ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ
ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΨΥΓΕΙΟΥ
ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
ΣΕΡΒΙΣ
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ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ
•

Η συσκευή που αγοράσατε είναι αποκλειστικά
οικιακής χρήσης.
Για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη συσκευή σας, σας παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στις
οποίες θα βρείτε την περιγραφή του προϊόντος και
χρήσιμες συμβουλές. Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο
για κάθε μελλοντική χρήση.
1. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή,
βεβαιώνεστε ότι δεν έχει ζημιές κι ότι κλείνει
τέλεια η πόρτα. Τυχόν ζημιές πρέπει να
αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός 24
ωρών από την παράδοση του προϊόντος.

2. Συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον δύο
ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,
για να επιτραπεί στο ψυκτικό κύκλωμα να είναι
πλήρως αποδοτικό.
3. Βεβαιώνεστε ότι η εγκατάσταση κι η ηλεκτρική
σύνδεση πραγματοποιούνται από έναν
ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες
του κατασκευαστή και σε συμμόρφωση με τους
τοπικούς κανόνες για την ασφάλεια.
4.Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος πριν το
χρησιμοποιήσετε.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
1. Συσκευασία
Το υλικό συσκευασίας είναι100% ανακυκλώσιμο κι
είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης. Για τη
διάθεσή του ακολουθείτε τους τοπικούς
κανονισμούς. Το υλικό συσκευασίας (πλαστικές
σακούλες, τεμάχια φελιζόλ, κλπ...) πρέπει να
διατηρείται μακριά από τα παιδιά εφόσον αποτελεί
πιθανή εστία κινδύνου.
2. Αποκομιδή/Διάθεση
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο
υλικό. Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε
συμμόρφωση με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ,
Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEEΆχρηστος Ηλεκτρικός κι Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός).
Βεβαιούμενοι ότι αυτή η συσκευή αποκομίζεται με
σωστό τρόπο, συνεισφέρετε στην πρόληψη των
δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον
και την υγεία.
Το σύμβολο
πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα
που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή
δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως οικιακό απόρριμμα
αλλά πρέπει να παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι
ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά την αποκομιδή,
επιστρέφετε τη συσκευή άχρηστη, κόβοντας το
καλώδιο του ρεύματος, αφαιρώντας τις πόρτες και τα
ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό της. Την
αποκομίζετε ακολουθώντας τους τοπικούς κανόνες
για τη διάθεση των απορριμμάτων και την παραδίδετε
στα ειδικά σημεία περισυλλογής, χωρίς να την
αφήνετε αφύλακτη ούτε για λίγες ημέρες, καθώς
αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία, ανάκτηση κι ανακύκλωση αυτής της

συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της
τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την υπηρεσία
περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το
κατάστημα όπου αγοράσατε τη συσκευή.
Πληροφορία:
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC. Το ψυκτικό
κύκλωμα περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC), βλέπε
ετικέτα αριθμού μητρώου στο εσωτερικό της
συσκευής
Για τις συσκευές με Ισoβoυτάvιo (R600a): το
ισoβoυτάvιo είναι ένα φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις
για το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Κατʼ
επέκταση είναι απαραίτητο να βεβαιώνεστε ότι οι
σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν
ζημιές. Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει φθοριούχα
αέρια σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το
ψυκτικό αέριο βρίσκεται σε ερμητικά σφραγισμένο
σύστημα. Ψυκτικό αέριο: το R134a έχει δυναμικό
θέρμανσης του πλανήτη (GWP) 1300.
Δήλωση συμμόρφωσης
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση
προϊόντων διατροφής και κατασκευάζεται σε
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004.

• Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε κι
εμπορευματοποιήθηκε σε συμμόρφωση με:
- στόχοι ασφαλείας της Οδηγίας "Χαµηλή Τάση"
2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και
επόµενες τροποποιήσεις).
- τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας
“EMC”89/336/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκαν από την
Οδηγία 93/68/ΕΟΚ.
Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής
εξασφαλίζεται μόνον όταν είναι σωστά
συνδεμένη σε αποτελεσματική
εγκατάσταση γείωσης βάσει του νόμου.

103

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Η διακίνηση κι η εγκατάσταση του προϊόντος
πρέπει να πραγματοποιείται από δύο ή περισσότερα
άτομα.
• Δείξτε προσοχή κατά τις μετακινήσεις για να μην
χαλάσετε τα πατώματα (π.χ. παρκέ).
• Στη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιώνεστε ότι
το προϊόν δεν βλάπτει το καλώδιο του ρεύματος.
• Βεβαιώνεστε ότι το προϊόν δεν είναι κοντά σε
κάποια πηγή θερμότητας.
• Για να διασφαλιστεί ο ενδεδειγμένος εξαερισμός,
αφήνετε ένα διάστημα σε αμφότερες τις πλευρές
και πάνω από τη συσκευή ή ακολουθήστε τις
οδηγίες εγκατάστασης.
• Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού της
συσκευής.
• Μη βλάπτετε τους σωλήνες του ψυκτικού
κυκλώματος του ψυγείου.
• Εγκαθιστάτε κι οριζοντιώνετε το προϊόν πάνω σε
δάπεδο που είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος
και σε χώρο κατάλληλο για τις διαστάσεις του και
τη χρήση του.
• Τοποθετείτε το προϊόν σε στεγνό και καλά
αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή είναι
προδιατεθειμένη για λειτουργία σε χώρους στους
οποίους η θερμοκρασία περιλαμβάνεται στα
ακόλουθα διαστήματα, με τη σειρά τους σε
συνάρτηση της κλιματικής κλάσης που
αναγράφεται στην ετικέτα δεδομένων: το προϊόν
μπορεί να μη λειτουργεί σωστά αν παραμείνει για
μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανώτερη ή κατώτερη
θερμοκρασία από το προβλεπόμενο διάστημα.
Κλιματική κλάση
SN
N
ST
T

Θερμ. περιβ. (°C) Θερμ. περιβ. (°F)
από 10 έως 32
από 16 έως 32
από 16 έως 38
από 16 έως 43

