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1.Προειδοποιήσεις ασφαλείας 
1.1.Προειδοποίηση

Προειδοποίηση: κίνδυνος πυρκαγιάς/ εύφλεκτα υλικά
ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ:
ΑΥΤΗ η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και για 
παρόμοιες εφαρμογές, όπως κουζίνες για το προσωπικό σε 
καταστήματα, γραφεία και γιια αλλο περιβάλλον εργασίας, 
αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία και κάθε 
τύπου οικιακό περιβάλλον, καταλύματα τύπου Β&Β, χώρους 
μαζικής εστίασης και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικού 
εμπορίου.
ΕΑΝ το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, πρεπέπει 
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο 
σέρβις ή από άλλο εξειδικευμένο άτομο, ώστε να αποφευχθεί ο 
κίνδυνος. 
ΜΗΝ αποθηκεύετε στο συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως 
δοχεία με αεροζόλ με εύφλεκτο προωστικό μέσο. 
Η ΣΥΣΚΕΥΗ πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν 
την συντήρηση από τον χρήστη. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στη 
συσκευή ή στο εντοιχισμένο σύστημα ελεύθερα από εμπόδια.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή 
άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός 
εκείνων που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μήν καταστρέφετε το κύκλωμα του 
ψυκτικού μέσου.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές 
εντός του χώρου αποθήκευσης τροφήμων, εκτός εάν είναι του 
τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: παρακαλείσθε, όπως η απόρριψη του 
ψυγείου να συμμορφώνεται με τους τοπικούς κανονισμούς, 
καθώς το αέριο εκτόνωσης και το ψυκτικό μέσο είναι εύφλεκτα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, 
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βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο 
ή κατεστραμμένο.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: μην τοποθετείτε πολλαπλούς ρευματοδότες 
ή πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής. 
ΜΗΝ χρησιμοποιείτε καλώδιο προέκτασης ή μη γειωμένους 
μετασχηματιστές [ δύο κααρφάκια].
ΚΙΝΔΥΝΟΣ παγίδευσης παιδιών. Πρίν πετάξετε το παλιό σας 
ψυγελιο ή ψυγειοκαταψύκτη: 
-Βγάλτε όλες τις πόρτες 
-Αφήστε τα ράφια σε ασφαλή θέση, ώστε να μην μπορούν τα 
παιδιά να σκαρφαλώσουν στο εσωτερικό.
ΤΟ ΨΥΓΕΙΟ πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος προτού επιχειρήσετε να εγκαταστήσετε 
κάποιο εξάρτημα. 
ΤΟ ΨΥΚΤΙΚΟ και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου, που 
χρησιμοποιείται στο ψυγελιο είναι εύφλεκτα υλικά . επομένως, 
η απόρριψη του ψυγελιου θα πρέπει να γίνεται μακριά από 
πηγή φωτιάς και να αποσύρεται από ειδικό συνεργείο, με τις 
κατάλληλες προδιαγραφές ι όχι να υφίσταται καύση , που 
μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική ή άλλη ζημά.
Για το πρότυπο EN: H συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
από παιδιά άνω των 8 ετών και άτομα με μειωμένες φυσικές, 
αισθητικές και πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσεων εάν υπάρχει επίβλεψη ή έχουν δοθεί οδηγίες 
όσον αφορά στη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
αντιλαμβάνονται τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν 
επιτρέπεται να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 
συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να πραγματοποιούνται 
από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 Για το πρότυπο IEC: Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση 
από άτομα (περιλαμβανομένων των παιδιών) με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή με 
έλλειψη εμπειρίας ή γνώσεων, εκτός αν βρίσκονται υπό την 
επίβλεψη ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της 
συσκευής από κάποιον υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.)
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1.2.Σημασία συμβόλων προειδοποιήσεων ασφαλείας

1.3.Προειδοποιήσεις σχετικά με το ηλεκτρικό ρεύμα
 • Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας όταν βγάζετε το φις του 
ψυγείου. Κρατήστε σταθερά το φις και τραβήξτε το κατευθείαν από 
τον ρευματοδότη.

