното отделение се размразява 
автоматично.
Проверявайте редовно дали    отточната 
тръба е запушена или не и я почиствайте с  
тръбата в  отвора, когато е необходимо.
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Използване на продукта
5.9. Индикаторен панел
Индикаторният панел ви позволява да задавате температура и да контролирате останалите 
функции на уреда, без да отваряте вратата му. Просто натискайте надписите върху 
съответните бутони за настройки на функцията.

1. Прекъсване на захранването / индикатор за 
предупреждение за грешки 
Този индикатор ( ) светва, когато спре 
захранването, температурата е твърде висока 
и дава предупреждения за грешки. По време на 
продължително прекъсване на захранването, 
най-високата температура, която ще се отчете в 
отделението на фризера ще мига на дигиталния 
дисплей. След като проверите храната в 
отделението на фризера( ), натиснете бутона 
на алармата, за да изчистите предупреждението. 
2. Функция за пестене на енергия (изключване 
на дисплея)
Ако вратите на уреда се държат затворени 
за дълго време, функцията за спестяване на 
енергия ще се активира автоматично и символът 
на енергоспестяването ще светне. (  )

C
*Опция: Фигурите в това ръководство са схематични и може да не съответстват точно на 
Вашия продукт. Ако Вашият продукт не съдържа съответните части, информацията се отнася 
за други модели.

Когато енергоспестяващата функция е 
активирана, всички символи на дисплея, 
различни от символа за енергоспестяване, 
ще изгаснат. Ако при активирана функция за 
енергоспестяване се натисне бутон или се 
отвори вратата на уреда, енергоспестяващият 
режим се изключва, а символите на дисплея 
се връщат към нормално отчитане.
Енергоспестяващата функция се активира по 
време на доставката от фабриката и не може 
да бъде отменена. 
3. Функция за бързо охлаждане 
Този бутон има две функции. Натиснете 
го за кратко време, за да активирате или 
деактивирате функцията за бързо охлаждане. 
Индикаторът за бързо охлаждане ще се 
изключи и ще се върне към нормалните си 
настройки.(  )

Може да не е достъпно във всички режими.

1

345678911

2

*10

*12
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Отстраняване на неизправности

C
Използвайте функцията за бързо 
охлаждане, когато искате храната, 
която е поставена в хладилното 
отделение да се охлади бързо. 
Ако желаете да охладите големи 
количества прясна храна, е 
препоръчително да активирате 
тази функция преди да сложите 
храната в хладилника.

C
Ако не изключите бързото 
охлаждане, то ще се изключи от 
само себе си след 8 часа или 
когато хладилното отделение 
достигне нужната температура.

C
Ако натиснете бутона „Бързо 
охлаждане“ многократно за кратък 
период от време, защитата от 
късо съединение ще се включи 
и компресорът няма да стартира 
веднага.

C
Тази функция не се запазва 
в паметта на хладилника при 
прекъсване в електрическото 
захранване.

4. Бутон за температурната настройка във 
хладилното отделение  
Натиснете този бутон, за да настроите 
температурата в хладилното отделение 
съответно на 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 8... Натиснете 
бутона, за да настроите желаната 
температура в хладилното отделение. (  )
5. Функция „Ваканция“
За да активирате функцията „Ваканция“, 
натиснете и задръжте бутона ( ) за 3 
секунди и индикаторът на режима за ваканция 
( ) ще се активира. Когато функцията 
„Ваканция“ се активира,“- -” се показва на 
индикатора за температурата в хладилното 
отделение и хладилното отделение не се 
охлажда. Когато тази функция е активирана, 
не е подходящо да се държи храна в 
хладилното отделение. Другите отделения ще 
продължат да се охлаждат според зададената 
им температура.

