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! Πληροφορίες για την Ασφάλεια 

Για την ασφάλειά σας και τη σωστή χρήση, πριν την πρώτη χρήση και 

εγκατάσταση της συσκευής, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο 

χρήστη, συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και προειδοποιήσεών του. 

Για να αποφύγετε  αχρείαστα λάθη και ατυχήματα, είναι σημαντικό να 

βεβαιωθείτε ότι όλοι όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή σας είναι απόλυτα 

εξοικειωμένοι με τη λειτουργία και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. 

Αποθηκεύστε τις οδηγίες αυτές και βεβαιωθείτε ότι θα βρίσκονται μαζί με 

τη συσκευή εάν κινηθεί η πωληθεί, ώστε όποιος τη χρησιμοποιήσει κατά 

τον κύκλο ζωής της να έχει τη σωστή πληροφόρηση για τη χρήση και 

ασφάλειά της. 
Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας σας, να τηρείτε τις 

προφυλάξεις των οδηγιών αυτών καθώς ο κατασκευαστής δεν είναι 

υπεύθυνος για ζημίες που προκλήθηκαν από παραλείψεις. 
 

Ασφάλεια για παιδιά και άλλες ευπαθείς ομάδες 

• Η  συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας άνω των 

8 ετών και από άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητήριες και νοητικές 

ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν βρίσκονται  υπό επίβλεψη 

ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή 

τρόπο και αντιλαμβάνονται τους κίνδυνους που μπορεί να υπάρχουν.  

• Τα μικρά παιδιά θα πρέπει να είναι υπό επιτήρηση για να διασφαλιστεί 

ότι δεν θα παίξουν με τη συσκευή. 

•  Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν θα πρέπει να γίνονται από παιδιά εκτός εάν 

είναι πάνω από 8 ετών και υπό επιτήρηση. 

• Κρατήστε τα υλικά συσκευασίας μακριά από τα παιδιά! Υπάρχει κίνδυνος 

ασφυξίας! 
• • Εάν απορρίπτετε τη συσκευή, βγάλτε την από την πρίζα, κόψτε το 

καλώδιο ρεύματος (σε όσο το δυνατόν πιο κοντινό στη συσκευή σημείο) 

και αφαιρέστε την πόρτα για να αποφύγουν τα παιδιά που τυχόν θα 

παίξουν μαζί της κίνδυνο ηλεκτροπληξίας ή να κλειστούν μέσα στο 

ψυγείο. 

• • Εάν η συσκευή αυτή, που διαθέτει πόρτες με μαγνητικό κλείσιμο, 

πρόκειται να αντικαταστήσει μία παλαιότερη συσκευή που έχει μάνταλο 

στη πόρτα ή το καπάκι, βεβαιωθείτε έχετε σπάσει την κλειδαριά με το 

ελατήριο προτού πετάξετε την παλιά συσκευή. Έτσι δεν θα γίνει 

θανάσιμη παγίδα για κάποιο μικρό παιδί. 
 

Γενική ασφάλεια 

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  Κρατήστε ανοικτά τα ανοίγματα εξαερισμού στη 

συσκευή ή στην ενσωματωμένη δομή χωρίς κανένα εμπόδιο.  

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα 

μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που  

συνιστώνται από τον κατασκευαστή.  

!  ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ !  Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού.  
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 ! Πληροφορίες για την Ασφάλεια 

! ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές 

(όπως παγωτομηχανές) μέσα σε συσκευές ψύξεις εκτός εάν είναι 

εγκεκριμένες από τον κατασκευαστή.  

• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες όπως δοχεία σπρέι με εύφλεκτο 

προωθητικό αέριο στη συσκευή αυτή.  

• Το ψυκτικό ισοβουτένιο (R600a) που περιέχεται μέσα στο κύκλωμα 

ψύξης της συσκευής, είναι ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο είναι παρόλα αυτά εύφλεκτο.  

• Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι 

κανένα από τα συστατικά στοιχεία του ψυκτικού κυκλώματος δεν θα 

υποστεί ζημία. 

- Αποφύγετε τις γυμνές φλόγες και τις πηγές ανάφλεξης. 

- Να αερίζετε καλά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συσκευή.  
 

