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1. ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 

1)   ΠΡΟΣΟΧΗ ― Διατηρήστε ελεύθερα τα ενσωματωμένα ανοίγματα εξαερισμού επί του 

περιβλήματος της συσκευής. 

2)   ΠΡΟΣΟΧΗ ― Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την 

διαδικασία απόψυξης, εκτός εάν αυτά προτείνονται από τον κατασκευαστή 

3)   ΠΡΟΣΟΧΗ ― Προσέξτε μην προξενηθεί ζημιά στο κύκλωμα ψύξης. 

4)  ΠΡΟΣΟΧΗ ― Αποφύγετε την χρήση ηλεκτρικών συσκευών εντός των θαλάμων 

αποθήκευσης τροφών, εκτός και αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής. 

5) Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί από την παροχή ρεύματος μετά από χρήση και πριν 

ξεκινήσει η διαδικασία εργασιών συντήρησης και καθαρισμού. 

6) Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας από 8 ετών και άνω όπως και 

από άτομα περιορισμένων αισθητηριακών ή διανοητικών δυνατοτήτων και ελλιπούς εμπειρίας 

και γνώσεων εφ’ όσον την λειτουργούν υπό επιτήρηση ή τους έχουν παραχθεί οδηγίες 

ασφαλούς χρήσης και έχουν επίγνωση των κινδύνων χρήσης. Παιδιά μικρής ηλικίας 

απαγορεύεται να παίζουν με την συσκευή. Καθαρισμός της συσκευής και εργασίες συντήρησης 

δεν θα εκτελούνται από παιδιά μικρής ηλικίας άνευ επιτήρησης ενήλικα. 
7) Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει ζημιά, ο κατασκευαστής, ή εξουσιοδοτημένος 

πάροχος υπηρεσιών αυτού οφείλει να το αντικαταστήσει προς αποφυγήν ατυχήματος. 

8) Κατά την απόσυρση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε τους κανονισμούς 

ασφαλείας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η συσκευή κάνει χρήση εύφλεκτων αερίων και 

ψυκτικών ουσιών. 

9) Πριν αποσύρετε την συσκευή παρακαλείστε να αποσυνδέσετε τις πόρτες ώστε να αποφευχθεί 

ο κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών μικρής ηλικίας. 

10) Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή παρεμφερείς χρήσεις, όπως οι παρακάτω: 

– κουζίνες γραφείων ή καταστημάτων; 

– φάρμες, ξενοδοχεία προς χρήση των ενοικιαστών και οικίες; 

– πανδοχεία; 

– παρόχους υπηρεσιών εστίασης και μη-εμπορικών χρήσεων. 

11) Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι που περιέχουν εύφλεκτες 

προωθητικές ουσίες εντός της συσκευής αυτής. 

 

ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΟΠΕΙΡΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΑΠΟ ΜΗ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ 

ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ. 

 

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΕΡΓΑΣΊΕΣ 

ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ. 

 

 

 

 

2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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2.1 Τοποθεσία 

Όταν επιλέγετε την τοποθεσία για την εγκατάσταση της συσκευής σας, σιγουρευτείτε ότι το 

πάτωμα είναι ίσιο, αντέχει το βάρος και ότι ο περιβάλλοντας χώρος είναι επαρκώς αεριζόμενος. 

Αποφύγετε την εγκατάσταση της συσκευής σας κοντά σε εστίες θερμότητας όπως π.χ. φούρνοι, 

κεραμικές εστίες ή συσκευής θέρμανσης. Επίσης, αποφύγετε την απευθείας έκθεση στον ήλιο 

καθώς ενδέχεται να αυξηθεί η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. Η συσκευή ενδέχεται να μην 

λειτουργήσει σωστά σε ακραία χαμηλές θερμοκρασίες. Η συσκευή αυτή δεν είναι σχεδιασμένη 

για χρήση εντός γκαράζ ή σε εξωτερικούς χώρους. Παρακαλείστε να μην καλύψετε την συσκευή 

με οποιοδήποτε υλικό.  

