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技术要求
1. 尺寸：3 2K.
2. 印刷颜色：单色
3. 样板需送设计部门封样。
4. 此品牌说明书由客户提供不要 求 更 改
5. 制件必须满足QMB-J53.005 产品说明书及其它类似印刷件技术规范。
6. 需要符合美的冰箱事业的最新版《QMB-GC08.007 有害物质管理规定》的限值要求。
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变更内容

修改日期

签名

ΜΟΝΤΕΛΑ
IUF108W

Αγαπητέ πελάτη:
Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε το συγκεκριμένο ψυγείο. Για να
εξασφαλίσετε το καλύτερο αποτέλεσμα από το καινούριο σας
ψυγείο, διαθέστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τις απλές οδηγίες
αυτού του οδηγού χρήσης.
Βεβαιωθείτε ότι τα υλικά συσκευασίας του θα απορριφθούν
σύμφωνα με τις ισχύουσες περιβαλλοντικές απαιτήσεις.
Σε περίπτωση απόρριψης του ψυγείου ή εξοπλισμού αυτού,
επικοινωνήστε με το τοπικό γραφείο διαχείρισης απορριμάτων για
να λάβετε τις απαραίτητες σχετικές οδηγίες.
Η συσκευή αυτή πρέπει να χρησιμοποιείτε μόνο για τις χρήσεις
που αυτή προορίζετε.
ΠΡΟΣΟΧΗ :
Αυτή η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από μικρά παιδιά
ή άτομα με ειδικές ανάγκες χωρίς επίβλεψη. Τα μικρά παιδιά θα
πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
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ΓΕΝΙΚΑ
Αυτός ο τύπος καταψύκτη χρησιμοποιείται σε μέρη όπως
ξενοδοχεία, γραφεία, φοιτητικές εστίες και σπίτια. Είναι κατάλληλο
κυρίως για τη κατάψύξη και συντήρηση τροφίμων όπως φρούτα
και λαχανικά. Έχει μικρό μέγεθος, είναι ελαφρύ, με χαμηλή
κατανάλωση ενέργεια και εύκολο στη χρήση.

Περιγραφή :

1.Θερμοστάτης
2. Συρτάρια
3. Πόδι ρύθμισης
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ΑΠΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Προειδοποίηση: Μην μετακινείτε την συσκευή μόνοι σας.
Μπορεί να τραυματιστείτε σοβαρά.
·Αφαιρέστε τις ταινίες και τα υπόλοιπα υλικά συσκευασίας.
·Για να αφαιρέσετε κατάλοιπα από ταινία ή κόλλα τρίψτε το σημείο
καλά με τον αντίχειρα
·Για μεγαλύτερη ευκολία μπορείτε να τρίψετε το σημείο με μικρή
ποσότητα απορρυπαντικού για τα πιάτα. Ξεβγάλτε με ζεστό νερό και
στεγνώστε καλά.
·Μην χρησιμοποιείτε κοφτερα εργαλεία, οινόπνευμα ή εύφλεκτα
υγρά και γυαλιστικά καθαριστικά για να αφαιρέσετε τα κατάλοιπα
από ταινίες ή κόλλες. Αυτά τα προιόντα μπορεί να καταστρέψουν
την επιφάνεια του καταψύκτη σας.
·Μην γέρνετε τον καταψύκτη σε γωνία μεγαλύτερη των 45° κατά την
μετακίνηση του.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΧΡΗΣΗ：
Αφού αφαιρέσετε όλα τα υλικά συσκευασίας (ειδικά το αφρολέξ
μεταξύ του συμπυκνωτήρα και του κυρίως μέρους του ψυγείου)
καθαρίστε καλά το εσωτερικό του καταψύκτη πριν να τον
χρησιμοποιήσετε.

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρήστε τα εύφλεκτα υλικά και αέρια
όπως η βενζίνη μακρυά από τον καταψύκτη. Υπάρχει κίνδυνος
έκρηξης και πρόκλησης εγκαυμάτων ή σοβατού τραυματισμο΄θ
·Για τον σωστό εξαερσιμό της συσκευής αφήστε τουλάχιστον 20 εκ
ελεύθερο χώρο από τις πλαίνές και την πίσω πλευρά του
καταψύκτη και του τοίχου και τουλάχισοτν 30εκ. Από το πάνω
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μέρος του καταψύκτη.
·Αν τοποθετήσετε τον καταψύκτη κοντά σε τοίχο βεβαιωθείτε ότι
υπάρχει αρκετός ελέυθερος χώρος για το σωστό και πλήρες
άνοιγμα της πόρτας.
·Μην τοποθετείτε τον καταψύκτη κοντά σε πηγές θερμότητας ή σε
σημείο που να εκτίθεται στις ακτίνες του ήλιου.

ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΜΗΝ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ ΤΟΝ ΠΟΛΟ ΓΕΙΩΣΗΣ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΙΣ
ΜΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΠΡΟΕΚΤΑΣΕΙΣ
Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος πρόκλησης φωτιάς, ηλεκτροπληξίας ή
και θανάτου.
Βεβαιωθείτε για την σωστή ηλεκτρική σύνδεση πριν τοποθετήσετε
τον καταψύκτη στην τελική του θέση.

Κατάλληλη παροχή ρεύματος
Για την ηλεκτρική σύνδεση απαιτείται παροχή

220～240 Volt /50 Hz

με ασφάλεια γραμμής 10Α η οποία να είναι κατάλληλα γειωμένη.
Συνίστατε η χρήση αποκλειστικής γραμμής ρεύματος ειδικά για αυτήν
την συσκευή. Μην χρησιμοποιείτε προεκτάσεις ή πολύμπριζα για την
αποφυγή υπερθερμάνσεων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πριν την τοποθέτηση του καταψύκτη, βεβαιωθείτε ότι
δεν είναι συνδεμένος στο ρεύμα. Αφού ολοκληρώστε την τοποθέτηση
συνδέστε στο ρεύμα και χρησιμοποιώντας τον θερμοστάτη επιλέξτε
την επιθυμητή θερμοκρασία.
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ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗ
Σε περίπτωση που ο καταψύκτης δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένος,
μπορεί οι πόρτες να μην κλείνουν σωστά προκαλώντας δημιουργία
πάγου ή υγρασίας. Είναι πολύ σημαντικό να ευθυγραμμίσετε σωστά
τον καταψύκτη σας.
Περιστρέψτε δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα τα ρυθμιζόμενα πόδια
για να ανασηκώσετε ή να κατεβάσετε την αντί

ΣΗΕΜΙΩΣΗ: Βάλτε ένα άτομα να σας βοηθήσει σπρώχνοντας τον
καταψύκτη από το πάνω μέρος για να μειώσει το βάρος του
καταψύκτη και να μπορέσετε να ρυθμίσετε ευκολότερα τα πόδια.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά απότελέσματα, είναι σημαντικό να
γίνεται σωστή χρήση του καταψύκτη.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη ρυθμίζεται από τον
περιστροφικό επιλογές του θερμοστάτη, ο οποίος βρίσκεται στο
μπροστά πάνω μερος του. Περιστρέψτε τον θερμοστάτη για να
επιλέξετε την θερμοκρασία που επιθυμείτε. Υπαρχουν θέσεις από το
1 έως το 4. Η θέση 1 αντιστοιχεί στην πιο υψηλή θερμοκρασία ενώ η
θέση 4 στην πιο χαμηλή ιερμοκρασία.
Για κανονική χρήση βάλτε τον θερμοστάτη μεταξύ των θέσεων 1 και 4.
Η συνηθισμένη θέση για οικιακή χρήση είναι η θέση 2.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Όταν χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη για πρώτη φορά ή μετά από
απόψυξη, βάλτε τον θερμοστάτη στην θέση 4 για τουλάχιστον 2 ώρες
πριν να τοποθετήσετε στο εσωτερικό του τρόφιμα.
Όλα τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να τοποθετούνται στον
5

καταψύκτη το συντμότερο δυνατό για να μην αποψυχθούν.
Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να καταλανώνονται πριν την
ημερομηνία λήξης τους που αναγράφεται στην συσκευασία τους.
Προσέξτε κατά το άνοιγμα / κλείσιμο των συρταριών ώστε να μην
χτυπήσετε τις σωληνώσεις του ψυκτικού κυκλώματος.

Καταψύχοντας φρέσκα τρόφιμα
Ακολουθήστε

προσεκτικά

όλες

τις

απαιτήσεις

υγιεινής

όταν

καταψύχετε φρέσκα τρόφιμα. Είναι σημαντικό να καταψύχετε τα
τρόφιμα, συσκευάζοντας τα σε μικρότερες μερίδες και όχι χύμα. Ποτέ
μην τοποθετείτε καυτά ή ακόμα και ζεστά τρόφιμα στον καταψύκτη.
Πριν την κατάψυξη των τροφίμων τοποθετείστε τα σε πλαστικές
σακούλες, τυλίφτε τα σε αλουμινόχαρτο ή τοποθετείστε σε δοχεία
κατάλληλα για κατάψυξη. Ελέγξτε την ημερήσια δυνατότητα
κατάψυξης σε κιλά η οποία αναγράφεται στην πινακίδα διαβάθμισης
του

καταψύκτη

και

μην

καταψύχεται

περισσότερα

από

το

επιτρεπόμενο όριο τρόφιμα.
Σημείωση: Ποτέ μην τοποθετείτε εμφιαλωμένα τρόφιμα ή ποτά στον
καταψύκτη.
Για να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα φροντίστε να
αφήσετε κενό χώρο μεταξύ των τροφίμων ώστε να μπορεί να
κυκλοφορήσει σωστά ο αέρας.
Σημείωση: μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη και αφού
έχετε αφαιρέσει τα συρτάρια του.