• Είναι επικίνδυνο να αλλοιώνετε τις προδιαγραφές ή να τροποποιείτε το 

προϊόν καθοιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο μπορεί 

να προκαλέσει, βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά ή/και ηλεκτροπληξία. 
• Η συσκευή αυτή είναι σχεδιασμένη προς χρήση σε νοικοκυριά και 

παρόμοιες εφαρμογές όπως: 
 

- - περιοχές κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, 

γραφεία και λοιπούς εργασιακούς χώρους  

- -αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία , μοτέλ και άλλα σχετικά 

με κατοικία μέρη 

- - ενοικιαζόμενα δωμάτια, 

- - catering και παρόμοιες εφαρμογές που δεν ανήκουν στη 

λιανική πώληση  

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Οποιαδήποτε ηλεκτρικά μέρη (πρίζα, 

καλώδιο ρεύματος, συμπιεστής κ.λπ.) πρέπει να αντικαθίστανται 

από έναν πιστοποιημένο αντιπρόσωπο σέρβις ή ειδικευμένο 

προσωπικό. 

• Μην επιμηκύνετε το καλώδιο ρεύματος.  

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν έχει τσακιστεί ή υποστεί ζημία 

από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα πατημένο ή φθαρμένο καλώδιο 

μπορεί να υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαγιά. 
• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στην κεντρική παροχή της συσκευής.  

• Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος.  

• Εάν η πρίζα στον τοίχο δεν είναι καλά βιδωμένη μην εισάγετε το καλώδιο 

σε αυτή. Υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας . 
• Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς λαμπτήρα. 

• • Η συσκευή είναι βαριά. Η μετακίνησή της πρέπει να γίνεται προσεκτικά.  
• • Μην απομακρύνετε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη εάν τα 

χέρια σας είναι υγρά/βρεγμένα, γιατί μπορείτε να προκαλέσετε αμυχές ή 

κρυοπαγήματα. 

• • Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στο άμεσο φώς του 

ήλιου. 
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Πληροφορίες για την Ασφάλεια  
 
Καθημερινή χρήση 

• Μην ακουμπάτε ζεστά αντικείμενα στα πλαστικά μέρη της συσκευής.  

• Μην τοποθετείτε φαγητά απευθείας πάνω στον πίσω τοίχο.  

• • Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά όταν έχουν 

ξεπαγώσει. 1) 

• • Να αποθηκεύετε προ-συσκευασμένα κατεψυγμένα φαγητά σύμφωνα με 

τις οδηγίες του κατασκευαστή τους 1). 

• Οι οδηγίες αποθήκευσης του κατασκευαστή θα πρέπει να τηρούνται 

αυστηρά. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες. 
• Μην τοποθετείτε αφρώδη ή ποτά με ανθρακικό στην κατάψυξη καθώς 

δημιουργείται πίεση στο δοχείο, κάτι που μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και ζημιά 

στη συσκευή..1) 

• Οι γρανίτες σε μορφή γλειφιτζουριού μπορεί να προκαλέσουν 

κρυοπαγήματα εάν καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή. 1) 
 

Φροντίδα και καθάρισμα 

• • Πριν τη συντήρηση απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την πρίζα.  

• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα.  

• • Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο 

από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε πλαστικό ξύστη.  1) 
• Να εξετάζετε συχνά την αποχέτευση του καταψύκτη για νερό απόψυξης. 

Εάν είναι απαραίτητο καθαρίζετε την αποχέτευση. Εάν τυχόν φράξει θα 

συγκεντρωθεί νερό στο κάτω μέρος της συσκευής.  2) 

Εγκατάσταση 

Σημαντικό! • Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό ρεύμα, ακολουθήστε τις 

οδηγίες των συγκεκριμένων παραγράφων.  

• • Αφαιρέστε τη συσκευασία και δείτε εάν η συσκευή έχει τυχόν ζημιές. 

Εάν έχει μην την συνδέετε στο ρεύμα. Αναφέρετε άμεσα πιθανές ζημίες 

στο κατάστημα αγοράς. Σε αυτή την περίπτωση κρατήστε τη συσκευασία. 
• • Θα ήταν καλό να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερεις ώρες πριν 

συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα ώστε να επιτρέψετε στο λάδι να 

επιστρέψει στο μοτέρ. 