από 50 έως 90
από 61 έως 90
από 61 έως 100
από 61 έως 110

• Ελέγχετε αν η τάση πάνω στην ετικέτα μητρώου
αντιστοιχεί στην τάση της κατοικίας σας.
• Μη χρησιμοποιείτε ούτε μονούς ούτε πολλαπλούς
αντάπτορες ή προεκτάσεις.
• Για τη σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης,
χρησιμοποιείτε το στάνταρ σωλήνα της
καινούργιας συσκευής και μην
επαναχρησιμοποιείτε το σωλήνα του
προηγούμενου προϊόντος.
• Η τροποποίηση ή αντικατάσταση του καλωδίου
τροφοδότησης πρέπει να πραγματοποιείται
αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό.
• Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδότησης
πρέπει να είναι δυνατή ή βγάζοντας το φις ή μέσω
διπολικού διακόπτη δικτύου τοποθετημένου πριν
από την πρίζα.
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ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Μην διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη, γκάζι ή
εύφλεκτα υγρά πλησίον του προϊόντος ή άλλων
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Οι αναθυμιάσεις
που απελευθερώνονται μπορούν, πράγματι, να
προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκρήξεις.
• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές, ηλεκτρικές ή
χημικές διατάξεις για να επιταχύνετε τη διαδικασία
απόψυξης, διαφορετικές από αυτές που συνιστά ο
κατασκευαστής.
• Μη χρησιμοποιείτε ή εισάγετε ηλεκτρικές
συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων του
προϊόντος αν δεν είναι του τύπου που εγκρίνεται
ρητώς από τον κατασκευαστή.
• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση
της συσκευής, εκτός και εάν βρίσκονται υπό
συνεχή καθοδήγηση και έλεγχο κατά τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.
• Για να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού κι
ασφυξίας των παιδιών στο εσωτερικό της
συσκευής, μην τους επιτρέπετε να παίζουν ή
κρύβονται στο εσωτερικό του προϊόντος.
• Μην καταπίνετε το υγρό (ατοξικό) που περιέχεται
στους συσσωρευτές ψύχους, αν υπάρχει.
• Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα
βγάζετε από τον καταψύκτη γιατί μπορεί να
προκαλέσουν εγκαύματα λόγω ψύχους.
ΧΡΗΣΗ
• Πριν από κάθε χειρισμό συντήρησης ή καθαρισμού,
βγάζετε το φις από την πρίζα ρεύματος ή
αποσυνδέετε την ηλεκτρική τροφοδότηση.
• Όλες οι συσκευές που διαθέτουν παγομηχανή και
παροχή νερού πρέπει να συνδέονται σε δίκτυο
ύδρευσης που παρέχει αποκλειστικά πόσιμο νερό
(με πίεση του δικτύου ύδρευσης περιλαμβανόμενη
μεταξύ των 1,7 και 8,1 bar (25 και 117 PSI)). Η
παγομηχανή και/ή η παροχή νερού που δεν
συνδέονται απευθείας στο δίκτυο ύδρευσης πρέπει
να γεμίζονται αποκλειστικά με πόσιμο νερό.
• Χρησιμοποιείτε το διαμέρισμα ψυγείου για τη
συντήρηση των νωπών τροφίμων και το διαμέρισμα
καταψύκτη μόνο για τη συντήρηση κατεψυγμένων
τροφίμων, την κατάψυξη νωπών τροφίμων και για
να κάνετε παγάκια.
• Μην διατηρείτε υγρά σε γυάλινα δοχεία, στο
διαμέρισμα καταψύκτη εφόσον μπορεί να σπάσουν.
Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που δεν τηρούνται οι ανωτέρω συμβουλές
και προφυλάξεις.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
•

•

Εγκαθιστάτε τη συσκευή μακριά από
πηγές θερμότητας. Η απευθείας έκθεση
στην ηλιακή ακτινοβολία ή η τοποθέτηση
της συσκευής κοντά σε κάποια πηγή
θερμότητας (καλοριφέρ, κουζίνες)
αυξάνουν την κατανάλωση ενέργειας και
θα πρέπει να αποφεύγονται.
Όποτε αυτό δεν είναι δυνατό, είναι
απαραίτητο να τηρηθούν οι ακόλουθες

•
•

ελάχιστες αποστάσεις:
- 30 cm από κουζίνες κάρβουνων ή
πετρελαίου
- 3 cm από ηλεκτρικές και/ή υγραερίου.
Καθαρίζετε το εσωτερικό (βλέπετε
“Συντήρηση και περιοδικός καθαρισμός”).
Εισάγετε ή τοποθετείτε τα στάνταρ
αξεσουάρ / στοιχεία.

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
ΨΥΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Αυτή η συσκευή είναι ένα ψυγείο
συνδυασμένο με καταψύκτη
αστέρων
ηλεκτρονικά ελεγχόμενο, κατʼ επέκταση
επιτρέπει τη ρύθμιση των θερμοκρασιών με
ανεξάρτητο τρόπο για τα διαμερίσματα
ψυγείου και καταψύκτη.
Το διαμέρισμα καταψύκτη NO FROST
επιτρέπει την τέλεια κατάψυξη των φρέσκων
και μαγειρεμένων φαγητών, την παραγωγή
παγοκύβων και τη συντήρηση υπερψυγμένων
και καταψυγμένων τροφίμων. Η απόψυξη
είναι αυτόματη.
Το διαμέρισμα ψυγείου, εξοπλισμένο με
αυτόματη απόψυξη, επιτρέπει τη συντήρηση
φρέσκων τροφίμων και αναψυκτικών.
Οι βέλτιστες επιδόσεις εξαρτούνται από την
κλιματική κλάση που υποδεικνύεται στην
ετικέτα μητρώου.
Επιλογή “Vacation" (Διακοπές)
Ο ηλεκτρονικός έλεγχος επιτρέπει να
διατηρείται αναμμένο μόνο το διαμέρισμα
καταψύκτη και σβηστό το διαμέρισμα
ψυγείου. Για να επιτευχθεί αυτή η
δυνατότητα, ξεκινώντας από τη συνθήκη του
όλου αναμμένου προϊόντος, πατάτε το κουμπί
(5) για 3 δευτερόλεπτα έως ότου να σβήσει
το display (7) του διαμερίσματος ψυγείου και
να ενεργοποιηθεί η πράσινη λυχνία (6), το
display (4) του καταψύκτη θα παραμείνει
αναμμένο.
Για τεχνικούς λόγους δεν είναι δυνατό,
αντιθέτως, να σβήσει το διαμέρισμα
καταψύκτη διατηρώντας ενεργό μόνο το
διαμέρισμα ψυγείου.