За да отмените тази функция, натиснете 
отново бутона на функцията Ваканция.
6. Аларма за изключване на 
предупреждение
В случай на прекъсване на захранването/
аларма за висока температура, след като 
проверите храната в отделението на фризера, 
изключете алармата от бутона ( ), за да 
изчистите предупреждението.
7. Заключване на бутоните
Натиснете бутона за заключване (  ) 
едновременно за 3 секунди. Символът за 
заключване на клавишите 
( ) ще светне и режимът за заключване 
ще се активира. При активиран режим на 
заключване, бутоните няма да функционират. 
Натиснете отново бутона за заключване на 
клавишите за 3 последователни секунди. 
Символът за заключване на клавишите 
ще изгасне и режимът на заключване на 
клавишите ще се деактивира.
Ако искате да предотвратите промяна на 
температурните настройки на хладилника, 
натиснете бутона	за	заключване	на	
клавишите на хладилника (  ).
8. Еко охлаждане 
Натиснете и задръжте бутона за еко 
охлаждане за 1 секунда, за да активирате 
функцията за еко охлаждане. Хладилникът 
ще започне да работи в най-икономичния 
режим най-малко след 6 часа, а индикаторът 
за икономична употреба ще се включи, 
когато функцията е активна (  ). Натиснете 
и задръжте бутона за еко охлаждане за 3 
секунди, за да деактивирате функцията за еко 
охлаждане.
Този индикатор свети 6 часа, след като 
функцията за еко охлаждане е активирана.
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5.10. Кофичка за лед
(опционално)
•  Вземете кофичката за лед от фризерното 

отделение.
• Напълнете кофичката за лед с вода.
•  Поставете кофичката за лед във 

фризерното отделение.
•  Ледът ще бъде готов след около два часа. 

Вземете кофичката за лед от фризерното 
отделение и я огънете върху съда, в който 
ще го поставите. Ледът лесно ще изпадне в 
съда за сервиране.

9. Бутон за температурната настройка в 
отделението на фризера
Натиснете този бутон, за да настроите 
температурата във отделението на фризера 
съответно на -18,-19,-20,-21, -22, -23,-24, 
-18...т.н. Натиснете бутона, за да настроите 
желаната температура във фризерното 
отделение.( )
10. Индикатор за изключване на 
образуването на лед
Показва дали образуването на лед е включено 
или изключено. ( ). Ако е включено, тогава 
образуването на лед не работи. За да работи 
образуването на лед отново, натиснете и 
задръжте бутона за включено-изключено за 3 
секунди.

C
Когато е избрана тази функция, 
водният поток от резервоара ще 
спре. Вече образуваният лед, 
обаче, може да се извади от 
отделението.

11. Бутон на функцията за бързо 
замразяване / бутон за включване-
изключване за образуване на лед
Натиснете този бутон, за да активирате 
или деактивирате функцията за бързо 
замразяване. Когато активирате функцията, 
фризерното отделение ще се охлажда 
до температура, по-ниска от зададената 
стойност. ( )
За да включите или изключите образуването 
на лед, натиснете и го задръжте за 3 секунди.

C
Използвайте функцията за бързо 
замразяване, когато искате 
храната, която е поставена в 
отделението на фризера да се 
замрази бързо. Ако желаете да 
замразите големи количества 
прясна храна, е препоръчително да 
активирате тази функция преди да 
сложите храната в хладилника.

C
Ако не изключите бързото 
замразяване, то ще се изключи от 
само себе си след 4 часа или когато 
хладилното отделение достигне 
нужната температура.

C Тази функция не се запазва 
в паметта на хладилника при 
прекъсване в електрическото 
захранване.

12. Индикатор за икономична употреба
Показва, че уредът работи в енергийно-
ефективен режим. ( ). Този индикатор 
ще бъде активен, ако температурата на 
отделение на фризера е настроена на -18 
или енергийно ефективното охлаждане се 
осъществява благодарение на функцията 
„Еко-Екстра“. 

C
Индикаторът за икономично 
използване е изключен, когато 
са избрани функциите за бързо 
охлаждане или бързо замразяване.
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5.11. Поставка за яйца
Можете да поставите поставката за яйца, 
по ваш избор, на рафт на вратата или в 
хладилника. Ако решите да я поставите в 
хладилника, се препоръчва да се предпочитат 
рафтовете долу, тъй като там е по-студено.

A Не поставяйте поставката за яйца 
във фризерното отделение.

5.12. Вентилатор
Вентилаторът е проектиран да разпростра-
нява хомогенно циркулиращия студен въздух 
във вашия хладилник. Времето на работа на 
охлаждащия вентилатор може да варира в 
зависимост от характеристиките на уреда ви.  
Докато в някои уреди вентилаторът работи 
само с компресор, при други системи за кон-
трол се определя време на работа на базата 
на необходимостта от охлаждане.

5.13.   Кош за зеленчуци
(Опционално)
Кошът за зеленчуци е предназначен да пази 
пресните зеленчуци като запазва влагата. За 
тази цел, в коша за зеленчуци се засилва общата 
циркулация на студения въздух. 