• Η επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη συσκευή εμποδίζει την 

υπερθέρμανσή της. Για να επιτύχετε επαρκή εξαερισμό, ακολουθήστε τις 

οδηγίες εγκατάστασης. 
• Όπου αυτό είναι εφικτό θα πρέπει τα εξαρτήματα του προϊόντος να 

ακουμπάνε σε τοίχο για να μην είναι δυνατό να αγγίξει ή πιάσει κανείς 

ζεστά μέρη (συμπιεστή, συμπυκνωτή) και να αποφευχθούν εγκαύματα. 

• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε καλοριφέρ ή ηλεκτρικές 

κουζίνες. 

• Βεβαιωθείτε ότι μετά την εγκατάσταση της συσκευής έχετε πρόσβαση 

στην παροχή ρεύματος. 
 

1) Εάν υπάρχει τμήμα καταψύκτη 

2) Εάν υπάρχει τμήμα ψύξης φρέσκων τροφίμων. 

 



 

 

! Πληροφορίες για την Ασφάλεια  

 

Σέρβις 
• Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για την εκτέλεση του 

σέρβις της συσκευής θα πρέπει να εκτελείται από έναν εξουσιοδοτημένο 

ηλεκτρολόγο ή άλλο ικανό άτομο. 

• Το προϊόν αυτό πρέπει να υποβάλλεται σε σέρβις από ένα 

εξουσιοδοτημένο κέντρο Σέρβις και να χρησιμοποιούνται μόνο γνήσια 

ανταλλακτικά. 

Εξοικονόμηση ενέργειας 

• Μην βάζετε ζεστά τρόφιμα στη συσκευή 

• Μην συσκευάζετε τα φαγητά χωρίς κενά μεταξύ τους γιατί αυτό την 

κυκλοφορία του αέρα 

• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του χώρου (ων);  

• Εάν υπάρξει διακοπή ρεύματος, μην ανοίγετε την/τις πόρτα (ες)  

• Μην ανοίγετε συχνά την/τις πόρτα(ες)  

• Μην αφήνετε ανοιχτή την/τις πόρτα/ες για πολλή ώρα  

• Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές θερμοκρασίες  

• Κάποια αξεσουάρ, όπως τα συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν για 

δημιουργία μεγαλύτερου χώρου αποθήκευσης και εξοικονόμηση ενέργειας.  

Προστασία Περιβάλλοντος 

Η συσκευή αυτή δεν περιέχει αέρια που μπορεί να βλάψουν το στρώμα του 

όζοντος είτε στο κύκλωμα ψύξης είτε στα υλικά μόνωσης. Η συσκευή δεν 

πρέπει να απορρίπτεται στα οικιακά απόβλητα. Η αφρός μόνωσης περιέχει 

εύφλεκτα αέρια: Η συσκευή θα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους 

κανονισμούς που ισχύουν και τους οποίους μπορείτε να μάθετε από τις 

τοπικές αρχές. Αποφύγετε τις ζημίες στη μονάδα ψύξης, ειδικά στον 

εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται στην παρούσα 

συσκευή και είναι σεσημασμένα με το σύμβολο           είναι ανακυκλώσιμα. 

Το σύμβολο     σε αυτή τη συσκευή ή τη συσκευασία της δείχνει ότι το 

προϊόν αυτό δεν πρέπει να θεωρείται οικιακό απόβλητο.  Αντίθετα θα πρέπει 

να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση 

ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό 

διατίθεται σωστά, συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών 

για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά 

να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για 

περισσότερες πληροφορίες για την επεξεργασία, ανάκτηση και ανακύκλωση  

της συσκευής αυτής, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο 

της πόλης σας, την υπηρεσία απόρριψης σκουπιδιών ή το κατάστημα που 

αγοράσατε τη συσκευή. 

Υλικά συσκευασίας 

Τα υλικά με το σύμβολο      είναι ανακυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία 

στους κατάλληλους κλάδους ανακύκλωσης. Απόρριψη της συσκευής  
1. Βγάλτε το καλώδιο από την πρίζα.  