Διακοπή της λειτουργίας του προϊόντος
Πατάτε το κουμπί (1) για 3 δευτερόλεπτα.
Κατʼ αυτόν τον τρόπο το προϊόν σβήνει αν και
παραμένει τροφοδοτούμενο. Το φως
εσωτερικού φωτισμού κι όλα τα στον πίνακα
ελέγχου σβήνουν εκτός από το φως της
λυχνίας (6) Διακοπών και τα display (4) και (7)
που θα επιδεικνύουν φωτισμένα “- -" “- -".
Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία
του προϊόντος πατήστε ξανά το ίδιο κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα.
Κλείδωμα πληκτρολογίου
Για να αποτραπούν συμπτωματικές επιλογές
(πάτημα των πλήκτρων οφειλόμενο σε
τυχαίες επαφές με πακέτα και/ή τρόφιμα, ή
ενεργοποιημένες από παιδιά) μπορείτε να
κλειδώσετε το πληκτρολόγιο πατώντας
συγχρόνως τα πλήκτρα (8) και (9) για 3
δευτερόλεπτα, ένα ηχητικό σήμα θα σας
ειδοποιήσει για την καταχώριση της
λειτουργίας.
Με τη λειτουργία “Κλείδωμα πληκτρολογίου"
καταχωρημένη θα παραμείνει κλειδωμένο
όλο το πληκτρολόγιο με εξαίρεση το πλήκτρο
(11) “ηχητικός συναγερμός" και με κάθε
πάτημα ενός πλήκτρου θα ακούγεται ένα
ηχητικό σήμα και στα display (4) και (7) θα
εμφανίζεται η επιγραφή “CL" για όλη τη
διάρκεια πατήματος του πλήκτρου.
Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο
ενεργείτε όπως προηγουμένως, πατώντας
συγχρόνως τα ίδια πλήκτρα για 3
δευτερόλεπτα.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΨΥΓΕΙΟΥ
Θέση σε λειτουργία της συσκευής και ρύθμιση της
θερμοκρασίας
Τροφοδοτείτε ηλεκτρικά το προϊόν. Όπου προβλέπεται
τοποθετείτε το αντιβακτηριακό φίλτρο στη θέση του (βλέπετε
κεφάλαιο "Συντήρηση και περιοδικός καθαρισμός της
συσκευής").
Οι θερμοκρασίες για την ιδανική συντήρηση των τροφίμων
είναι ήδη προεπιλεγμένες από το εργοστάσιο. Όταν τίθεται σε
λειτουργία το προϊόν για πρώτη φορά, ενεργοποιείται το
ηχητικό σήμα, αναβοσβήνει η κόκκινη λυχνία (10) εφόσον στο
εσωτερικό του καταψύκτη δεν υπάρχει ακόμα μία επαρκώς
ψυχρή θερμοκρασία για την εισαγωγή των τροφίμων.
Είναι δυνατό να σιγαστεί το ηχητικό σήμα πατώντας το κουμπί
(11) στον πίνακα ελέγχου. Τοποθετείτε τα τρόφιμα στον
καταψύκτη μόνον όταν σβήσει η κόκκινη λυχνία συναγερμού.
Σημειώσεις:
• Χρειάζονται 4/5 ώρες για την επίτευξη της ενδεδειγμένης
για τη συντήρηση θερμοκρασίας του διαμερίσματος
ψυγείου.
• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συχνότητα ανοίγματος
των πόρτων κι η θέση της συσκευής μπορούν να
επηρεάσουν τις εσωτερικές θερμοκρασίες των δύο
διαμερισμάτων. Οι θέσεις του θερμοστάτη πρέπει να
μεταβάλλονται σε συνάρτηση με αυτούς τους παράγοντες.
• Η απόσταση μεταξύ των ραφιών και του πίσω εσωτερικού
τοιχώματος του ψυγείου διασφαλίζει την ελεύθερη
κυκλοφορία του αέρα.
• Μην τακτοποιείτε τα τρόφιμα απευθείας σε επαφή με το
πίσω τοίχωμα του διαμερίσματος ψυγείου.
• Μην τοποθετείτε ακόμα ζεστά τρόφιμα στα διαμερίσματα.
• Διατηρείτε τα υγρά σε κλειστά δοχεία.
• Η συντήρηση λαχανικών με υψηλό περιεχόμενο σε
νερό μπορεί να προκαλέσει το σχηματισμό υγρασίας:
αυτό δεν προδικάζει τη σωστή λειτουργία της
συσκευής.
Πως συντηρούνται τα τρόφιμα στο διαμέρισμα ψυγείου
Τακτοποιείτε τα τρόφιμα όπως φαίνεται στην εικόνα.
1. Μαγειρεμένα τρόφιμα
2. Ψάρι, κρέατα
3. Φρούτα και λαχανικά
4. Μπουκάλια
5. Βούτυρο
6. Γαλακτοκομικά, τυριά
Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία έχει προρυθμιστεί στο εργοστάσιο στους
+5°C (display 7). Για τροποποίηση της ρύθμισης της
θερμοκρασίας πατάτε τα κουμπιά (8) ή (9) στον πίνακα
ελέγχου μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής τιμής.
Όριο καταχωρούμενης θερμοκρασίας:
• +2°C πιο ψυχρής θερμοκρασίας
• +8 °C πιο θερμής θερμοκρασίας
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΨΥΓΕΙΟΥ (συνέχεια)
Διακοπή της λειτουργίας του ψυγείου (“Vacation")
Πατάτε το κουμπί (5) για περισσότερα από 3 δευτερόλεπτα. Η
προβολή της θερμοκρασίας στο display (7) σβήνει κι ανάβει η
πράσινη λυχνία (6). Για να επανενεργοποιήσετε τη λειτουργία
του ψυγείου πατάτε πάλι το ίδιο κουμπί (5) για περισσότερα
από τρία δευτερόλεπτα.
Συναγερμοί του διαμερίσματος ψυγείου
Αν η πόρτα μείνει ανοιχτή για περισσότερο από 1 λεπτό, θα
ενεργοποιηθεί ο ηχητικός συναγερμός. Αν η συνθήκη
ανοιχτής πόρτας παρατείνεται για ένα επιπλέον λεπτό, θα
αρχίσει να αναβοσβήνει το εσωτερικό φως, σβήνοντας
εντελώς 10 λεπτά μετά από το άνοιγμα της πόρτας ενώ ο
ηχητικός συναγερμός θα παραμείνει ενεργός. Πατώντας το
κουμπί Ηχητικού Συναγερμού (11) θα σιγαστεί μονάχα ο ήχος,
ενώ το εσωτερικό φως θα συνεχίσει να φέρεται όπως
περιγράφηκε προηγουμένως.
Για να αναιρέσετε εντελώς το συναγερμό ανοιχτής πόρτας,
χρειάζεται να κλείσετε πάλι την πόρτα.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Το διαμέρισμα καταψύκτη NO FROST είναι
αστέρων.
Μπορούν να διατηρηθούν τα καταψυγμένα τρόφιμα για την
περίοδο που υποδεικνύεται στη συσκευασία. Επιπλέον,
μπορούν να καταψυχθούν τα νωπά τρόφιμα τοποθετώντας τα
επάνω στο πιο ψηλό ράφι ή στο επάνω συρτάρι, τοποθετώντας
τα ήδη υπερψυγμένα τρόφιμα στα άλλα συρτάρια, έτσι ώστε
να μην έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα που πρέπει ακόμα να
καταψυχθούν. Η ποσότητα των νωπών τροφίμων που είναι
δυνατό να καταψυχθεί εντός 24 ωρών αναγράφεται στην
ετικέτα μητρώου.
Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία έχει προρυθμιστεί στο εργοστάσιο στους 18°C (display 4). Για τροποποίηση της ρύθμισης της
θερμοκρασίας πατάτε τα κουμπιά (2) ή (3) στον πίνακα
ελέγχου μέχρι την επίτευξη της επιθυμητής τιμής.
Όριο καταχωρούμενης θερμοκρασίας:
• -17°C λιγότερο ψυχρής θερμοκρασίας
• -24°C πιο ψυχρής θερμοκρασίας
Λειτουργία Ταχείας Κατάψυξης (ονομάζεται επίσης: “Επιπλέον
φορτίο" ή “Super" ή “Fast Freezing")
Συνιστάται, αν φορτώσετε μία αξιοσημείωτη ποσότητα νωπής
τροφής στον καταψύκτη, να θέσετε σε λειτουργία την ταχεία
κατάψυξη πατώντας το κουμπί (13) στον πίνακα ελέγχου, 24
ώρες πριν την εισαγωγή νωπών τροφών. Κατʼ αυτόν τον
τρόπο μπορεί να επιτευχθεί η μέγιστη κατάψυξη όπως
δηλώνεται στην ετικέτα μητρώου.
Η λειτουργία είναι ενεργή όταν η κίτρινη λυχνία (12) είναι
αναμμένη.
Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης απενεργοποιείται
αυτομάτως μετά από 48 ώρες.
Ωστόσο, είναι δυνατό να αποκλείσετε χειροκίνητα τη
λειτουργία πατώντας ξανά το ίδιο κουμπί (η κίτρινη λυχνία
(12) σβήνει).
Σημαντικό
• Τυλίγετε και σφραγίζετε τα νωπά τρόφιμα προς
κατάψυξη σε: αλουμινόχαρτα, διαφανείς μεμβράνες,
πλαστικές αδιάβροχες συσκευασίες, δοχεία
πολυαιθυλενίου με σκεπάσματα, δοχεία κατάψυξης, αρκεί
να ενδείκνυνται για τρόφιμα που καταψύχονται.
• Τακτοποιείτε τα τρόφιμα προς κατάψυξη στο επάνω
συρτάρι ή στο πιο ψηλό ράφι, αφήνοντας επαρκές
διάστημα γύρω από τα πακέτα για να επιτρέπεται η
ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα.
Σημαντικό
Για τους μήνες συντήρησης των νωπών τροφίμων που
καταψύχονται, τηρείτε τον παραπλήσιο πίνακα.
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (συνέχεια)
Κατά την αγορά καταψυγμένων τροφίμων, βεβαιώνεστε ότι:
• Η συσκευασία ή το πακέτο είναι άθικτα, διαφορετικά το
τρόφιμο μπορεί να αλλοιωθεί. Αν ένα πακέτο είναι
διογκωμένο ή παρουσιάζει λεκέδες υγρασίας, δεν έχει
συντηρηθεί σε βέλτιστες συνθήκες και μπορεί να έχει
υποστεί μία αρχική απόψυξη.
• Αγοράζετε τα καταψυγμένα τρόφιμα τελευταία και
χρησιμοποιείτε θερμικές τσάντες προστασίας για τη
μεταφορά.
• Μόλις φτάνετε στο σπίτι τοποθετείτε αμέσως τα
καταψυγμένα τρόφιμα στο διαμέρισμα καταψύκτη.
• Μην καταψύχετε εκ νέου τα μερικώς αποψυγμένα τρόφιμα,
καλύτερα να καταναλώνονται εντός 24 ωρών.
• Αποτρέψτε ή μειώστε στο ελάχιστο τις μεταβολές
θερμοκρασίας.
• Τηρείτε την ημερομηνία λήξης που αναγράφεται στη
συσκευασία.
• Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες πάνω στη συσκευασία για
τη συντήρηση των καταψυγμένων τροφίμων.
Συναγερμοί διαμερίσματος καταψύκτη
Συναγερμός θερμοκρασίας διαμερίσματος καταψύκτη
Στη διάρκεια της λειτουργίας του προϊόντος ή κατά τη φάση
κατάψυξης, θα μπορούσε να διαπιστωθεί το άναμμα της
κόκκινης λυχνίας (10) και συγχρόνως έχουμε κι ένα ηχητικό
που υποδεικνύει ότι η θερμοκρασία στο διαμέρισμα
καταψύκτη δεν είναι η βέλτιστη για τη συντήρηση.
Αυτό μπορεί να διαπιστωθεί για τις ακόλουθες περιπτώσεις:
• κατά τη θέση σε λειτουργία
• στην επανεκκίνηση μετά την απόψυξη και τον καθαρισμό
• όταν εισάγονται πολλά τρόφιμα προς κατάψυξη
• όταν η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει τέλεια.
Για τη σίγανση του ηχητικού σήματος πατάτε το κουμπί (11).
Με την επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών θερμοκρασίας, η
κόκκινη λυχνία (10) θα σβήσει αυτομάτως.
Συναγερμός black out (Διακοπή ρεύματος)
Αν στο display καταψύκτη (4) εμφανίζεται μία αναλάμπουσα
τιμή θερμοκρασίας, η λυχνία (14) αναβοσβήνει, το ηχητικό
σήμα είναι ενεργό και τα πλήκτρα ρύθμισης των
θερμοκρασιών είναι κλειδωμένα, σημαίνει ότι διαπιστώθηκε
μία διακοπή ρεύματος (black out) για ένα τέτοιο χρονικό
διάστημα ώστε να μην εξασφαλίζεται η διατήρηση της σωστής
θερμοκρασίας συντήρησης.
Η τιμή που υποδεικνύεται στο display προβάλει την πιο θερμή
θερμοκρασία που επιτεύχθηκε στο διαμέρισμα καταψύκτη. Για
να εξαλείψετε την προβολή του συναγερμού και να
επαναφέρετε τη λειτουργία του πληκτρολογίου πατάτε το
κουμπί (11) Ηχητικού Συναγερμού κι ελέγχετε τα τρόφιμα
γιατί στο διαμέρισμα ξεπεράστηκε η κρίσιμη θερμοκρασία των
-9°C (όριο θερμοκρασίας για τη σωστή συντήρηση των
τροφών).
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ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ
ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (συνέχεια)
Σημείωση:
Το διαμέρισμα καταψύκτη είναι σε θέση να διατηρήσει την
κατάλληλη θερμοκρασία για τη συντήρηση των τροφίμων,
ακόμα και σε περίπτωση διακοπής ρεύματος. Ωστόσο
συνιστάται, στη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, να
αποφεύγεται το άνοιγμα της πόρτας του διαμερίσματος.
Αφαίρεση των συρταριών
Τραβάτε τα συρτάρια προς τα έξω έως το τέλος διαδρομής,
τα ανασηκώνετε ελαφρώς και τα βγάζετε.
Σημείωση:
Ο καταψύκτης μπορεί να χρησιμοποιείται και χωρίς τα
συρτάρια, για την επίτευξη μεγαλύτερου διαθέσιμου όγκου.
Τακτοποιείτε τα τρόφιμα κατευθείαν στα ράφια.
Ελέγχετε αν μετά την τοποθέτηση των τροφίμων, η πόρτα του
διαμερίσματος καταψύκτη κλείνει σωστά.
Παραγωγή παγοκύβων
• Γεμίζετε κατά τα 2/3 τη θήκη για τα παγάκια και την
τοποθετείτε στο διαμέρισμα καταψύκτη.
• Οποτεδήποτε η θήκη κολλήσει στον πάτο των συρταριών ή