5.14. Отделение с нулева температура
(Опционално)
Използвайте това отделение, за да запазите 
деликатесите при по-ниски температури или 
месните продукти за директна консумация.
Отделението с нулева температура е най-
хладното място, където храни като млечни 
продукти, месо, риба и пилешко месо може да се 
съхраняват при идеални условия за съхранение. 
Зеленчуците и/или плодовете не трябва да се 
поставят в това отделение.

HerbBox/HerbFresh
Извадете контейнера от HerbBox/HerbFresh+
Извадете тънкия пласт от торбичката и го 
поставете в контейнера, както е показано на 
изображението. 
Затворете контейнера и го поставете в 
HerbBox/HerbFresh+.
HerbBox-HerbFresh+ са особено подходящи 
за съхранение на различни билки, които 
трябва да се съхраняват в специални условия. 
Можете да съхранявате неопакованите билки 
(магданоз, копър и т.н.) в това отделение 
хоризонтално и ги запазете свежи за по 
продължителен период от време. 
Слоят трябва да се сменя на всеки шест 
месеца.
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5.15. Подвижни рафтове на вратата
(Опционално)
Подвижните рафтове на вратата могат да се 
поставят на 3 различни позиции.
За да преместите рафт, натиснете 
равномерно бутоните отстрани. Рафтът ще се 
стане подвижен.
Преместете рафта нагоре и надолу.
Когато рафтът е в позицията, която вие 
желаете, освободете бутоните. Рафтът ще 
бъде закрепен в позицията, при която сте 
освободили бутоните.

5.16. Плъзгащ се контейнер 
за съхранение 
(Опционално)
Този аксесоар е проектиран да увеличи обема 
на рафтовете на вратата.
Благодарение на способността си да се 
движи настрани, той ви позволява лесно да 
поставите висока бутилка, буркан или кутии, 
които ще поставите в мястото за бутилки по-
долу.
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5.17. Кош за зеленчуци с 
контролиране на влажността
(Опционално)
С функцията за контрол на влагата, 
процентът на влажност на зеленчуците и 
плодовете се контролира и това осигурява 
свежи храни за по-дълъг период.
Препоръчително е, листните зеленчуци, 
като марули, спанак и други зеленчуци, 
склонни към загуба на влага, да се 
съхраняват не с корените си надолу, а 
в хоризонтално положение в коша за 
зеленчуци.
Когато поставяте зеленчуците, поставяйте 
тежките и твърдите зеленчуци на дъното и 
леките и меките зеленчуци върху тях, като 
се взимат предвид специфичните тегла на 
зеленчуците.
Не оставяйте зеленчуците в коша за 
зеленчуци в найлонови торбички. Ако 
оставите зеленчуците в найлонови 
торби, те ще изгният много бързо. В 
случаите, когато не е желателен допирът 
на едни зеленчуци с други, използвайте 
опаковъчни материали, като например 
хартия, която има определена шупливост 
по отношение на хигиената.
Не поставяйте плодове, които отделят газ 
етилен, като круши, кайсии, праскови и 
особено ябълки в същия кош за зеленчуци, 
с другите зеленчуци и плодове. Газът 
етилен може да бъде причина другите 
плодове и зеленчуци да узреят по-бързо и 
да започнат да гният.

5.18. Автоматична машина за лед 
(Опционално)
Автоматична машина за лед ви дава 
възможност лесно да правите лед във 
вашия хладилник. За да получите лед от 
машината за лед, извадете резервоара 
за вода от охладителното отделение, 
напълнете го с вода и го върнете обратно.
Първият лед ще бъде готов след около 2 
часа в чекмеджето на машината за лед в 
охладителното отделение. 
След като поставите пълен резервоар с 
вода, можете да получите около 60-70 
кубчета лед. 
Ако водата в резервоара е престояла 2-3 
седмици, трябва да я смените.