2. Κόψτε το καλώδιο και πετάξτε το. 
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Ηλεκτρονικό πλαίσιο ελέγχου  
 

 

 

 

 

 

Συρτάρια 

καταψύκτη  

 

Πόδια δαπέδου 

 

Ηλεκτρονικό πλαίσιο ελέγχου  
 

 

 

 

 

 

Συρτάρια 

καταψύκτη  

 

Πόδια δαπέδου 

 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εικόνες υπάρχουν για λόγους αναφοράς, ο πραγματικός αριθμός συρταριών θα διαφέρει από μοντέλο σε 
μοντέλο. 

 

 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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1.   Αφαιρέστε τις δύο βίδες από το πάνω 
μέρος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 Σηκώστε προσεκτικά το καπάκι 5 εκ. από 

τον καταψύκτη, κατόπιν τραβήξτε έξω τα 

τερματικά. Μετά αφαιρέσετε το πάνω 

καπάκι. 
 

 

 

 

 

 

 

 

3. Αφαιρέστε τις τρεις βίδες, κατόπιν 

αφαιρέστε τον πάνω μεντεσέ που 

συγκρατεί την πόρτα στη θέση της. 

Σηκώστε την πόρτα και βάλτε την σε 

μαλακή επιφάνεια για να αποφύγετε 

γρατσουνιές. 

 

4.   Αφαιρέστε τις βίδες και τον κάτω 

μεντεσέ. Μετά αφαιρέστε τα 

ρυθμιζόμενα πόδια δαπέδου και από 

τις δύο μεριές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εικόνες .είναι μόνο για αναφορά 

 

 

Ξεβιδώστε 

Ξεβιδώστε 

Ξεβιδώστε 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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5. Ξεβιδώστε και αφαιρέστε τον κάτω 

μεντεσέ, γυρίστε το ανάποδα και 

αντικαταστήστε το. 

 

 

6. Ξαναβάλτε στη θέση του τον κάτω 

μεντεσέ. Αντικαταστήστε και τα δύο 

ρυθμιζόμενα πόδια. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Βάλτε πίσω την πόρτα. Βεβαιωθείτε ότι η 

πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη 

οριζοντίως και καθέτως ώστε τα λάστιχα 

να κλείνουν σε όλες τις πλευρές πριν το 

τελικό σφίξιμο του πάνω μεντεσέ. 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εικόνες .είναι μόνο για αναφορά 

 

 

Ξεβιδώστε 

Βιδώστε 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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8. Συνδέστε τα τερματικά στον πίνακα 

ελέγχου, και τοποθετήστε ξανά το 

καπάκι. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Βιδώστε τις δύο βίδες στο πάνω μέρος. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Με την πόρτα κλειστή ελέγξτε ότι 

υπάρχει οριζόντια και κάθετη 

ευθυγράμμιση και ότι τα λάστιχα είναι 

κλειστά από όλες τις πλευρές πριν 

τελικά σφίξετε τον κάτω μεντεσέ. 

Ρυθμίστε ξανά τα πόδια δαπέδου όσο 

χρειάζεται. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωση: Οι ανωτέρω εικόνες .είναι μόνο για 
αναφορά 

 

Βιδώστε 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

 

 

 

Εγκατάσταση εξωτερικής λαβής πόρτας (εάν 

υπάρχει) 

Πίσω τμήμα  
Βιδώστε τα πίσω τμήματα στο πίσω μέρος της 
συσκευής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Απαιτήσεις χώρου  

• Αφήστε αρκετό χώρο ώστε να ανοίγει η πόρτα. 
• Αφήστε τουλάχιστον 50mm κενό και στις δύο πλευρές. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ίσιωμα της μονάδας  

Ρυθμίστε τα δύο πόδια δαπέδου στο μπροστινό μέρος της συσκευής. 

Εάν η συσκευή δεν είναι επίπεδη οι πόρτες και οι μαγνητικές 
τσιμούχες ευθυγράμμισης δεν θα είναι σωστά καλυμμένα. 