στο ράφι καταψύκτη, μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή
κοφτερά αντικείμενα για να τη βγάλετε.
• Για να διευκολυνθεί η αφαίρεση των παγοκύβων από τη
θήκη, την κάμπτετε ελαφρώς.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Πριν εκτελέσετε οποιοδήποτε χειρισμό συντήρησης ή
καθαρισμού, σβήνετε το προϊόν πατώντας για 3 δευτερόλεπτα
το κουμπί (1) στον πίνακα ελέγχου και στη συνέχεια βγάζετε
το φις από την πρίζα του ρεύματος ή αποσυνδέετε τη
συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο.
Καθαρισμός του διαμερίσματος καταψύκτη
Η απόψυξη του διαμερίσματος καταψύκτη είναι εντελώς
αυτόματη.
Αν, ωστόσο, επιθυμείτε να καθαρίσετε το διαμέρισμα σβήνετε
το προϊόν όπως υποδείχτηκε προηγουμένως και ενεργείτε ως
εξής:
1. Ανοίγετε την πόρτα καταψύκτη κι αφαιρείτε όλα τα
τρόφιμα τυλίγοντας τα ίδια σε φύλλα εφημερίδας σε στενή
επαφή μεταξύ τους και τα τοποθετείτε σε ένα πολύ
δροσερό χώρο ή σε ένα φορητό ψυγείο.
2. Καθαρίζετε το εσωτερικό του καταψύκτη με ένα
σφουγγάρι εμποτισμένο σε ένα διάλυμα χλιαρού νερού
και/ή ουδέτερου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικές ουσίες.
3. Ξεπλένετε και στεγνώνετε επιμελώς.
4. Κλείνετε την πόρτα του καταψύκτη.
5. Επανασυνδέετε το προϊόν στο ηλεκτρικό δίκτυο και πατάτε
πάλι το κουμπί (1) για 3 δευτερόλεπτα. Σʼ αυτό το σημείο
θα παρουσιάζεται ένα ηχητικό σήμα (συναγερμός
θερμοκρασίας), είναι δυνατό να το αποκλείσετε πατώντας
το κουμπί (11). Επανατοποθετείτε τα τρόφιμα στο
εσωτερικό του καταψύκτη μόνον όταν η κόκκινη φωτεινή
λυχνία (10) σβήσει.
Σημείωση:
• Για έναν πιο επιμελή καθαρισμό είναι δυνατό να
αφαιρεθούν τα τζάμια που υπάρχουν στο διαμέρισμα
καταψύκτη. Για να τα βγάλετε τα πιάνετε από το
μπροστινό άκρο και τα τραβάτε προς τα έξω
ανασηκώνοντας ελαφρώς την ακμή του τζαμιού για την
υπέρβαση του στοπ.
• Για παρατεταμένα χρονικά διαστήματα και για να
εμποδίσετε το σχηματισμό μούχλας, δυσοσμίας κι
οξειδώσεων, συνιστάται να κρατάτε την πόρτα του
καταψύκτη ανοιχτή όταν το διαμέρισμα δεν είναι σε
λειτουργία.
Καθαρισμός του διαμερίσματος ψυγείου
Η απόψυξη του διαμερίσματος ψυγείου είναι εντελώς
αυτόματη.
Η περιοδική παρουσία σταγονιδίων νερού πάνω στο πίσω
εσωτερικό τοίχωμα του διαμερίσματος ψυγείου επισημαίνει
τη φάση αυτόματης απόψυξης. Το νερό απόψυξης οδηγείται
αυτομάτως σε μία οπή εκροής, στη συνέχεια συλλέγεται σε
ένα δοχείο όπου εξατμίζεται.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ (συνέχεια)
Καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό της οπής αποστράγγισης
του νερού απόψυξης, χρησιμοποιώντας το στάνταρ εργαλείο,
για να διασφαλίζεται η συνεχής και σωστή εκροή του νερού
απόψυξης.
Για τον καθαρισμό του διαμερίσματος ψυγείου:
1. Πατάτε για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί (1) στον πίνακα
ελέγχου κι αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό
δίκτυο.
2. Αδειάζετε το διαμέρισμα ψυγείου.
3. Καθαρίζετε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα σφουγγάρι
εμποτισμένο σε ένα διάλυμα χλιαρού νερού και/ή
ουδέτερου απορρυπαντικού. Μην χρησιμοποιείτε
λειαντικές ουσίες.
4. Ξεπλένετε και στεγνώνετε με ένα μαλακό πανί.
5. Πατάτε πάλι για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί (1) για να
επαναφέρετε τη λειτουργία του διαμερίσματος ψυγείου.
6. Καθαρίζετε το εξωτερικό με ένα υγρό πανί. Μην
χρησιμοποιείτε αλοιφές λείανσης ή συρματάκια, ούτε
προϊόντα αφαίρεσης λεκέδων (π.χ. ακετόνη,
τριχλωροαιθυλένιο) ούτε ξύδι.
Σημείωση:
Αν ο θάλαμος ψυγείου πρέπει να μείνει σβηστός για
παρατεταμένα χρονικά διαστήματα, συνιστάται να διατηρείτε
την πόρτα ανοιχτή για να αποτραπεί ο σχηματισμός μούχλας,
δυσοσμίας κι οξειδώσεων.
Ανεμιστήρας
Το διαμέρισμα ψυγείου μπορεί να είναι εξοπλισμένο με
μονάδα αερισμού συν φως. Ο ανεμιστήρας επιτρέπει την
καλύτερη κατανομή των θερμοκρασιών στο εσωτερικό του
διαμερίσματος ψυγείου με την κατά συνέπεια καλύτερη
συντήρηση των φαγητών.
Σημαντικό: Η φτερωτή λειτουργεί μόνον όταν λειτουργεί κι ο
συμπιεστής. Μη φράζετε τη “Ζώνη αναρρόφησης".
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις...
Τα προβλήματα λειτουργίας συχνά οφείλονται σε ασήμαντες αιτίες, που μπορούν να
εντοπιστούν κι επιλυθούν χωρίς τη χρήση σύνεργων κανενός είδους.
Οι θόρυβοι της συσκευής είναι κανονικοί εφόσον οι ανεμιστήρες κι οι συμπιεστές με τους
οποίους είναι εξοπλισμένη για τη ρύθμιση της λειτουργίας ανάβουν και σβήνουν αυτομάτως.
Μερικοί θόρυβοι λειτουργίας μπορούν να ελαττωθούν:
• οριζοντιώνοντας τη συσκευή κι εγκαθιστώντας την σε επίπεδη επιφάνεια
• χωρίζοντας κι αποτρέποντας την επαφή μεταξύ της συσκευής και των επίπλων
• ελέγχοντας αν τα εσωτερικά εξαρτήματα έχουν τοποθετηθεί σωστά
• ελέγχοντας αν τα μπουκάλια και τα δοχεία έρχονται σε επαφή μεταξύ τους
Μερικοί πιθανοί θόρυβοι λειτουργίας:
• ένα σφύριγμα κατά το άναμμα της συσκευής για πρώτη φορά ή μετά από παρατεταμένη
χρονική περίοδο
• ένα κελάρυσμα όταν το ψυκτικό υγρό μπαίνει στους σωλήνες
• ένα βουητό όταν η βαλβίδα του νερού ή ο ανεμιστήρας τίθονται σε λειτουργία.
• ένα τρίξιμο όταν τίθεται σε κίνηση ο συμπιεστής ή όταν ο πάγος στάζει στο δοχείο.
• ένας ξαφνικός κρότος όταν ο συμπιεστής ανάβει και σβήνει.
Όταν ακούς αυτούς τους θορύβους...