C
В продукти с автоматична машина 
за лед, когато се изсипва леда, 
можете да чуете звук. Този звук е 
нормално нещо и не е сигнал за 
тревога.
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5.19. Icematic и контейнер 
за съхранение на лед
*опция
Употреба на Icematic
Напълнете Icematic с вода и го поставете в 
гнездото му. Ледът ще бъде готов след около 
2 часа. Не сваляйте Icematic от гнездото му 
при вземането на леда. 
Завъртете копчетата на клетките за лед на 90 
градуса. 
Кубчетата лед от клетките ще изпадат в 
контейнера за съхранение на лед отдолу. 
Може да извадите контейнера за съхранение 
на лед и да сервирате кубчетата лед. 
Ако желаете може да запазите кубчетата лед 
в контейнера за съхранение на лед.
Контейнер за съхраняване на лед 
Контейнерът за съхранение на лед е 
предназначен единствено за събиране на 
кубчета лед. Не сипвайте вода в него. В 
противен случай той ще се счупи.

5.20. Употреба на водния диспенсър
*опция

C
Нормално е първите няколко 
чаши вода, сипани от 
диспенсера да са топли.

C
Ако водният диспенсър не 
е използван дълго време, 
изхвърлете първите няколко 
чаши вода, докато не получите 
свежа вода.

1. Натиснете ръчката на диспенсера с чашата 
си.  Ако използвате мека пластмасова чаша, 
ще ви е по-лесно да натиснете ръчката с 
ръка.

2. След като напълните чашата до нивото, 
което желаете, освободете ръчката.

C
Моля забележете, че водната 
струя зависи от натиска, който 
оказвате на ръчката. Когато 
водното ниво в порцелановата 
/ стъклена чаша се покачи, 
леко намалете натиска върху 
ръчката, за да избегнете разлив 
на вода. Ако натиснете леко 
ръчката, водата ще протече; 
това е съвсем нормално, а не 
дефект.
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5.21. Пълнене на резервоара 
на диспенсъра за вода
Резервоарът за пълнене с вода се намира 
вътре при стелажите на вратата. 
1. Отворете капака на резервоара.
2. Напълнете резервоара с прясна питейна 
вода.
3. Затворете капака.

C
Не пълнете водния резервоар 
с никакви други течности освен 
вода, като например плодови 
сокове, газирани напитки или 
алкохол - те не са подходящи 
за водния диспенсър. Той 
ще се повреди непоправимо 
ако го използвате за този 
вид течности. Гаранционното 
обслужване не покрива повреди 
от такава употреба. Някои 
химически вещества и добавки, 
съдържащи се в тези напитки/
течности може да повреди 
водния резервоар. 

C Използвайте само чиста 
питейна вода. 

C
Резервоарът за вода има 
капацитет 3 литра; не го 
препълвайте.
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5.22.  Почистване на 
резервоара за вода 
1. Извадете резервоара за вода от стелажите 

на вратата.
2. Премахнете стелажите на вратата като ги 

държите от дете страни.
3. Хванете резервоара за вода и от двете 

страни и го извадете под ъгъл от 45°C.
4. Отворете капака на резервоара и почистете 

резервоара.

C
Частите на водния резервоар 
и на диспенсера не бива да се 
мият в съдомиялна машина.

5.23. Тавичка за оттичане
Водата, която капе при изполването на 
диспенсера се събира в оттичащата тава. 
Отстранете пластмасовия филтър, както е 
показано на фигурата.
Отстранете водата, която се е събрала, с 
чиста и суха кърпа.
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5.24. Използване на втория 
контейнер за свежи храни

Фигура 1.
Както е показано на фигурата, в 
контейнера за свежи храни на модел 
K70560 има 2 стопера.

вторият контейнер за свежи храни нагоре до 
първи стопер, както е показано на фигура 3.
Ако чекмеджето е отворено повече, първо 
отворете вратата на поне 135° градуса. След 
това, както е показано на фигура 4, повдигнете 
втория контейнер за свежи храни на около 5 
mm, така че да се освободи от първия стопер.

Фигура 4.

След повдигане издърпайте второто чекмедже 
нагоре до втория контейнер за свежи храни, 
както е показано на Фигура 2.

Вторият контейнер за свежи храни изглежда 
като показания на фигура 2, когато е затворен.
Докато вратата е отворена на 90°, издърпайте 

Фигура 5.
Фигура 3.
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5.25. Замразяване на прясна храна
t� За да запазите качеството на храната, 

хранителните продукти във фризерното 
отделение трябва да се замразят 
възможно най-бързо, използвайки 
функцията за бързо замразяване.

t� Замразяването на пресни хранителни 
продукти ще удължи времето им за 
съхранение във фризерното отделение.

t� Опаковайте хранителните продукти в 
херметически затворени опаковки и 
запечатайте плътно.