 

 

 

 

 

 

 
Σημείωση: Οι ανωτέρω εικόνες .είναι μόνο για αναφορά 

Εγκατάσταση 
 

Τοποθέτηση 

Τοποθετήστε τη συσκευή σε μια θέση όπου η θερμοκρασία δωματίου αντιστοιχεί στην κατηγορία κλίματος που 
δείχνεται στην πλακέτα της συσκευής: 
 

 

 

580mm 

   

Βιδώστε 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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Κατηγορία κλίματος Ατμοσφαιρική 
Θερμοκρασία 

SN + 10oC ως +32oC 
N + 16oC ως +32oC 
ST + 16oC ως +38oC 
T + 16oC ως +43oC 

Τοποθέτηση 

Η συσκευή θα πρέπει να είναι εγκατεστημένη μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, καυστήρες, άμεσο 
φως του ήλιου κλπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας κυκλοφορεί ελευθέρα στο πίσω μέρος της συσκευής. Για να 
διασφαλίσετε την καλύτερη απόδοση, εάν η συσκευή τοποθετείται κάτω από κρεμαστή εντοιχισμένη μονάδα, η 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους και της μονάδας θα πρέπει να τουλάχιστον 100 mm. Ιδανικά, 
ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από κρεμαστές εντοιχισμένες μονάδες. Το ακριβές ίσιωμα 
διασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα ρυθμιζόμενα πόδια στη βάση της συσκευής. 
Προειδοποίηση! Πρέπει να είναι δυνατόν να αφαιρεθεί η πρίζα από τον τοίχο και άρα πρέπει να υπάρχει εύκολη 
πρόσβαση. 

Ηλεκτρολογική Σύνδεση 
Πριν βάλετε την πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα της παροχής σας αντιστοιχούν σε αυτές της πλάκας 
της συσκευής. Η  συσκευή πρέπει να γειωθεί. Τα καλώδιο ρεύματος παρέχεται με σύνδεσμο για τον σκοπό αυτό. 
Εάν η πρίζα της οικιακής παροχής ρεύματος δεν είναι γειωμένη, συνδέστε τη συσκευή σε χωριστή γείωση συμβατή 
με τους ισχύοντες κανονισμούς με τη βοήθεια εξουσιοδοτημένου ηλεκτρολόγου. Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη 
εάν δεν τηρηθούν οι ανωτέρω προφυλάξεις ασφαλείας. Η συσκευή είναι συμβατή με τις Οδηγίες της Ε.Ε.. 



Καθημερινή Χρήση  

 

Πρώτη χρήση  
Καθαρισμός του εσωτερικού 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά, πλύνετε το εσωτερικό και τα αξεσουάρ του με χλιαρό νερό και 
λίγο ουδέτερο σαπούνι για να διώξετε την τυπική οσμή νέου προϊόντος και κατόπιν στεγνώστε. 

Σημαντικό! Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαβρωτικές σκόνες καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημία στο 
φινίρισμα. 

 
Ενεργοποίηση 
Βάλτε τη συσκευή στην πρίζα , τα LED ανάβουν. 

Καθημερινή χρήση 

 
 
 

 
 
 
 
 
Λειτουργία 
 

• Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το πλήκτρο "Mode" (λειτουργία), η λυχνία "Super freezing" (σούπερ κατάψυξη) 
ανάβει και η συσκευή θα παγώσει και θα ανάψει η λυχνία LED "SF" (super freezing). 

 

• Όταν πατήσετε για δεύτερη φορά το πλήκτρο "Mode", η λυχνία supper freezing θα σβήσει και θα ανάψει η λυχνία 
"Eco" (οικολογικό) και η συσκευή θα μπει σε λειτουργία "Eco", με τη ρύθμιση στους -16C και η λυχνία LED θα 
δείχνει "SE" (εξοικονόμηση ενέργειας) . 

 

■ Όταν πατήσετε το πλήκτρο "mode" για τρίτη φορά, θα σβήσουν και οι δύο λυχνίες "Super freezing" και "Eco" και η 
συσκευή θα μπει σε λειτουργία ρύθμισης από τον χρήστη. 

Ο κύκλος αλλαγής περνάει λοιπόν από "Super freezing", "Eco", και "Setting". 

 

Ρύθμιση θερμοκρασίας 
 

Πατήστε το πλήκτρο "setting", ο αριθμός LED θα αναβοσβήσει και μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 

πατώντας το πλήκτρο "setting". Η ρύθμιση μπορεί να αλλάξει από -16°C έως -22°C. Μετά από 5 δευτερόλεπτα, η 

ρύθμιση επιβεβαιώνεται. 

Οθόνη "SF", "SE","ht", και Ρύθμιση 

θερμοκρασίας.  