Όταν εγκαθιστάτε την συσκευή, παρακαλείστε να εξασφαλίσετε 10 εκατοστά από τον τοίχο απ’ 

όλες τις πλευρές και 30 εκατοστά πάνω από την συσκευή για τον σωστό εξαερισμό της. Η 

τήρηση αυτών των οδηγιών εγκατάστασης θα επιτρέψει την καλύτερη κυκλοφορία του ψυχρού 

αέρα εντός του θαλάμου ψύξης κρασιών όπως και θα βελτιώσει την ευρύτερη λειτουργία ψύξης 

της συσκευής.  

 

2.2 Αντιστρέφοντας την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας  

 

Απαιτούμενα εργαλεία: κατσαβίδι τύπου Phillips / ίσιο κατσαβίδι / εξάγωνο κλειδί 

 

1) Αφαιρέστε το καπάκι του πάνω δεξί μεντεσέ και το κάλυμα της οπής του μεντεσέ στα 

αριστερά. 
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2) Αφαιρέστε τις βίδες που συγκρατούν τον πάνω μεντεσέ. 

 

 
3) Τοποθετήστε τον πάνω μεντεσέ, το πάνω στοπ πόρτας και το έδρανο στην αντίθετη πλευρά 

 

A. Αφαιρέστε το παξιμάδι. Αφαιρέστε την ροδέλα, μεταφέρετε τον άξονα στην άλλη 

πλευρά και στερεώστε τον. 

 
Β. Αφαιρέστε το στοπ της πόρτας   

 
Γ. Τοποθετήστε το στοπ στην αντίθετη πλευρά 

 

4) Αφαιρέστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ χρησιμοποιώντας το κατσαβίδι τύπου Phillips  
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Σημείωση：Μην γέρνετε το ψυγείο σε γωνία μεγαλύτερη των 45°. 

 

5) Μεταφέρετε το κάτω έδρανο της πόρτας και το στοπ της πόρτας. 

  

 

6) Μεταφέρετε τον κάτω μεντεσέ στην άλλη πλευρά και βιδώστε τον καλά. 

 

 

7) Μεταφέρετε τον μεσαίο μεντεσέ 
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8) Τοποθετήστε την κάτω πόρτα στην σωστή θέση και σφίξτε τον μεσαίο μεντεσέ. 

 
9) Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ 

                            

10) Τοποθετήστε την πάνω πόρτα στην σωστή θέση, σφίξτε τον πάνω μεντεσέ και το καπάκι του 

                          

11) Βάλτε τα καπάκια των βιδών στις θέσεις τους 

·Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο είναι άδειο και ότι δεν είναι συνδεδεμένο στο ρεύμα. 

·Ρθμίστε τα 2 πόδια στο μέγιστο ύψος. 

·Είναι καλό να σας βοηθήσει κάποιος για να εκετελέσετε σωστά τις απαιτούμενες εργασίες. 

12) Τοποθετήστε τον ρυθμιστή ύψους στην αντίθετη πλευρά και ρυθμίστε τον ώστε να 

ευθυγραμμιστεί το ψυγείο. 
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2.3 Απαιτήσεις χώρου για άνοιγμα πόρτας 

Η πόρτα του ψυγείου πρέπει να μπορεί να ανοίγει  

Εντελώς όπως φαίνεται στο σχήμα. 

W×D≥902×1052mm 

 

 

2.4 Ευθυγράμμιση της συσκευής 

Για την στήριξη της συσκευής σε ανισόπεδη επιφάνεια, προσαρμόστε 

Το ύψος των ρυθμιζόμενων ποδιών της συσκευής από την μπροστινή  

πλευρά της συσκευής.  

Εάν η συσκευή δεν στερεωθεί ισόπεδα, η πόρτα και τα μαγνητικά  

σφραγίσματα δεν θα λειτουργούν σωστά. 