...το προϊόν σου είναι ζωντανό!!!
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ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
1.
•
•
•
•
•
2.
•
•
•
•

Η συσκευή δεν λειτουργεί και τα display είναι σβηστά.
Υπάρχει μία διακοπή ρεύματος;
Το φις έχει μπει καλά στην πρίζα του ρεύματος;
Ο διπολικός διακόπτης δικτύου είναι αναμμένος;
Οι προστατευτικές διατάξεις της ηλεκτρικής εγκατάστασης της κατοικίας λειτουργούν
σωστά;
Έχει κοπεί το καλώδιο τροφοδότησης;
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των διαμερισμάτων δεν είναι επαρκώς ψυχρή.
Οι πόρτες κλείνουν σωστά;
Η συσκευή έχει εγκατασταθεί κοντά σε μία πηγή θερμότητας;
Η θερμοκρασία έχει καταχωρηθεί σωστά;
Εμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα δια μέσω των ανοιγμάτων εξαερισμού στη βάση του
προϊόντος;

3. Υπάρχει νερό στον πάτο του διαμερίσματος ψυγείου.
• Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης είναι βουλωμένη; (βλέπετε “Συντήρηση και περιοδικός
καθαρισμός της συσκευής").
4. Το εσωτερικό φως δεν λειτουργεί.
• Ενεργός συναγερμός ανοιχτής πόρτας (φως σβηστό και display πάντα αναμμένα)
- Ελέγξτε αν η πόρτα του θαλάμου ψυγείου κλείνει σωστά για την αναίρεση αυτού του
συναγερμού (με το κλείσιμο της πόρτας τα display του πίνακα ελέγχου πρέπει να σβήνουν).
Όταν ανοίξετε πάλι την πόρτα ελέγξτε τη λειτουργία του λαμπτήρα. Αν με το σωστό
κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου το display δεν σβήνει, καλέστε το σέρβις.
• Ελέγχετε πρώτα το σημείο 1, κατόπιν:
- Αποσυνδέετε τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο. Για την πρόσβαση στο λαμπτήρα,
βλέπετε οδηγίες και σχέδιο στο συνημμένο δελτίο προϊόντος.
- Ελέγχετε το λαμπτήρα και τον αλλάζετε, αν χρειάζεται, με έναν καινούργιο (max.
διατίθεται αποκλειστικά από το Σέρβις).
5. Η κόκκινη λυχνία στον πίνακα ελέγχου παραμένει αναμμένη και/ή ο ηχητικός συναγερμός
είναι ενεργός.
Η ένδειξη κι ο συναγερμός ενεργοποιούνται εξαιτίας των ακόλουθων λόγων:
1. Συναγερμός θερμοκρασίας (Κόκκινη λυχνία (10) αναμμένη με αναλαμπές κι ενεργό ηχητικό
σήμα)
- Εισήχθησαν πριν από λίγο υψηλές ποσότητες νωπών τροφίμων στον καταψύκτη
- Η πόρτα καταψύκτη δεν κλείνει τέλεια (βλέπετε κεφάλαιο “Πως λειτουργεί το διαμέρισμα
καταψύκτη").
2. Συναγερμός “Black-out" (Κόκκινη λυχνία (14) αναμμένη με αναλαμπές, ενεργό ηχητικό σήμα
κι αναβόσβημα του display καταψύκτη).
- Διαπιστώθηκε μία διακοπή ρεύματος (βλέπετε κεφάλαιο “Πως λειτουργεί το διαμέρισμα
καταψύκτη").
3. Συναγερμός “Ελαττωματικός αισθητήρας καταψύκτη" (Κόκκινη λυχνία (10) αναμμένη με
αναλαμπές, ενεργό ηχητικό σήμα και στο display καταψύκτη εμφανίζεται το στοιχείο C).
- Ο αισθητήρας θερμοκρασίας του διαμερίσματος καταψύκτη είναι σε βλάβη αλλά το προϊόν
συνεχίζει να λειτουργεί με μία διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Καλείτε το σέρβις.
4. Συναγερμός “ελαττωματικοί αισθητήρες ψυγείου" (αναμμένη κόκκινη λυχνία (10) με
αναλαμπές, ενεργό ηχητικό σήμα και στο display ψυγείου (7) εμφανίζεται το στοιχείο C ή το
στοιχείο E).
- Ένας αισθητήρας θερμοκρασίας του διαμερίσματος ψυγείου είναι σε βλάβη αλλά το προϊόν
συνεχίζει να λειτουργεί με μία διαδικασία έκτακτης ανάγκης. Καλείτε το σέρβις.
Σημειώσεις:
• Αν το εμπρόσθιο άκρο του προϊόντος, σε αντιστοιχία με τη γλυφή της τσιμούχας πόρτας
είναι ζεστό, δεν πρόκειται για ελάττωμα, είναι ένα ηθελημένο φαινόμενο για να προληφθεί ο
σχηματισμός συμπύκνωσης.
• Δεν επιτυγχάνεται η ρύθμιση της θερμοκρασίας, ελέγχετε αν η λειτουργία “Κλείδωμα
πληκτρολογίου" είναι σβηστή.