Ενδεικτική λυχνία σούπερ κατάψυξης 
Ενεργειακή κατηγορία 

Ενδεικτική λυχνία εξοικονόμησης ενέργεια 

Πλήκτρο λειτουργίας 
Πλήκτρο ρύθμισης 

Ενδεικτική λυχνία κλειδώματος 

1ο Πάτημα 2ο πάτημα 

3ο πάτημα (Λειτουργία 
εξοικονόμησης 

ενεργείας) 

(Κανονική 
κατάσταση) 



Καθημερινή Χρήση  

 

 
Κλείδωμα 
Όταν πατάτε τα πλήκτρα "mode" και "setting" ταυτόχρονα για 3 δεύτερα, τα πλήκτρα θα 
κλειδωθούν και θα ανάψει η ενδεικτική λυχνία κλειδώματος. Εάν θέλετε να ξεκλειδώσετε τα 
πλήκτρα πατήστε και πάλι "mode" και "setting" ταυτόχρονα για 3 δεύτερα. 

Απενεργοποίηση 

Η συσκευή αυτή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με ένα ή περισσότερους δίσκους για 

παγάκια. Προβαλλόμενη θερμοκρασία 

Σημαντικό! Το LED δείχνει πάντα τη θερμοκρασία ρύθμισης του καταψύκτη και όχι την κανονική θερμοκρασία. 

 

Συναγερμός ανοικτής πόρτας 

Εάν δεν κλείσετε την πόρτα για πέντε λεπτά, ο συναγερμός ανοικτής πόρτας θα σημάνει ηχητικό σήμα 

κάθε 5 δεύτερα που θα κρατήσει για 5 λεπτά και μετά θα σταματήσει για 5 λεπτά και θα συνεχίσει και 

πάλι εάν δεν κλείσετε την πόρτα.  

Συναγερμός υψηλής θερμοκρασίας 

Μετά από λειτουργία 3 ωρών και εάν η θερμοκρασία είναι πάνω από -8°C, η λυχνία LED θα δείχνει 

"ht" και πραγματική θερμοκρασία ("ht" σημαίνει υψηλή θερμοκρασία) και θα βγάζει ένα ήχο με 

συχνότητα 1Hz, μέχρι να πατήσετε το πλήκτρο.  

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων 

• Το τμήμα κατάψυξης είναι κατάλληλο για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων και τροφίμων βαθιάς κατάψυξης για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα προς κατάψυξη και κατόπιν πιέσετε το πλήκτρο λειτουργίας super freezing. 
• Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες ενδείκνυται στην πλάκα της συσκευής. 

• Η διαδικασία super freezing κρατάει 26 ώρες: στη διάρκεια αυτής της περιόδου μην βάζετε φαγητό στον 
καταψύκτη. 
 

Αποθήκευση κατεψυγμένων 

Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια περίοδο χρήσης. Πριν βάλετε το προϊόν στον καταψύκτη ρυθμίστε στη 
λειτουργία super freezing. 

Σημαντικό! Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης, για παράδειγμα εάν έχει πέσει το ρεύμα για περισσότερη από την 
ενδεικνυόμενη στα τεχνικά χαρακτηριστικά ώρα στη στήλη "rising time" , τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να 
καταναλωθούν γρήγορα ή να μαγειρευτούν άμεσα και να ξαναψυχθούν (μετά το μαγείρεμα). 

 

Ξεπάγωμα 

Τα τρόφιμα βαθιάς κατάψυξης ή ψύξης πριν χρησιμοποιηθούν, μπορεί να ξεπαγώσουν είτε στην ψύξη είτε σε 
θερμοκρασία δωματίου, ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο. 
Κάποια μικρά κομμάτια μπορεί να μαγειρευτούν άμεσα από την κατάψυξη. Σε αυτή την περίπτωση το μαγείρεμα θα 
χρειαστεί περισσότερη ώρα. 
 

Παγάκια 

Η συσκευή αυτή μπορεί να είναι εξοπλισμένη με ένα ή περισσότερους δίσκους για παγάκια.  