t� Уверете се, че хранителните продукти 
са опаковани, преди да ги поставите 
във фризера. Използвайте държките 
на фризера, станиол и влагоустойчива 
хартия, пластмасова чанта или 
подобни опаковъчни материали, вместо 
традиционната хартия за опаковане.

t� Надпишете датата върху всеки хранителен 
продукт, преди да го замразите. Това ще 
Ви позволи да определите свежестта на 
всеки пакет, всеки път когато отворите 
фризера. Дръжте по-рано замразените 
продукти в предната част, за да ги 
използвате първи.

t� Замразените хранителни продукти 
трябва да се използват веднага след 
размразяване и не трябва да се 
замразяват отново.

t�  Не замразявайте големи количества храна 
наведнъж.

 Фризер Хладилник Описания

-18°C 4°C Това е препоръчителната настройка по подразбиране.
-20, -22 или 
-24°C 4°C Тези настройки са препоръчителни за температури на 

околната среда над 30°C.

Бързо 
замразяване 4°C

Използвайте, за да замразите бързо хранителните продукти, 
продуктът ще се върне към първоначалните настройки, когато 
процесът приключи. 

-18°C или   
по-студено 2°C

Използвайте тези настройки, ако смятате, че хладилното 
отделение не е достатъчно студено, поради температурата на 
околната среда или честото отваряне на вратата.

5.26. Препоръки за съхранение 
на замразена храна
Отделението трябва да се настрои най-малко на 

-18°C.
��� Поставете хранителните продукти във 

фризера възможно най-бързо, за да се 
избегне размразяване.

��� 2. Преди замразяване проверете “Срок на 
годност” на опаковката, за да се уверите, че 
не е изтекъл.

��� 3. Уверете се, че опаковката не е повредена

5.27. Подробности за 
дълбокото замразяване
Съгласно IEC 62552 стандартите, фризерът трябва 
да е в състояние да замрази 4,5 кг хранителни 
продукти при -18°C или по-ниски температури в 
рамките на 24 часа за всеки 100 литра обем на 
фризерното отделение. Хранителните продукти 
могат да се запазят само за продължителни 
периоди от време при температура от -18°C 
. Можете да запазите хранителните продукти 
свежи в продължение на месеци (във фризери за 
дълбоко замразяване при или под 18°C ).
Хранителните продукти, които ще се замразяват, 
не трябва да влизат в контакт с вече замразената 
храна, за да се избегне частично размразяване.
Сварете зеленчуците и филтрирайте водата, за 
да удължите периода на съхранение. Поставете 
храната в херметически затворени опаковки след 
филтриране и поставете във фризера. Банани, 
домати, маруля, целина, варени яйца, картофи и 
други подобни хранителни продукти не трябва да 
се замразяват. Замразяването на тези хранителни 
продукти просто ще намали хранителната им 
стойност и хранителните им качества, като е 
възможно и разваляне, което е вредно за здравето.
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Използване на продукта
5.28. Поставяне на храната

Фризер
Различни замразени стоки, 
включително месо, риба, 
сладолед, зеленчуци и т.н.

Хладилник
Хранителни стоки в тенджери 
и други домакински съдове с 
капаци, яйца ( в покрит съд)

Хладилник Малка и опакована храна или 
течности

Отделения 
за 
зеленчуци

Плодове и зеленчуци

Прясна 
храна 

Деликатесни храни (закуски, 
месни продукти, които трябва 
да се консумират в кратък 
срок)

5.29. Аларма за отворена врата 
(Опция)
Ще чуете звуков сигнал, ако вратата на уреда 
е оставена затворена в продължение на 1 
минута. Звуковият сигнал ще спре, когато 
вратата се затвори или се натисне някой 
бутон на дисплея (ако е приложимо). 

5.30. Вътрешно осветление
Вътрешното осветление е светодиодна лампа. 
Свържете се с оторизиран сервиз за всякакви 
проблеми, свързани с тази лампа.
Лампата(ите), използвана(и) в този уред, не 
е(са) подходяща(и) за осветление на дома. 
Лампата е предназначена да подпомага 
потребителя при оставяне на хранителните 
продукти в хладилника/фризера по безопасен 
и удобен начин.

5.31. Смяна посоката на 
отваряне на врататае
Посоката, на която се отваря вратата на 
хладилника, може да се промени според 
мястото, на което го използвате. При 
необходимост се свържете с най-близкия 
оторизиран сервиз.