 • Για να εξασφαλίσετε ασφαλή χρήση, μην καταστρέφετε το 
καλώδιο τροφοδοσίας και μην το χρησιμοποιείτε όταν είναι 
κατεστραμμένο ή φθαρμένο. 

• Χρησιμοποιήστε έναν ρευματοδότη (πρίζα) μόνο για το ψυγείο 
και μην τοποθετείτε φις άλλων ηλεκτρικών συσκευών στον ίδιο 
ρευματοδότη. Το καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να είναι σε πλήρη 
επαφή με τον ρευματοδότη ώστε να μην προκληθεί πυρκαγιά.

 • Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρόδιο γείωσης του ρευματοδότη 
συνδέεται με αξιόπιστη γραμμή γείωσης. 

• Σε περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων εύφλεκτων αερίων, 
κλείστε τη βαλβίδα του διαφυγόντος αερίου και ανοίξτε τις πόρτες 
και τα παράθυρα. Μην βγάζετε το ψυγείο και τις άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές από τον ρευματοδότη, γιατί κάποια σπίθα μπορεί να 
προκαλέσει πυρκαγιά. 

• Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές πάνω στο ψυγείο, εκτός 
κι εάν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Σύμβολο απαγορευσης: 

 Αυτό είναι σύμβολο απαγόρευσης. Μη συμμόρφωση με 
τις οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο μπορεί 
να οδηγήσει σε καταστροφή του προϊόντος ή να θέσει σε 
κίνδυνο την προσωπική ασφάλεια του χρήστη.

Η λειτουργία της συσκευής πρέπει να συμμορφώνεται 
αυστηρά με τις οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το 
σύμβολο, διαφορετικά μπορεί να προκληθεί καταστροφή 
του προϊόντος ή τραυματισμός.

Οι οδηγίες που σημειώνονται με αυτό το σύμβολο 
απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Έλλειψη προσοχής μπορεί 
να προκαλέσει ελαφριά ή μέτρια βλάβη ή καταστροφή του 
προϊόντος.

Αυτό είναι σύμβολο 
προειδοποίησης. 

Αυτό είναι σύμβολο για 
προσοχή
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1.4.Προειδοποιήσεις χρήσης
• Μην αποσυναρμολογείτε ή συναρμολογείτε ξανά το ψυγείο, και 
αποφύγετε την καταστροφή του κυκλώματος του ψυκτικού. Η 
συντήρηση του ψυγείου πρέπει να γίνεται από ειδικό. 

• Το κατεστραμμένο καλώδιο τροφοδοσίας πρέπει να αντικαθίσταται 
από τον κατασκευαστή, το τμήμα συντήρησης του κατασκευαστή ή 
ειδικούς επαγγελματίες για να αποφευχθεί περίπτωση κινδύνου. 

• Τα κενά ανάμεσα στις πόρτες του ψυγείου και ανάμεσα στις 
πόρτες και το σώμα του ψυγείου είναι μικρά. Μην βάζετε το χέρι σας 
ανάμεσά τους γιατί υπάρχει κίνδυνος να κλείσετε τα δάχτυλά σας. 
Κλείνετε απαλά την πόρτα του ψυγείου ώστε να μην υπάρξει πτώση 
αντικειμένων. 

• Μην πιάνετε με υγρά χέρια τρόφιμα ή δοχεία που βρίσκονται στην 
κατάψυξη, ιδιαίτερα μεταλλικά δοχεία, όταν λειτουργεί το ψυγείο για 
να αποφύγετε κρυοπαγήματα.

 • Μην επιτρέπετε σε παιδιά να μπουν ή να σκαρφαλώσουν στο 
ψυγείο, γιατί υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας ή πτώσης. 

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στο ψυγείο, γιατί ενδέχεται 
να πέσουν όταν κλείνετε ή ανοίγετε την πόρτα και να προκληθεί 
τραυματισμός.

 • Βγάλτε το φις από τον ρευματοδότη σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος ή καθαρισμού. Συνδέστε το ψυγείο στον ρευματοδότη αφού 
περάσουν πέντε λεπτά για να μην υποστεί βλάβη ο συμπιεστής λόγω 
των διαδοχικών ενεργοποιήσεων. 