114

ΣΕΡΒΙΣ
Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις:
Ανάβετε πάλι τη συσκευή για να βεβαιωθείτε
αν επανορθώθηκε η δυσχέρεια. Αν το
αποτέλεσμα είναι αρνητικό, σβήνετε πάλι τη
συσκευή κι επαναλαμβάνετε το χειρισμό μετά
από μία ώρα.
Αν, μετά από την εκτέλεση των ελέγχων που
καταγράφονται στον οδηγό ανεύρεσης
βλαβών και μετά την επανεκκίνηση της
συσκευής, η συσκευή σας συνεχίζει να μη
λειτουργεί σωστά, επικοινωνήστε με το
Σέρβις, εξηγώντας με σαφήνεια το πρόβλημα
και μεταδίδοντας:
• τον τύπο και τον αριθμό σειράς της
συσκευής (αναγράφονται στην ετικέτα
μητρώου).
• τον τύπο της βλάβης.
• το μοντέλο.

•

•
•

τον αριθμό Σέρβις (ο αριθμός που
βρίσκεται μετά τη λέξη SERVICE, πάνω
στην ετικέτα μητρώου που βρίσκεται στο
εσωτερικό της συσκευής).
την πλήρη διεύθυνσή σας.
τον τηλεφωνικό σας αριθμό και τον
κωδικό κλήσης.

Σημείωση:
Αν η αντιστροφή του ανοίγματος της πόρτας
της συσκευής πραγματοποιηθεί από το
Σέρβις δεν θεωρείται επέμβαση καλυπτόμενη
από την εγγύηση.
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ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

GR

Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, διαβάστε προσεκτικά και τις οδηγίες χρήσης.