Παρακαλείστε να σιγουρευτείτε ότι τα πόδια της συσκευής ακουμπούν το έδαφος. Ελέγξτε την 

συσκευή από πάνω, σύμφωνα με την φορά των δεικτών του ρολογιού προσαρμόζοντας το ύψος 

των ποδιών ώστε να βρίσκεται η συσκευή ισόπεδα για την ορθή λειτουργία της. 

2.5 Καθαρισμός πριν την χρήση 

Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής κάνοντας χρήση ελαφρού διαλύματος σόδας 

(διτανθρακικό νάτριο). Στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό μ’ ένα σφουγγαράκι ή ένα πανί. 

Πλύνετε τα ράφια και τα συρτάρια αποθήκευσης λαχανικών σε ζεστό νερό με απορρυπαντικό 

και στεγνώστε τα πλήρως πριν τα τοποθετήσετε στην συσκευή. Το εξωτερικό περίβλημα της 

συσκευής καθαρίζεται μ’ ένα υγρό πανί. 

Εάν χρειάζεστε περαιτέρω πληροφορίες, παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενότητα Καθαρισμού της 

Συσκευής σας. 

2.6 Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή σας 

Παρακαλείστε να διατηρήσετε το καλώδιο ρεύματος σε καλή κατάσταση για να διασφαλιστεί η 

ασφαλής χρήση της συσκευής. Παρακαλείστε να μην κάνετε χρήση της συσκευής όταν το 

καλώδιο ρεύματος ή η πρίζα στο άκρο του καλωδίου έχουν ζημιά. 

W

D
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Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εύφλεκτα, εκρηκτικά και διαβρωτικά υλικά στην συσκευή 

σας για να αποφευχθεί ο κίνδυνος βλάβης ή πυρκαγίας. 

Παρακαλείστε να μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά ή αντικείμενα κοντά στο ψυγείο προς 

αποφυγήν πυρκαγιών. 

Το προϊόν αυτό προορίζεται για οικιακή χρήση και είναι κατάλληλο μόνο για την αποθήκευση 

τροφών. Σύμφωνα με εθνικά πρότυπα, ψυγεία προορισμένα για οικιακή χρήση δεν θα 

χρησιμοποιηθούν για άλλους σκοπούς όπως η αποθήκευση αίματος, φαρμάκων κτλ.  

Μην τοποθετείτε σφραγισμένα μπουκάλια όπως μπύρες και αναψυκτικά στον καταψύκτη προς 

αποφυγήν εκρήξεων και λοιπών ζημιών. 

Πριν τοποθετήσετε οποιαδήποτε τροφή στο ψυγείο σας, θέστε την συσκευή σας σε λειτουργία 

και περιμένετε 24 ώρες για να σιγουρευτείτε ότι η συσκευή λειτουργεί σωστά, επιτρέποντας της 

τον απαιτούμενο χρόνο για να φτάσει στην σωστή θερμοκρασία. Η συσκευή σας δεν πρέπει να 

είναι υπερβολικά γεμάτη.  

 

◆ Πριν την θέση σε λειτουργία  
Ελέγξτε ότι η πρίζα σας είναι συμβατή με το παρεχόμενο καλώδιο σύνδεσης στο 
ηλεκτρικό ρεύμα της συσκευής σας.  

◆ Πριν την θέση σε λειτουργία  
Μην θέτετε σε λειτουργία την συσκευή εως ότου περάσουν 2 ώρες από την 
μετακίνηση της.  

2.7 Αξεσουάρ 

Διάφορα γυάλινα ή πλαστικά ράφια συμπεριλαμβάνονται με την συσκευή σας. Κάθε μοντέλο 

περιέχει διαφορετικούς συνδυασμούς. 