1.5.Προειδοποιήσεις τοποθέτησης
• Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα υλικά, εκρηκτικές ουσίες, πτητικές 
ουσίες και διαβρωτικά υλικά εντός του ψυγείου για να μην προκληθεί 
ζημιά στο προϊόν ή πυρκαγιά. 

• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στο ψυγείο γιατί 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς. 

• Το ψυγείο προορίζεται για οικιακή χρήση, όπως αποθήκευση 
τροφίμων. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για άλλο σκοπό, όπως 
για παράδειγμα αποθήκευση αίματος, φαρμάκων ή βιολογικών 
προϊόντων κ.λπ.
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• Μην αποθηκεύετε μπουκάλια με μπύρα, αναψυκτικά ή άλλης 
μορφής υγρά που περιέχονται σε μπουκάλια ή κλειστά δοχεία 
στον καταψύκτη γιατί τα μπουκάλια ή τα κλειστά δοχεία μπορεί να 
ραγίσουν και να προκληθεί ζημιά. 

1.6.Προειδοποιήσεις για την ενέργεια
1) Οι συσκευές ψύξης ενδέχεται να μη λειτουργούν σταθερά (πιθανότητα απόψυξης των 
περιεχομένων ή η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή στην κατάψυξη) όταν η θερμοκρασία 
βρίσκεται για μεγάλη χρονικό περίοδο κάτω από την εμβέλεια για το κρύο για την οποία έχει 
σχεδιασθεί η συσκευή ψύξης. 

2) Τα αναψυκτικά δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται στην κατάψυξη ή σε θαλάμους κατάψυξης 
ή σε θαλάμους με χαμηλή θερμοκρασία και επίσης ορισμένα προϊόντα, όπως παγάκια, δεν θα 
πρέπει να καταναλώνονται κατευθείαν από την κατάψυξη.

 3) Η αποθήκευση ορισμένου τύπου τροφίμων, ιδιαίτερα των εμπορικά κατεψυγμένων 
τροφίμων, στον καταψύκτη ή στους θαλάμους κατάψυξης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τον 
χρόνο αποθήκευσης που συστήνεται από τους κατασκευαστές των τροφίμων. 

4) Πρέπει να λαμβάνονται προφυλάξεις για να αποτραπεί μη επιθυμητή αύξηση της 
θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της απόψυξης της συσκευής, 
όπως να τυλιχθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα με αρκετά φύλλα εφημερίδας.

 5) Αύξηση της θερμοκρασίας των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη διάρκεια της χειροκίνητης 
απόψυξης, συντήρησης ή του καθαρισμού μπορεί να μειώσει τη διάρκεια αποθήκευσης του 
προϊόντος.

 6) Σε περίπτωση που οι πόρτες ή τα καπάκια διαθέτουν κλειδαριά, τα κλειδιά πρέπει να 
φυλάσσονται μακριά από παιδιά και από τη συσκευή για να μη μπορούν τα παιδιά να 
κλειδωθούν στο εσωτερικό.

1.7.  Προειδοποιήσεις απόρριψης
• Το ψυκτικό και το αφρώδες υλικό κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιούνται στο ψυγείο 
είναι εύφλεκτα υλικά. Επομένως η απόρριψη του ψυγείου θα πρέπει να γίνεται 
μακριά από πηγή φωτιάς και να αποσύρεται από ειδικό συνεργείο με τις κατάλληλες 
προδιαγραφές κι όχι να υφίσταται καύση που μπορεί να προκαλέσει περιβαλλοντική 
ή άλλη ζημιά.  