 

Χρήσιμες πληροφορίες και συμβουλές  
Για να σας βοηθήσει να εκμεταλλευτείτε την διαδικασία super freezing, μερικές σημαντικές συμβουλές: 

Κανονικές 

επιλογές 

ρύθμισης 

 

Επιλογές 

εξοικονόμησης 

ενέργειας 

1ο Πάτημα 2ο Πάτημα 
3ο Πάτημα 4ο Πάτημα 

7ο Πάτημα 5ο Πάτημα 



Καθημερινή Χρήση  

 

• Η μέγιστη ποσότητα τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες ενδείκνυται στην πλάκα της συσκευής. 
• Η διαδικασία super freezing που έχει ρυθμιστεί μέσω λογισμικού στη συσκευή διαρκεί 26 ώρες. Σε αυτή την 

περίοδο μην προσθέτετε τρόφιμα στον καταψύκτη  



Καθημερινή Χρήση  

 

•  

• Να καταψύχετε μόνο τρόφιμα καλής ποιότητας φρέσκα και καλά καθαρισμένα 
• Να παρασκευάζετε τρόφιμα σε μικρές μερίδες για να τους επιτρέπετε να καταψυχθούν γρήγορα και πλήρως και 

για να έχετε τη δυνατότητα να ξεπαγώνετε την επιθυμητή ποσότητα 
• Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή πλαστικό και βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες είναι σφιχτά δεμένες 
• Μην αφήνετε σε φρέσκα, μη κατεψυγμένα τρόφιμα να αγγίζουν ήδη κατεψυγμένα, αποφεύγοντας έτσι να ανέβει η 

θερμοκρασία τους 
• Τα φαγητά χωρίς λίπη αποθηκεύονται καλύτερα, ενώ το αλάτι μειώνει το χρόνο ζωής των τροφίμων 
• Ο πάγος, εάν καταναλωθεί άμεσα μετά την αφαίρεσή του από τον καταψύκτη, μπορεί να προκαλέσει 

κρυοπαγήματα 
• Προσοχή κατά την αφαίρεση τροφίμων από τον καταψύκτη γιατί μπορεί να προκληθούν κρυοπαγήματα  
• Μια καλή συμβουλή είναι να γράφετε πάνω στα τρόφιμα την ημερομηνία κατάψυξης για να ξέρετε το χρόνο 

αποθήκευσης. 

 

Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 

Για την καλύτερη απόδοση της συσκευής πρέπει: 
• Να βεβαιωθείτε ότι τα διαθέσιμα στο εμπόριο κατεψυγμένα τρόφιμα είχαν αποθηκευτεί σωστά από τον έμπορο 
• Να βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα μεταφέρονται από το μαγαζί στον καταψύκτη όσο το δυνατόν πιο 

γρήγορα 
• Να μην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή να μην την αφήνετε ανοικτή περισσότερο από ότι είναι απαραίτητο. 
• Από τη στιγμή της απόψυξης το φαγητό φθείρεται γρήγορα και δεν μπορεί να καταψυχθεί ξανά. 
• Μην ξεπερνάτε το χρόνο αποθήκευσης που ενδείκνυται από τον κατασκευαστή. 

Καθάρισμα 

Για λόγους υγιεινής το εσωτερικό της συσκευής, συμπεριλαμβανομένων των αξεσουάρ, θα πρέπει να καθαρίζεται 
τακτικά. 

 

 

Προσοχή!  Η συσκευή πρέπει να είναι εκτός ρεύματος κατά το καθάρισμα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν το 
καθάρισμα, σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την πρίζα  ή αποσυνδέστε το κύκλωμα ή ασφάλεια. Μην 
καθαρίζετε ποτέ τη συσκευή με ατμοκαθαριστή. Μπορεί να συγκεντρωθεί υγρασία στα ηλεκτρικά μέρη, 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι ζεστοί ατμοί μπορεί να οδηγήσουν σε ζημία των πλαστικών τμημάτων. Η 
συσκευή πρέπει να στεγνώσει πριν ξαναλειτουργήσει. 

Σημαντικό!  Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορεί να προσβάλλουν τα πλαστικά τμήματα, π.χ. χυμός 
λεμονιού ή πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ, καθαριστικά που περιέχουν οξικό οξύ. 