31 / 35  BGХладилник / Ръководство за експлоатация

6  Поддръжка и почистване
Редовното почистване на продукта ще удължи 
сервизния му живот.

B
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Изключете 
захранването, преди да почистите 
хладилника.

t� Не използвайте остри и абразивни 
инструменти, сапун, почистващи препарати 
са дома, детергенти, газ, бензин, лак и 
други подобни вещества за почистване.

t� Разтворете една чаена лъжичка сода 
бикарбонат във вода. Навлажнете парче 
плат и изстискайте. Избършете уреда с 
тази кърпа и подсушете добре.

t� Погрижете се върху капака на лампата и 
другите електрически части да не попадне 
вода. 

t� Почистете водата с помощта на влажна 
кърпа. Извадете всички предмети, за да 
извадите вратата и рафтовете. Повдигнете 
рафтовете на вратата, за да ги извадите. 
Почистете и подсушете рафтовете, след 
това ги монтирайте отново, плъзгайки ги 
отгоре.

t� Не използвайте хлорна вода или продукти 
за почистване на външната повърхност и 
хромираните части на продукта. Хлорът 
ще предизвика ръжда по тези метални 
повърхности.

6.1. Предотвратяване на 
образуване на лоши миризми
Продуктът се произвежда без никакви 
миризливи материали. Въпреки това 
съхранението на хранителните продукти 
в неподходящи секции и неправилното 
почистване на вътрешните повърхности може 
да доведе до образуване на лоши миризми.
За да избегнете това, почиствайте 
вътрешността с газирана вода на всеки 15 
дни.
t� Съхранявайте храната в затворени 

съдове. Микроорганизмите могат да 
се разпространят извън незапечатани 
хранителни продукти и да причинят лоши 
миризми.

t� Да не се съхраняват храни с изтекъл 
срок на годност и развалени такива в 
хладилника.

t� Не използвайте остри и абразивни 
инструменти или сапун, домашни 
почистващи препарати, перилни 
препарати, бензин, бензол, восъчни и 
т.н., в противен случай щампите върху 
пластмасови части ще изчезнат и ще 
настъпи деформация. Използвайте 
топла вода и мека кърпа за почистване и 
подсушаване.

6.2. Защита на пластмасовите 
повърхности 
Разлятото олио върху пластмасовите 
повърхности може да повреди повърхностите 
и трябва веднага да се почисти с топла вода.
6.3. Стъкла на вратите�
t� Свалете предпазното фолио на стъклата.
t� Върху повърхността на стъклата има 

специално покритие. ова покритие 
намалява образуването на петна и спомага 
за по-лесното премахване на възможни 
петна и мръсотия. Стъклата без такова 
покритие са изложени на постоянното 
влияние на органични или неорганични 
замърсители във въздуха или водата, 
като например варовик, минерални 
соли, необгорени въглеводороди, 
метални оксиди и силикони, които лесно 
и бързо водят до петна и материални 
щети. Поддържането на стъклото чисто 
е много трудно дори и при редовно 
почистване. В следствие на това изгледът 
и прозрачността на стъклото се съсипва. 
Груби и абразивни методи и материали 
за почистване усилват тези дефекти и 
засилват процесът на разлагане.

t� За редовно почистване трябва да се 
използват неалкални и неабразивни 
почистващи препарати на водна основа.

t� За почистване трябва да се ползват 
неалкални неабразивни материали с цел 
удължаване оперативния живот на това 
покритие.

t� Стъклата са закалени за да се увеличи 
тяхната устойчивост срещу ведно влияние 
и счупване.

t� Задните повърхности също са покрити 
с предпазен слой като допълнителна 
предпазна мярка при счупване с цел 
предпазване на околните части.

t� *Алкалите са основи, които образуват 
хидроксидни йони (OH¯) когато се 
разтворят във вода.

t� Металите Li (литий), Na (натрий), K (калий) 
Rb (рубидий), Cs (цезий) и изкуствения 
радиоактивен Fr (франций) се наричат 
АЛКАЛНИ МЕТАЛИ.
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7. Отстраняване на неизправности
Проверете този списък, преди да се свържете 
със сервиза. Това ще Ви спести време и пари. 
Този списък включва честите оплаквания, 
които не са свързани с дефектна изработка 
или материали. Някои функции, споменати 
тук, може да не са валидни за вашия продукт.
Хладилникът не работи.
t� Щепселът не е влезнал добре. 