• Κατά την απόρριψη του ψυγείου, αποσυναρμολογήστε τις πόρτες και αφαιρέστε το 
λάστιχο σφράγισης στην πόρτα και τα ράφια και τοποθετήστε την πόρτα και τα ράφια 
στο σωστό μέρος για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών στο εσωτερικό
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Σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος: 

Αυτή η σήμανση υποδηλώνει ότι το προϊόν αυτό δεν πρέπει να απορριφθεί 
μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα σε όλη την ΕΕ. Για να αποφευχθεί 
πιθανή βλάβη στο περιβάλλον ή την ανθρώπινη υγεία από την ανεξέλεγκτη 
απόρριψη αποβλήτων, ανακυκλώστε την υπεύθυνα για να προωθήσετε τη 
βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για να επιστρέψετε τη 
χρησιμοποιημένη συσκευή σας, χρησιμοποιήστε τα συστήματα επιστροφής 
και συλλογής ή επικοινωνήστε με τον έμπορο λιανικής από τον οποίο 
αγοράστηκε το προϊόν.

2.Σωστή χρήση του ψυγείου
2.1.Τοποθέτηση 

• Πριν τη χρήση, αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίες, τα προστατευτικά 
στο κάτω μέρος, το αφρώδες υλικό και την κολλητική ταινία από το 
εσωτερικό του ψυγείου. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από τις 
πόρτες και το σώμα του ψυγείου

. • Μακριά από πηγές θερμότητες και αποφύγετε την έκθεση σε άμεσο 
ηλιακό φως. Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με υγρασία για να 
αποφευχθεί η σκουριά ή η μείωση της μόνωσης. 

• Μην ρίχνετε νερό και μην πιτσιλάτε το ψυγείο. Μην τοποθετείτε το 
ψυγείο σε θέση που μπορεί εύκολα να πέσει επάνω του νερό για να μην 
επηρεαστεί η ηλεκτρική μονωτική του ικανότητα. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή σε καλά αεριζόμενο εσωτερικό χώρο. Το 
δάπεδο πρέπει να είναι επίπεδο και σταθερό (εάν η συσκευή είναι 
ασταθής, γυρίστε την αριστερά ή δεξιά για να προσαρμοστεί ο τροχός 
ευθυγράμμισης). 

• Ο χώρος πάνω από το ψυγείο πρέπει να είναι μεγαλύτερος από 30 
εκ. και το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται μπροστά από τοίχο αφήνοντας 
ελεύθερη απόσταση πάνω από 10 εκ. για να διευκολύνεται η διάχυση 
θερμότητας. 

!!!  Προφυλάξεις πριν τη λειτουργία: Πριν τη λειτουργία ή την τοποθέτηση των εξαρτημάτων, 
βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από τον ρευματοδότη. Προτού προσαρμόσετε 
τα ποδαράκια, λάβετε μέτρα ασφαλείας για να μην τραυματιστείτε.
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2.2.Πτυσσόμενα πόδια 
Σχηματικό διάγραμμα που απεικονίζει τα ποδαράκια ευθυγράμμισης. 

(Η παραπάνω εικόνα δίδεται μόνο ως αναφορά. Η πραγματική διάταξη εξαρτάται από το 
προϊόν ή τη δήλωση του αντιπροσώπου). 

 Διαδικασίες προσαρμογής:

Α)Γυρίστε τα πόδια προς τα δεξιά για να σηκώσετε το ψυγείο. 

Β)Γυρίστε τα πόδια προς τα αριστερά για να χαμηλώσετε το ψυγείο. 

Γ) Ρυθμίστε το δεξί και το αριστερό πόδι με βάση τις παραπάνω διαδικασίες σε οριζόντιο 
επίπεδο. 
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2.3.Αλλαγή της πόρτας δεξιά-αριστερά 

1) Απενεργοποιήστε το ψυγείο και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τους δίσκους πόρτας.

 2) Αποσυναρμολογήστε το άνω κάλυμμα του μεντεσέ, την άνω μεντεσέ και το κάλυμμα της 
οπής.

3) Αποσυναρμολογήστε  την πόρτα του ψυγείου, τον μεσαίο μεντεσέ, τα καπάκια οπών κοχλία 
και αφαιρέστε την πόρτα ψύξης.
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4) Αποσυναρμολογήστε την πόρτα της κατάψυξης, τον μεντεσέ του πυθμένα και το 
πτυσσσόμενο πόδι, της άλλης πλευράς.