Απόψυξη
Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα. Ανοίξτε την πόρτα,
αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα και αποθηκεύστε τα σε ένα δροσερό μέρος.
Αφήστε την θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη να ανέβει
ώστε να λειώσει τον πάγο στο εσωτερικό του ή αφαιρέστε
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προσεκτικά τον

πάγο

χρησιμοποιώντας πλαστική σπάτουλα.

Σκουπίστε καλά το εσωτερικό του και συνδέστε ξανά τον καταψύκτη
στο ρεύμα.
Σημείωση: Μην χρησιμοποιείτε μυτερά ή μεταλλικά αντικείμενα για
Να αφαιρέστε τον πάγο από το εσωτερικό του καταψύκτη, καθώς
υπάρχει κίνδυνος να καταστρέψετε τα τοιχώματα του.

Καθαρισμός του καταψύκτη
Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα. Χρησιμοποιήστε ένα
καθαρό πανί ή μαλακό σφουγγάρι με ζεστό νερό και ήπιο (ουδέτερο)
καθαριστικό.
Απαγορεύεται η χρήση σκληρών ή λειαντικών απορρυπαντικών.
Καθαρίστε με το χέρι, ξεβγάλτε και στεγνώστε καλά όλες τις
επιφάνειες.
Μην

χρησιμοποιείτε

αλοιφές

καθαρισμού,

συμπυκνωμένα

καθαριστικά, λευκαντικά ή καθαριστικά που περιέχουν πετρέλαιο.
Μην χρησιμοποιείτε χαρτί κουζίνας, καθαριστικά τζαμιών ή εύφλεκτα
Υγρά για τον καθαρισμό των πλαστικών μερών καθώς αυτά μπορούν
να γρατζουνίσουν ή να καταστρέψουν τις επιφάνειες.

Παρατεταμένη απουσία
Σε περίπτωση που δεν θα χρησιμοποιήσετε τον καταψύκτη σας για
μεγάλο χρονικό διάστημα, ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες:
Αποσυνδέστε τον καταψύκτη από το ρεύμα .
Καθαρίστε και στεγνώστε καλά τον καταψύκτη ακολουθώντας τις
οδηγίες στο τμήμα καθαρισμού.
Αφήστε

ανοικτή

την

πόρτα

για

δυσάρεστων οσμών.
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την

αποφυγή

δημιουργίας

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας μπορείτε να ελέγξετε μόνοι σας τα
παρακάτω απλά θέματα.

Η συσκευή δεν λειτουργεί …Ελέγξτε αν.....
--

Η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην παροχή ρεύματος;

--

Η τάση του ρεύματος είναι χαμηλή;

-- Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή έχει ενεργοποιηθεί η ασφάλεια στον πίνακα
ρεύματος;.

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά … Ελέγξτε αν.....
--

Τα συρτάρια είναι σωστά τοποθετημένα.

--

Έχει συσσωρευτεί βρωμιά στα λάστιχα της πόρτας

--

Ο καταψύκτης είναι σωστά ευθυγραμμισμένος

Ακούγονται δυνατοί θόρυβοι … Ελέγξτε αν.....
--

Ο καταψύκτης είναι σωστά ευθυγραμμισμένος και δεν ακουμπάει σε
κάποιο έπιπλο ή άλλη συσκευή.

Δεν υπάρχει ικανοποιητική ψύξη … Ελέγξτε αν.....
--

Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή αν έχει μείνει ανοικτή για πολύ ώρα..

--

Έχει συσσωρευτεί σκόνη ή βρωμιά στο πίσω μέρος με αποτέλεσμα να
μην υπάρχει επαρκή κυκλοφορία του αέρα.

Τα παρακάτω συμπτώματα δεν αποτελούν βλάβη.
--

‘Ενας παφλασμός που προέρχεται από την κυκλοφορία του
ψυκτικού υγορύ στις σωληνώσεις.