Συνιστάται να τοποθετήστε και διατηρήσετε σε αυτή τη θέση ένα από τα γυάλινα ράφια 

πλήρους μεγέθους στο χαμηλότερο επίπεδο, πάνω από τα συρτάρια αποθήκευσης φρούτων και 

λαχανικών.  

Για να το τοποθετήσετε, τραβήξτε το ράφι μπροστά μέχρις ότου ελευθερωθεί το ράφι. 

Παρακαλείστε να κάνετε το αντίστροφο για να τοποθετήσετε το ράφι σε διαφορετικό ύψος / 

επίπεδο. 
 Για να μεγιστοποιήστε την διαθέσιμη χωρητικότητα των διαμερισμάτων ψύξης, ο χρήστης   
 μπορεί να αφαιρέσει ένα ή περισσότερα ράφια ή/και συρτάρια από την συσκευή 
 σύμφωνα με τις καθημερινές του ανάγκες. 

3. ΟΨΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
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* Όλες οι απεικονίσεις σε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης είναι ενδεικτικές. Για περισσότερες λεπτομέρειες 

παρακαλείστε να παρατηρήσετε την συσκευή σας. 

4. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ 

4.1 Οδηγίες χρήσης 

◆Ο επιλογέας ρύθμισης θερμοκρασίας βρίσκεται στο δεξί μέρος του εσωτερικού της συσκευής 

Ρύθμιση “Off”: Το ψυγείο είναι εκτός λειτουργίας 

Ρύθμιση“Min”：Λιγότερο ψυχρή θερμοκρασία 

Ρύθμιση“Med”：Κανονική λειτουργία (κατάλληλη για τις περισσότερες περιπτώσεις) 

Ρύθμιση“Max”：Πιο ψυχρή θερμοκρασία 

◆Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή (π.χ. το καλοκαίρι) η ρύθμιση θα πρέπει να 

είναι στην ρύθμιση “Max”. Αυτό μπορεί να κάνει τον συμπιεστή να λειτουργεί συνέχεια για να 

διατηρήσει χαμηλή θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής.  

◆Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής επιλέξτε την ρύθμιση “Med”. Περιμένετε να κατέβει η 

θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείο πριν τοποθετήσετε στο εσωτερικό του τρόφιμα. 

Καλύτερα να περιμένετε για 24 ώρες πριν τοποθετήσετε τρόφιμα.  

 

4.2 Θόρυβος εντός της συσκευής 
Ενδέχεται να παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας κάνει ασυνήθιστους θορύβους. Οι περισσότεροι 

από αυτούς είναι φυσιολογικοί, πάρα ταύτα να είστε ενήμεροι προς αποφυγήν ανησυχίας! 
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Οι θόρυβοι αυτοί προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο κύκλωμα ψύξης 

της συσκευής. Οι θόρυβοι έχουν γίνει επικρατέστεροι λόγω της εκτεταμένης χρήσης και 

υιοθέτησης ψυκτικών αεριών άνευ “CFC”. Οι θόρυβοι δεν αποτελούν βλάβη και δεν θα 

επηρεάσουν τις επιδόσεις της συσκευής σας. Οι θόρυβοι προέρχονται από την λειτουργία του 

μηχανισμού συμπίεσης, καθώς λειτουργεί ως κυκλοφορητής των υλικών ψύξης στα κυκλώματα 

του ψυγείου. 

 

4.3 Συμβουλές για την συντήρηση τροφών στο ψυγείο 
- Μαγειρεμένα κρέατα/ψάρια θα πρέπει πάντα να αποθηκεύονται σε ράφι πάνω από 

ωμά κρέατα/ψάρια προς αποφυγήν μεταφοράς βακτηρίων. Να διατηρείτε ωμά 

κρέατα/ψάρια σε δοχείο τ’ οποίο είναι μεγάλο αρκετά για να συσσωρεύσει τον ζωμό 

και να μπορεί να σφραγίζεται ως συσκευασία. Συνιστάται να τοποθετείτε το δοχείο στο 

χαμηλότερο ράφι. 