5) Συνδέστε τη συνδεσμολογία του κάτω μεντεσέ και το πτθσσόμενο πόδι στην άλλη πλευρά. 
Στη συνέχεια τοποθετήστε τη βίδα στήριξης και το κάλυμμα της πόρτας του ψυγείου στην άλλη 
πλευρά. 

6) Τοποθετήστε την πόρτα του ψυγείου στον κάτω μεντεσέ, εγκαταστήστε τον μεσαίο μεντεσέ 
και τα καλύμαμτα για τις βίδες. Αποσυνδέστε τη βίδα στήριξης από τη βάση στη δεξιά πλευρά 
της πόρτας, αποθηκεύστε τη για πιθανή μελλοντική χρήση και χρησιμοποιήστε μία εφεδρική 
από τη συσκευασία των αξεσουάρ. Τοποθετήστε τη βίδα στήριξης στην άλλη πλευρά.

7) Τοποθετήστε την πόρτα ψύξης στο μεσαίο μεντεσέ, τοποθετήστε την επάνω άρθρωση, το 
κάλυμμα του μεντεσέ και το καπάκι της οπής. 
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2.4.Αλλαγή του φωτός
Οποιαδήποτε αντικατάσταση ή συντήρηση των λαμπτήρων LED προορίζεται να 
πραγματοποιηθεί από τον κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο σέρβις ή άλλο παρόμοιο 
εξειδικευμένο άτομο.

2.5. Ξεκινώντας τη χρήση 
• Πριν από την αρχική εκκίνηση, κρατήστε το ψυγείο όρθιο τουλάχιστον 
μισή ώρα πριν το συνδέσετε με τροφοδοτικό.

• Πριν τοποθετήσετε φρέσκα ή κατεψυγμένα τρόφιμα, το ψυγείο θα 
πρέπει να έχει λειτουργήσει για 2-3 ώρες ή για πάνω από 4 ώρες το 
καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή.

• Εξασφαλίστε αρκετό χώρο για άνετο άνοιγμα των θυρών και των 
συρταριών ή δήλωση από τον διανομέα. 

2.6.Συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας 
• Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται στην πιο ψυχρή περιοχή του δωματίου, μακριά από 
συσκευές που παράγουν θερμότητα ή αγωγούς θέρμανσης και έξω από το άμεσο ηλιακό φως. 
• Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα να κρυώσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τα τοποθετήσετε 
στη συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής αναγκάζει το συμπιεστή να λειτουργήσει 
περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν την ποιότητα ή να 
χαλάσουν. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει τα τρόφιμα σωστά και στεγνώστε τα δοχεία πριν τα τοποθετήσετε 
στη συσκευή. Αυτό μειώνει τη συγκέντρωση παγετού στο εσωτερικό της συσκευής. 

• Τα συρτάρια αποθήκευσης της συσκευής δεν πρέπει να είναι επενδυμένος με φύλλο 
αλουμινίου, χαρτί με κερί ή χαρτί κουζίνας. Οι επενδύσεις παρεμποδίζουν την κυκλοφορία 
ψυχρού αέρα, καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποτελεσματική.

 •  Οργανώστε και επισημάνετε τα τρόφιμα για να μειώσετε τα ανοίγματα των θυρών και τις 
εκτεταμένες αναζητήσεις. Αφαιρέστε όσα στοιχεία χρειάζεστε ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα 
το συντομότερο δυνατόν.
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3.Δομή και λειτουργίες
3.1.Βασικά εξαρτήματα

 

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το 
φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα )

Ψύξη
•Ο θάλαμος ψύξης (συντήρηση) είναι κατάλληλος για αποθήκευση ποικιλίας φρούτων, 
λαχανικών, ποτών και άλλων τροφίμων που καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα. 

•Τα μαγειρεμένα τρόφιμα δεν πρέπει να τοποθετούνται στον θάλαμο ψύξης μέχρι να ψυχθούν 
σε θερμοκρασία δωματίου. 

•Τα τρόφιμα συνιστώνται να σφραγίζονται πριν τοποθετηθούν στο ψυγείο. 