A. Διαμέρισμα ψυγείου
1. Συρτάρια φρούτων και λαχανικών
2. Επιφάνεια κάλυψης συρταριού (ψάρια,
κρέατα, γαλακτοκομικά, τυριά)
3. Ράφια / Ζώνη για ράφια (μαγειρεμένα
τρόφιμα)

8. Θήκη μπουκαλιών
9. Στήριξη μπουκαλιών (αν χορηγείται)
10.Ετικέτα μητρώου (τοποθετημένη στο πλάι
του συρταριού φρούτων και λαχανικών)
11. Ανεμιστήρας και/ή μονάδα φωτός συν
ανεμιστήρας (αν χορηγείται)

Λιγότερο ψυχρή ζώνη
Ενδιάμεση ζώνη
Περισσότερο ψυχρή ζώνη

B. Διαμέρισμα καταψύκτη
12.Επάνω καλάθι (ζώνη κατάψυξης)
13.Διαμέρισμα συντήρησης καταψυγμένων κι
υπερψυγμένων τροφίμων
14.Παγοθήκη (στο εσωτερικό του καλαθιού)
15.Πλαίσιο πόρτας διαμερίσματος καταψύκτη

4. Μονάδα φωτός (ανάλογα με το μοντέλο)
5. Πίνακας λειτουργίας προϊόντος (ανάλογα
με το μοντέλο)
6. Άνω θήκη (βούτυρο)
7. Ράφια πόρτας

Σημειώσεις: ο αριθμός των ραφιών και το σχήμα των αξεσουάρ μπορεί μεταβάλλεται ανάλογα
με το μοντέλο. Όλες οι θήκες, τα ράφια πόρτας και τα υπόλοιπα ράφια είναι αποσπώμενα.
Προσοχή: τα αξεσουάρ του ψυγείου δεν πλένονται σε πλυντήριο πιάτων.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ

Διαμέρισμα καταψύκτη
1. Κουμπί “On/Stand-by" της συσκευής
2. Κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας του
καταψύκτη
3. Κουμπί μείωσης της θερμοκρασίας του
κατα
4. Προβολή της θερμοκρασίας του
καταψύκτη
10. Κόκκινη λυχνία συναγερμού
θερμοκρασίας
11. Κουμπί σβησίματος των συναγερμών
12. Κίτρινη λυχνία της Λειτουργίας Ταχείας
Κατάψυξης (ονομάζεται επίσης “Επιπλέον
Φορτίο" ή “Super" ή “Fast Freezing")
13. Κουμπί της Λειτουργίας Ταχείας
Κατάψυξης (ονομάζεται επίσης “Επιπλέον
Φορτίο" ή “Super" ή “Fast Freezing")
14. Κόκκινη λυχνία συναγερμού black out

Διαμέρισμα ψυγείου
5. Κουμπί “Επιλογής Vacation" (Διακοπών)
του διαμερίσματος ψυγείου
6. Πράσινη λυχνία της “Επιλογής Vacation"
(Διακοπών)
7. Display της καταχωρημένης
θερμοκρασίας στο διαμέρισμα ψυγείου
8. Κουμπί αύξησης της θερμοκρασίας του
διαμερίσματος ψυγείου
9. Κουμπί μείωσης της θερμοκρασίας του
διαμερίσματος ψυγείου

ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΠΛΗΚΤΡΟΛΟΓΙΟΥ
Από τη στιγμή που επιλέγεται η θερμοκρασία των διαμερισμάτων ψυγείου και καταψύκτη
είναι δυνατό να πραγματοποιηθεί το κλείδωμα πληκτρολογίου. Για την ενεργοποίηση
αυτής της λειτουργίας, πατάτε συγχρόνως τα πλήκτρα (8) και (9) για τουλάχιστον 3
δευτερόλεπτα, ένα ηχητικό σήμα θα ειδοποιήσει για την καταχώριση της λειτουργίας. Σʼ
αυτό το σημείο όλο το πληκτρολόγιο θα παραμείνει κλειδωμένο με εξαίρεση του
πλήκτρου (11) “ηχητικός συναγερμός" και σε κάθε πάτημα ενός πλήκτρου θα ακούγεται
ένα ηχητικό σήμα και στα display (4) και (7) θα εμφανίζεται η επιγραφή “CL" για όλη τη
διάρκεια του πατήματος του πλήκτρου. Για να ξεκλειδώσετε το πληκτρολόγιο ενεργείτε
όπως προηγουμένως, πατώντας συγχρόνως τα ίδια πλήκτρα για 3 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Η θερμοκρασία του γύρω αέρα, η συχνότητα ανοίγματος πόρτας κι η
τοποθέτηση της συσκευής μπορούν να επηρεάσουν τις εσωτερικές θερμοκρασίες των
διαμερισμάτων ψυγείου και καταψύκτη. Συνιστάται κατʼ επέκταση να μεταβάλλετε τη
ρύθμιση των θερμοκρασιών σε συνάρτηση με αυτούς τους παράγοντες.
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ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την ηλεκτρική τροφοδότηση πριν αντικαταστήσετε το
λαμπτήρα, που ανάλογα με το μοντέλο μπορεί να έχει δύο διαφορετικές τοποθετήσεις.
1. Λασκάρετε τη βίδα και βγάζετε το διάφραγμα.
2. Ο λαμπτήρας έχει μια σύνδεση μπαγιονέτ και ΔΕΝ ΞΕΒΙΔΩΝΕΤΑΙ αλλά αποσπάται, τραβώντας
τον όπως υποδεικνύεται από το βέλος. Τον αντικαθιστάτε με έναν άλλο ίδιας ισχύος, ή της
μέγιστης ισχύος σε watt, προσδιοριζόμενης πλησίον του ντουί (διατίθεται αποκλειστικά από το
Σέρβις).
3. Επανατοποθετείτε το διάφραγμα και περιμένετε 5 λεπτά πριν συνδέσετε πάλι το προϊόν.
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