- Επιτρέψτε χώρο ανάμεσα στα φαγητά σας, για να διευκολύνετε την κυκλοφορία αέρος 

εντός της συσκευής σας. Σιγουρευτείτε ότι η συσκευή σας λειτουργεί σε χαμηλές 

θερμοκρασίες. 

- Για την αποφυγή μεταφοράς οσμών και ξύρανσης των τροφών, συνιστάται να 

συσκευάζετε και να καλύπτετε την κάθε τροφή ξεχωριστά. Δεν είναι αναγκαίο να 

συσκευάσετε φρούτα και λαχανικά. 

- Πάντα να επιτρέπετε σε ψημένο/ζεστό φαγητό να κρυώσει πριν το τοποθετήσετε στο 

ψυγείο, έτσι ώστε να διατηρηθεί η χαμηλή θερμοκρασία εντός της συσκευής σας. 

- Για να αποτρέψετε την απώλεια ψύξης από την συσκευή σας, ελαχιστοποιήστε το 

άνοιγμα της πόρτας. Συνιστάται ν’ ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου μόνο όταν 

χρειάζεται να βάλετε ή βγάλετε τροφές από αυτό. 

 

 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 

5.1 Οδηγίες για τον εσωτερικό και εξωτερικό καθαρισμό της συσκευής 

◆ Αφαιρέστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια λαχανικών. Για ν’ αφαιρέσετε τα συρτάρια 

λαχανικών, αφαιρέστε το χαμηλό ράφι κοντά στην πόρτα του ψυγείου. 

◆ Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής κάνοντας χρήση ελαφρού διαλύματος σόδας 

(διτανθρακικό νάτριο). Στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό μ’ ένα σφουγγαράκι ή ένα 

πανί. Στεγνώστε πλήρως τις επιφάνειες πριν τοποθετήσετε τα ράφια και τα συρτάρια 

λαχανικών. 

◆ Χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό της συσκευής και μετά 

χρησιμοποιήστε ένα κοινό καθαριστικό επιφανειών για να γυαλίσετε την επιφάνεια. 

Παρακαλούμε φροντίστε η πόρτα του ψυγείου να είναι κλειστή ώστε να αποφευχθεί η 

διαρροή καθαριστικού υγρού στο εσωτερικό της συσκευής σας. 

◆ Η γρίλια του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μπορεί να καθαρίζετε περιοδικά με 

μια ηλεκτρική σκούπα ή βούρτσα. 

5.2 Χρήσιμες συμβουλές για τον καθαρισμό 
Ενδέχεται να εμφανιστεί υγρασία στο εξωτερικό της μονάδας. Αυτό μπορεί να οφείλεται στην 

αλλαγή θερμοκρασίας του δωματίου. Καθαρίστε οποιοδήποτε κατάλοιπο υγρασίας. Εάν το 
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πρόβλημα παραμείνει, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με το εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

σέρβις του κατασκευαστή. 

 

 

6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

6.1 Φροντίδα κατά την μετακίνηση της συσκευής σας 
Κρατείστε την συσκευή σας από τα πλάγια ή την βάση της κατά την διάρκεια μετακίνησης της. Σε 

καμία περίπτωση δεν πρέπει να σηκώσετε την συσκευή σας κρατώντας την από τις γωνίες της 

επάνω επιφάνειας. 

6.2 Επισκευή 
Η συσκευή πρέπει να επισκευάζεται από εξουσιοδοτημένο προσωπικό και πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση, μην επιχειρήσετε την 

επισκευή της συσκευής σας μόνος/μόνη. Επισκευές από μη-εξουσιοδοτημένο προσωπικό 

μπορεί να προκαλέσουν ατύχημα ή σοβαρές βλάβες. 