•Τα γυάλινα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν προς τα επάνω ή προς τα κάτω για ένα λογικό 
ποσό αποθηκευτικού χώρου και εύκολη χρήση.
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Κατάψυξη 
• Ο θάλαμος κατάψυξης σε χαμηλή θερμοκρασία μπορεί να κρατήσει τα τρόφιμα φρέσκα για 
μεγάλο χρονικό διάστημα και χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση κατεψυγμένων 
τροφίμων και τη δημιουργία πάγου. 

• Ο θάλαμος κατάψυξης είναι κατάλληλος για την αποθήκευση κρέατος, ψαριών, μπάλες 
ρυζιού και άλλων τροφίμων που δεν καταναλώνονται βραχυπρόθεσμα. 

• Τα τεμάχια κρέατος κατά προτίμηση διαιρούνται σε μικρά κομμάτια για εύκολη πρόσβαση. 
Σημειώστε ότι τα τρόφιμα καταναλώνονται στο συνιστάμενο χρόνο.

Σημείωση: Η αποθήκευση πάρα πολλών τροφίμων κατά τη λειτουργία μετά την αρχική 
σύνδεση με την ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να επηρεάσει δυσμενώς την επίδραση ψύξης του 
ψυγείου.

3.2.Λειτουργίες 

(Η παραπάνω εικόνα είναι μόνο για αναφορά. Η πραγματική διαμόρφωση θα εξαρτηθεί από το 
φυσικό προϊόν ή τη δήλωση του διανομέα )

• Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στη θέση MAX, η εσωτερική θερμοκρασία του 
ψυγείου μειώνεται. 

• Γυρίστε το κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας στο MIΝ, η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου 
γίνεται υψηλότερη. 

• Οι χαρακτήρες επάνω στο κουμπί προσδιορίζουν τα επίπεδα θερμοκρασίας και όχι την 
συγκεκριμένη θερμοκρασία. 

• Το κουμπί ¨OFF¨ απενεργοποιεί τη συσκευή.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ρυθμίστε τη θερμοκρασία μεταξύ των "MAX" και "MIN".
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4.Συντήρηση και φροντίδα 
4.1.Καθαρισμός 
• Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να καθαρίζονται έγκαιρα για να 
βελτιωθεί το αποτέλεσμα ψύξης και η εξοικονόμηση ενέργειας. 

• Ελέγξτε τακτικά τα λάστιχα στην πόρτα του ψυγείου για να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν 
υπολείμματα. Για τον καθαρισμό του, χρησιμοποιήστε μαλακό πανί και σαπουνάδα ή κάποιο 
μη διαβρωτικό, ουδέτερο απορρυπαντικό.

• Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζεται τακτικά για να αποφεύγεται η οσμή.

• Απενεργοποιήστε τη συσκευή πριν τον καθαρισμό και απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα, τα 
ποτά, τα ράφια, τα συρτάρια κ.λ.π.

• ο καθαρισμός να γίνεται με μαλακό πανί ή σφουγγάρι, με δύο κουταλιές της σούπας μαγειρική 
σόδα και ¼  χλιαρό νερό. Ξεβγάλτε με καθαρό νερό. Μετά τον καθαρισμό ανοίξτε την πόρτα, 
ώστε να στεγνώσει φυσικά, πριν το ξαναθέσετε σε λειτουργία. 

• Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο εσωτερικό του ψυγείου ( όπως εσοχές, 
κενά ή γωνίες), συνίσταται να καθαρίζονται συχνά με πανί ή μαλακή βούρτσα κ.λ.π., και όταν 
κρίνεται απαραίτητο να γίνεται η χρήση βοηθητικών εργαλείων (όπως λεπτά ξυλάκια), ώστε να 
αποφευχθεί η παραμονή ρύπων και βακτηρίων στις περιοχές αυτές. 

• Μη χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη καθαρισμού κ.λ.π., διότι υπάρχει 
κίνδυνος να προκληθούν οσμές σε όλο το ψυγείο ή να μολυνθούν τα τρόφιμα.