--

Ο συμπιεστής αναπτύσει υψηλές θερμοκρασίες

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Εάν τα προβλήματα παραμείνουν, παρακαλούμε καλέστε το τμήμα
τεχνικής υποστήριξης της εταιρίας μας.
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ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ
1)
ΠΡΟΣΟΧΗ ― Διατηρήστε ελεύθερα τα ενσωματωμένα
ανοίγματα εξαερισμού επί του περιβλήματος της συσκευής.
2)
ΠΡΟΣΟΧΗ ― Αποφύγετε την εφαρμογή μεθόδων απόψυξης
πέραν αυτών που συνιστά ο κατασκευαστής και συγκεκριμένα μην
κάνετε χρήση ηλεκτρικών συσκευών για τον σκοπό αυτό.
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. Ο
καθαρισμός της συσκευής και εργασίες συντήρησης δεν θα
εκτελούνται από παιδιά μικρής ηλικίας άνευ επιτήρησης ενήλικα.
7) Παιδιά μικρής ηλικίας απαγορεύεται να παίζουν με την συσκευή
8) Εάν το καλώδιο παροχής ρεύματος έχει ζημιά, ο κατασκευαστής, ή
εξουσιοδοτημένος πάροχος υπηρεσιών αυτού οφείλει να το
αντικαταστήσει προς αποφυγήν ατυχήματος.
9) Κατά την απόσυρση της συσκευής, παρακαλείστε να ακολουθήσετε
τους κανονισμούς ασφαλείας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς η
συσκευή κάνει χρήση εύφλεκτων αερίων και ψυκτικών ουσιών.
10) Πριν αποσύρετε την συσκευή παρακαλείστε να αποσυνδέσετε τις
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πόρτες ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών μικρής
ηλικίας.
11) Παρακαλείστε να μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι
που περιέχουν εύφλεκτες προωθητικές ουσίες εντός της συσκευής
αυτής.
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ
ΑΠΟΠΕΙΡΑ
ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ
ΑΠΟ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΊΝΔΥΝΗ.

ΜΗ

ΠΡΟΣ ΑΠΟΦΥΓΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΝΑ ΜΗΝ
ΕΚΤΕΛΕΊΤΕ ΕΡΓΑΣΊΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΚΑΛΕΣΕΤΕ
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ.

Σωστή απόρριψη του προιοντος

Το παραπάνω σήμα υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο προιον δεν θα
πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα οικιακά απορρίματα. Για την
αποφυγή πιθανής περιβαλλοντικής βλάβης, η ανακύκλωση θα πρέπει
να χρησιμοποιείτε για την επαναχρησιμοποίηση των πρώτων υλών.
Χρησιμοποιήστε το τοπικό σύστημα ανακύκλωσης ηλεκτρικών ειδών ή
επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε την συσκευή.
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Εγκατάσταση πόρτας και αλλαγή φοράς ανοίγματος
1. Αφαιρέστε τις βίδες στο πίσω μέρος του πάνω καπακιού και
αφαιρέστε το καπάκι.

2. Αφαιρέστε τις βίες του πάνω μεντεσέ.
Βίδες του
Πάνω μεντεσέ
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3. Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ, το στοπ της πόρτας και τον
άξονα στην αντίθετη πλευρά
A. Μεταφέρετε τον πάνω μεντεσέ.

B. Μεταφέρετε το στοπ της πόρτας και τον άξονα.
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4. Αφαιρέστε τις βίδες του κάτω μεντεσέ, μετεφέρετε τον μεντεσέ
στην αντίθετη πλευρά και βιδώστε τις βίδες καλά.
Σημείωση：Μην γέρνετε το ψυγείο σε γωνία μεγαλύτερη των 45°

Βίδες του
Κάτω μεντεσέ

5. Μεταφέρετε τον ρυθμιστή στην αντίθετη
ευθυγραμμίστε σωστά την συσκευή.
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πλευρά

και

6. Ευθυγραμμίστε την πόρτα δεξιά, βιδώστε τον πάνω μεντεσέ
και το καπάκι

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι άδεια και εκτός ρεύματος.
Ρυθμίστε τα μπροστινά πόδια στο μέγιστο ύψος.
Είναι καλό να εκτελέσετε τις παραπάνω εργασίες με κάποιον
βοηθό.
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ
Α.Μ.Π. 00510
(ΠΔ 117/2004)
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με υλικά
υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να ανακυκλωθούν και να
ξαναχρησιμοποιηθούν.
Το σύμβολο υποδεικνύει ότι η ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο
τέλος της ζωής τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, ξεχωριστά
από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο
απόρριψης ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης συσκευών
προς ανακύκλωση.
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε!
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