>>> Включете го, за да влезе 
напълно в контакта.

t� Предпазителят, свързан към 
гнездото за захранване на 
продукта или на главния 
предпазител, е изгорял. >>> 
Проверете предпазителите.

Кондензацията на страничната стена на 
хладилното отделение (MULTI ZONE, 
COOL, CONTROL и FLEXI ZONE).

t� Вратата се отваря твърде 
често >>> Внимавайте да 
не отваряте вратата твърде 
често.

t� Околната среда е твърде 
влажна. >>> Не инсталирайте 
продукта във влажна околна 
среда.

t� Храните, съдържащи 
течности, се съхраняват в 
незапечатани съдове. >>> 
Съхранявайте храните, 
съдържащи течности, в 
затворени съдове.

t� Вратата на уреда е оставена 
отворена. >>> Не дръжте 
вратата на уреда отворена за 
дълго време.

t� Термостатът е настроен на 
твърде ниска температура. 
>>> Настройте термостата на 
подходяща температура.

Компресорът не работи.
t� В случай на внезапно 

прекъсване на захранването 
или издърпване щепсела на 
захранването и повторното 
му включване, налягането на 
газа в охладителната система 
на продукта не е балансиран, 
което задейства термична 
защита на компресора. 
Продуктът ще се рестартира 
след около 6 минути. Ако 
продуктът не се рестартира 
след този период, свържете 
се със сервиза.

t� Размразяването е активно. 
>>> Това е нормално за 
напълно автоматичното 
размразяване на продукта. 
Размразяването става 
периодично.

t� Продуктът не е включен. >>> 
Уверете се, че захранващият 
кабел е включен.

t� Неправилна настройка на 
температурата. >>> Изберете 
подходящата настройка на 
температурата.

t� Захранването е изключено. 
>>> Продуктът ще продължи 
да работи нормално 
след възстановяване на 
захранването.

Работният шум на хладилника се увеличава 
по време на употреба.

t� Работата на продукта може 
да варира в зависимост 
от промените на стайната 
температура. Това е нормално 
и не е неизправност.

Хладилникът работи твърде често или 
твърде дълго.
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Отстраняване на неизправности
t� Новият продукт може да е по-

голям от предишния. По-големите 
продукти ще работят по-дълго.

t� Температурата в помещението 
може да е висока. >>> Продуктът 
обикновено ще работи по-дълго при 
висока температура в помещението.

t� Продуктът може да е включен 
наскоро или нов хранителен 
продукт да е поставен вътре. >>> 
На продуктът ще му отнеме повече 
време, за да достигне зададената 
температура, когато е наскоро 
включен или в него е поставен 
нов хранителен продукт. Това е 
нормално.

t� В продукта скоро може да са били 
поставени големи количества 
гореща храна. >>> Не поставяйте 
гореща храна или напитки в 
хладилника.

t� Вратите са отваряни често или са 
били държани отворени дълго. >>> 
Движещият се вътре топъл въздух 
ще позволи на продукта да работи 
по-дълго. Не отваряйте твърде често 
вратите.

t� Вратата на фризера или хладилника 
може да е открехната. >>> Уверете 
се, че вратите са напълно затворени.

t� Зададената температура може да 
е твърде ниска. >>> Задайте по-
висока температура и изчакайте 
продукта да достигне настроената 
температура.

t� Шайбата на вратата на хладилника 
или фризера може да е замърсена, 
износена, счупена или да не е 
поставена правилно.  >>> Почистете 
или сменете шайбата. Повредената/
износена шайба на вратата ще 
доведе до по-продължителна 
работа на продукта, за да се запази 
текущата температура.

Температурата във фризера е твърде 
ниска, но температурата в хладилника е 
достатъчна.

t� Твърде ниска зададена 
температура във фризерното 
отделение. >>> Задайте по-
висока температура във 
фризернотот отделение и 
проверете отново.

Температурата в хладилника е твърде 
ниска, но температурата във фризера е 
достатъчна.

t� Твърде ниска зададена 
температура в хладилното 
отделение. >>> Задайте по-
висока температура във 
фризернотот отделение и 
проверете отново.

Съхраняваните в хладилното отделение 
хранителни продукти са замразени.

t� Твърде ниска зададена 
температура в хладилното 
отделение. >>> Задайте по-
висока температура във 
фризернотот отделение и 
проверете отново.