•  Μη χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, καθαρισμένες χαλύβδινες 
μπάλες, συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά, όπως οδοντόκρεμες, 
οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλη, ακετόνη, λάδι μπανάνας 
κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά αντικείμενα, τα οποία 
μπορεί να βλάψουν την επιφάνεια του ψυγείου. Το βραστό νερό 
και οι οργανικοί διαλύτες, όπως η βενζίνη, μπορεί να προκαλέσουν 
παραμόρφωση ή βλαβη στα πλαστικά μέρη του ψυγείου. 

•    Μην ξεπλύνετε με νερό ή άλλα υγρά για να μην επηρεάσετε τις 
ιδιότητες ηλεκτρικής μόνωσης.

Παρακαλώ αποσυνδέστε το ψυγείο από την αποψύξη και τον καθαρισμό

4.2.Απόψυξη
•   Απενεργοποιήστε το ψυγείο.

•    Αφαιρέστε τα τρόφιμα από το ψυγείο και τοποθετήστε τα κατάλληλα για να μην αλλοιωθούν. 
Καθαρίστε τον αγωγό αποστράγγισης (για να χρησιμοποιήσετε μαλακά υλικά για να αποφύγετε 
βλάβη της επένδυσης), 

•   Προετοιμάστε τα δοχεία νερού για απόψυξη. (προσέξτε να καθαρίσετε το δίσκο 
αποστράγγισης του θαλάμου του συμπιεστή, υπερχείλιση στο έδαφος). 
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•   Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φυσική θερμοκρασία για την φυσική απόψυξη, 
μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το φτυάρι πάγου για την εξάλειψη του παγετού (για να 
χρησιμοποιήσετε πλαστικό ή ξύλινο φτυάρι πάγου, για να αποτρέψετε βλάβη της επένδυσης ή 
του σωλήνα) 

•   Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την κατάλληλη ποσότητα ζεστού νερού για να 
επιταχύνετε την απόψυξη, με μια στεγνή πετσέτα για να στεγνώσει το νερό μετά από την 
απόψυξη. 

•   Μετά την απόψυξη, τροφοδοτήστε το ψυγείο και στη συνέχεια βάλτε πίσω τα τρόφιμα.

4.3.Εκτός λειτουργίας
•  Σφάλμα ρεύματος: Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ακόμα κι αν είναι το καλοκαίρι, τα 
τρόφιμα μέσα στη συσκευή μπορούν να διατηρηθούν για αρκετές ώρες. κατά τη διάρκεια 
της διακοπής ρεύματος, οι χρόνοι ανοίγματος της πόρτας πρέπει να μειωθούν και να μην 
τοποθετηθούν φρέσκα τρόφιμα στη συσκευή.

•   Μακρόχρονη χρήση: Η συσκευή αποσυνδέεται και στη συνέχεια καθαρίζεται. τότε οι πόρτες 
παραμένουν ανοιχτές για να αποτρέψουν την οσμή. 

•  Μετακίνηση: Πριν από τη μετακίνηση του ψυγείου, βγάλτε όλα τα αντικείμενα προς τα έξω, 
στερεώστε τα μερίδια, τη θήκη λαχανικών, τα συρτάρια θαλάμου κατάψυξης κλπ. Με ταινία και 
σφίξτε τα πόδια ρύθμισης. κλείστε τις πόρτες και σφραγίστε τις με ταινία. Κατά τη μετακίνηση, 
η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται ανάποδα ή οριζόντια ή να δονείται.η κλίση κατά τη 
διάρκεια της κίνησης δεν πρέπει να υπερβαίνει τους 45 °.

Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί συνεχώς μόλις ξεκινήσει. Γενικά, η λειτουργία της συσκευής 
δεν διακόπτεται. διαφορετικά η διάρκεια ζωής μπορεί να είναι μειωμένη.
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5.Αντιμετώπιση προβλημάτων
Μπορεί να προσπαθήσετε να λύσετε μόνοι σας τα παρακάτω απλά 
προβλήματα. Εάν δεν μπορούν να επιλυθούν, επικοινωνήστε με το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

IDEAL IBF221RN(CE-BCD170CM-SQ)manual.indd   15 2019-9-17   8:33:38



 16

IDEAL IBF221RN(CE-BCD170CM-SQ)manual.indd   16 2019-9-17   8:33:38