6.3 Απενεργοποίηση για παρατεταμένη απουσία 
Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για παρατεταμένες περιόδους, αποσυνδέστε την από την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αδειάστε όλες τις τροφές και καθαρίστε την συσκευή, αφήνοντας 

την πόρτα ανοιχτή για να αποφευχθεί η δυσοσμία. 

 

 

7. ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ 

Τα εξής απλά θέματα μπορούν να διαχειριστούν από τον χρήστη της συσκευής Εάν τα 

προβλήματα παραμείνουν, παρακαλούμε καλέστε το τμήμα τεχνικής υποστήριξης του 

κατασκευαστή. 

Η συσκευή δεν λειτουργεί 

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος;  

Η τάση του ρεύματος είναι χαμηλή; 

Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια 

στον πίνακα ρεύματος; 

Οσμές 

Τροφές που μυρίζουν, είναι σωστά σφραγισμένες; 

Υπάρχουν «χαλασμένα» φαγητά; 

Το εσωτερικό χρήζει καθαρισμού; 

Παρατεταμένη λειτουργία 

συμπιεστή 

Κατά τις καλοκαιρινές περιόδους είναι φυσιολογική η 

παρατεταμένη λειτουργία του συμπιεστή λόγω υψηλότερων 

θερμοκρασιών. 

Μην αποθηκεύετε υπερβολικές ποσότητες φαγητού στο 

ψυγείο. 

Μην τοποθετείτε τροφές στο ψυγείο όσο είναι ζεστά. 

Μην ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου συχνά. 

Δεν λειτουργεί η λυχνία 

φωτισμού 

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος;  

Έχει καεί η λυχνία;   

Η πόρτα του ψυγείου δεν 

κλείνει σωστά 

Το κλείσιμο της πόρτας παρεμποδίζεται από κάποια 

συσκευασία εντός του ψυγείου; 
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Το ψυγείο περιέχει υπερβολικά μεγάλες ποσότητες τροφών; 

Το ψυγείο δεν είναι σε ισόπεδη θέση; 

Δυνατοί θόρυβοι 
Ελέγξτε ότι το φαγητό εντός του ψυγείου όπως και το ψυγείο 

είναι τοποθετημένο επίπεδα.   

 

7.1 Συμβουλές: 
◆  Το περίβλημα του ψυγείου μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά την διάρκεια της 
λειτουργίας του ειδικά κατά τις καλοκαιρινές περιόδους. Αυτό είναι φυσικό επακόλουθο της 
λειτουργίας του συμπιεστή. 
◆  Υγρασία: Όταν η θερμοκρασία δωματίου είναι υψηλή, είναι πιθανό να σχηματιστεί υγρασία 
στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου και στην πόρτα. Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό πανί για να 
σκουπίσετε και απομακρύνετε την υγρασία. 
◆   Θόρυβος: Κατά την διάρκεια εκκίνησης και τερματισμού λειτουργίας του συμπιεστή, θα 
υπάρξει θόρυβος. 

 