Температурата в хладилника или фризера е 
твърде висока.
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Отстраняване на неизправности

t� Твърде висока зададена 
температура в хладилното 
отделение. >>> Зададената 
температура в хладилното 
отделение влияе и 
на температурата във 
фризерното отделение.. 
Промяна на температурата 
на охладителя или фризер 
отделение и изчакайте, 
докато температурата на 
свързаните отделения 
достигне подходящо ниво.

t� Вратите са отваряни често 
или са били държани 
отворени дълго. >>> Не 
отваряйте твърде често 
вратите.

t� Вратата може да е открехната. 
>>> Напълно затворете 
вратата.

t� Продуктът може да е включен 
наскоро или нов хранителен 
продукт да е поставен вътре. 
>>> Това е нормално. На 
продукта ще му отнеме 
повече време, за да достигне 
зададената температура, 
когато е наскоро включен 
или в него е поставен нов 
хранителен продукт.

t� В продукта скоро може да 
са били поставени големи 
количества гореща храна. >>> 
Не поставяйте гореща храна 
или напитки в хладилника.

Разклащане или шум.
t� Теренът не е равен или 

устойчив. >>> Ако продуктът 
се тресе, когато се премества 
бавно, настройте крачетата 
за балансиране на продукта. 
Уверете се, че основата е 
достатъчно устойчива да 
издържи продукта.

t� Всички предмети, поставени 
върху хладилника, може 
да предизвика шум. >>> 
Отстранете всички предмети, 
поставени върху продукта.

Продуктът издава шум на течаща, изтичаща 
и пръскаща течност.

t� Принципите на 
функциониране на продукта 
включват течни и газови 
потоци. >>> Това е нормално 
и не е неизправност.

От продукта се чува звук на вятър.
t� Продуктът използва 

вентилатор за процеса на 
охлаждане. Това е нормално и 
не е неизправност.

Има конденз по вътрешните стени на 
продукта.

t� Горещото или влажно време 
ще увеличи леда и конденза. 
Това е нормално и не е 
неизправност.

t� Вратите са отваряни често 
или са били държани 
отворени дълго. >>> Не 
отваряйте вратите твърде 
често; ако е отворена, 
затворете вратата.

t� Вратата може да е открехната. 
>>> Напълно затворете 
вратата.
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Отстраняване на неизправности
Има конденз върху екстериора на продукта 

или между вратите.
t� Времето на околната среда 

може да е влажно, това е 
съвсем нормално при влажно 
време. >>> Кондензът ще се 
разсее, когато влажността на 
въздуха намалее.

Интериорът мирише лошо.
t� Продуктът не се почиства 

редовно. >>> Почистете 
вътрешността редовно, 
използвайки гъба, топла вода 
и газирана вода.

t� Някои съдове и опаковъчни 
материали може да 
предизвикат миризми. 
>>> Използвайте съдове и 
опаковъчни материали без 
мирис.

t� Храната е поставена в 
неправилен съд. >>> 
Съхранявайте храната 
в затворени съдове. 
Микроорганизмите могат 
да се разпространят извън 
незапечатани хранителни 
продукти и да причинят лоши 
миризми.

t� Отстранете всякакви 
развалени храни или такива 
с изтекъл срок на годност от 
продукта.

Вратата не се затваря.
t� Хранителните пакети може 

да блокират вратата. >>> 
Преместете всички продукти, 
блокиращи вратите.

t� Продуктът не е в изцяло 
изправено положение 
върху пода. >>> Настройте 
крачетата, за да балансирате 
продукта.

t� Теренът не е равен или 
устойчив. >>> Уверете се, 
че основата е достатъчно 
устойчива и равна, за да 
издържи продукта.

Отделението за зеленчуци е заседнало.
t� Хранителните продукти може 

да са в контакт с горната 
част на чекмеджето. >>> 
Преподредете хранителните 
продукти в чекмеджето.

Ако Повърхностите На Уреда Са 
Горещи
t� Докато уредът работи, могат 

да се наблюдават високи 
температури между двете 
врати, страничните панели 
и задната решетка. Това 
е нормално и не изисква 
сервизна услуга!Бъдете 
внимателни, когато докосвате 
тези зони.

A
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако 
проблемът не бъде отстранен, 
след като следвате инструкциите в 
този раздел, свържете се с вашия 
доставчик или с оторизиран сервиз. 
Не се опитвайте да ремонтирате 
уреда.