8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Προσπαθήστε να μην ανοίγετε την πόρτα σας συχνά, ειδικά όταν ο καιρός είναι υγρός και ζεστός. 
Να κλείνετε την πόρτα του ψυγείου όσο πιο σύντομα μπορείτε.  
Περιοδικά, να ελέγχετε τον εξαερισμό της συσκευής (στο πίσω μέρος της) 
Σε κανονικές θερμοκρασίες λειτουργίας, παρακαλούμε ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην μεσαία 
θέση λειτουργίας. 
Πριν τοποθετήσετε φρέσκες συσκευασμένες τροφές στο ψυγείο, παρακαλούμε ελέγξτε ότι αυτές 
είναι σε θερμοκρασία δωματίου. 
Σε περίπτωση σχηματισμού πάγου, αποψύξτε/καθαρίστε την συσκευή καθώς από 3-5 χιλ. πάχος 
και άνω, αυξάνεται η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος. 
Εάν ο συμπιεστής είναι εξωτερικός στο μοντέλο ψυγείου σας, ο τοίχος πίσω από το ψυγείο 
πρέπει να είναι καθαρός και χωρίς σκόνη ή υγρασία. 
◆ Η συσκευή πρέπει να είναι εγκατεστημένη στο δροσερότερο σημείο του δωματίου, μακριά 
από συσκευές ή οπές που παράγουν θερμότητα και μακριά από την απευθείας έκθεση στον 
ήλιο. 
◆ Επιτρέψτε στα ζεστά φαγητά να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου πριν τις τοποθετήσετε 
στην συσκευή. Η υπερφόρτωση της συσκευής σας, αναγκάζει τον συμπιεστή να λειτουργεί για 
πιο παρατεταμένες περιόδους.  Τροφές οι οποίες αργούν να παγώσουν, ενδέχεται να 
χαλάσουν ή να μειωθεί η ποιότητα τους. 
◆ Σιγουρευτείτε ότι οι τροφές είναι συσκευασμένες σωστά και φροντίστε τα δοχεία που 
τοποθετείτε στο ψυγείο να είναι στεγνά και καθαρά. Αυτό μειώνει τον σχηματισμό πάγου στο 
εσωτερικό της συσκευής σας. 
◆ Αποφύγετε την χρήση αλουμινόχαρτου, λαδόκολλας ή χαρτοπετσετών εντός της συσκευής 
σας καθώς δυσχεραίνεται η κυκλοφορία ψυχρού αέρα στο εσωτερικό της συσκευής σας, 
καθιστώντας την λιγότερο αποδοτική. 
◆ Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες στα φαγητά σας για να ελαχιστοποιήσετε τον χρόνο 
αναζήτησης τροφών στο ψυγείο σας, αφήνοντας ανοιχτή την πόρτα του ψυγείου για 
παρατεταμένες περιόδους. Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερα αντικέιμενα ανά φορά και 
κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατό. 

 

 

 

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ 

Παλαιές συσκευές διατηρούν κάποια αξία. Μια οικολογική μέθοδος απομάκρυνσης της 

συσκευής σας θα διασφαλίσει την ανακύκλωση υλικών. Το ψυκτικό υλικό σε χρήση εντός του 

ψυγείου σας, απαιτεί ειδική διαδικασία. Σιγουρέψτε ότι καμία από τις σωληνώσεις στο πίσω 
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μέρος της συσκευής σας δεν έχει ζημιά. Γραφεία της τοπικής αυτοδιοίκησης θα σας παρέχουν 
με τις μεθόδους ασφαλούς απομάκρυνσης και ανακύκλωσης του ψυγείου σας. 

 
Όταν αποσύρετε μια παλιά συσκευή, παρακαλείστε να σπάσετε οποιοδήποτε μεντεσέ και να 
αφαιρέσετε την πόρτα του ψυγείου προληπτικά. 
 
Σωστή απόρριψη του προιόντος 

 

Η σήμανση που φέρει αυτή η συσκευή, δηλώνει ότι δεν πρέπει να απορρίπτετε μαζί με τα 

οικιακά απόβλητα.  

Για την αποφυγή πιθανής ζημιάς στο περιβάλλον ή στην ανθρώπινη υγεία, ανακυκλώστε 

υπεύθυνα τη συσκευή, για να εξασφαλίσετε την ανακύκλωση των πρώτων υλών της. 

Επικοινωνήστε με τα τοπικά γραφεία ανακύκλωσης ή το κατάστημα από το οποίο 

αγοράσατε τη συσκευή για να ενημερωθείτε σχετικά με την ασφαλή για το περιβάλλον 

ανακύκλωση του προιόντος.. 
 
 
Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές ή το κατάστημα από το 
οποία αγοράσατε το συγκεκριμένο προιόν.  
 

 

http://www.united-electronics.gr/