• Μην αφήνετε τέτοιες ουσίες να άρχονται σε επαφή με τα τμήματα της συσκευής. 
• Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικά καθαριστικά 
• Βγάλτε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη. Αποθηκεύστε τα σε ένα κρύο μέρος, καλά καλυμμένα. 
• Σβήστε τη συσκευή και βγάλτε την πρίζα  ή αποσυνδέστε το κύκλωμα ή ασφάλεια. 
• Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά σκουπίστε με καθαρό νερό 

και τρίψτε να στεγνώσει. 
• Η συγκέντρωση σκόνης στον συμπυκνωτή αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Για το σκοπό αυτό καθαρίστε 

προσεκτικά τον συμπυκνωτή στο πίσω μέρος της συσκευής μια φορά το χρόνο με μια μαλακή βούρτσα ή την 
ηλεκτρική σκούπα. 1' 

• Μετά το στέγνωμα λειτουργήστε ξανά τη συσκευή. 

 

Απόψυξη 
Το εσωτερικό σταδιακά θα καλυφθεί με πάγο, που θα πρέπει να αφαιρεθεί 
Μην χρησιμοποιείτε ποτέ αιχμηρά αντικείμενα για να ξύσετε τον πάγο από τον εξατμιστήρα γιατί μπορεί να 
προκαλέσετε ζημιά. 
Ωστόσο, όταν ο πάγος γίνει πολύ παχύς θα πρέπει να κάνετε απόψυξη ως ακολούθως: 
• Βγάλτε την πρίζα 
• Βγάλτε τα τρόφιμα, τυλίξτε τα σε πολλές εφημερίδες και βάλτε τα κάπου κρύα 
• Κρατήστε ανοικτή την πόρτα και βάλτε μια λεκάνη κάτω από τη συσκευή για να μαζέψετε το νερό της απόψυξης  
• Όταν τελειώσει η απόψυξη, στεγνώστε καλά το εσωτερικό 
• Βάλτε ξανά στην πρίζα και ενεργοποιήστε την συσκευή. 

1) εάν ο συμπυκνωτής είναι στο πίσω μέρος της συσκευής 



Καθημερινή Χρήση  

 

 

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Προσοχή! Πριν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, βγάλτε την πρίζα. Μόνο ένας εξουσιοδοτημένος 
ηλεκτρολόγος ή άλλο άτομο μπορεί να προβεί σε αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν περιέχονται στο 
παρόν εγχειρίδιο. 

Σημαντικό!  Κατά την κανονική λειτουργία ακούγονται κάποιοι ήχοι (μοτέρ, κυκλοφορία ψυκτικού). 
 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση 
Η συσκευή δεν δουλεύει Δεν έχετε βάλει καθόλου ή καλά την 

πρίζα, ή το προϊόν είναι 
απενεργοποιημένο 

Βάλτε την πρίζα ή ενεργοποιήστε την 
συσκευή 

Η ασφάλεια έσκασε ή είναι 
ελαττωματική 

Ελέγξτε και αντικαταστήστε την ασφάλεια εάν 
είναι απαραίτητο. 

Η πρίζα είναι ελαττωματική Οι βλάβες στην παροχή ρεύματος πρέπει να 
διορθώνονται από ηλεκτρολόγους. 

Η συσκευή καταψύχει 
υπερβολικά 

Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστεί στο πολύ 

παγωμένο ή η συσκευή  λειτούργει 

στους -22°C. 

Γυρίστε τη ρύθμιση σε μεγαλύτερη  
θερμοκρασία. 

Τα τρόφιμα δεν είναι 
αρκετά παγωμένα. 

Η θερμοκρασία δεν είναι κατάλληλα 
ρυθμισμένη. 

Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Ρύθμιση 
Θερμοκρασίας  

Η πόρτα ήταν ανοικτή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα 

Ανοίξτε την πόρτα μόνο για όσο είναι 
απαραίτητο. 

Μια μεγάλη ποσότητα ζεστού φαγητού 
τοποθετήθηκε στη συσκευή τις 
τελευταίες 24 ώρες. 

Γυρίστε τη ρύθμιση σε χαμηλότερη  
θερμοκρασία. 

Η συσκευή είναι κοντά σε πηγή 

θερμότητας. 
Ανατρέξτε στο κεφάλαιο Εγκατάσταση. 

Πάγος στο λάστιχο της 
πόρτας. 

Το λάστιχο της πόρτας δεν κλείνει 
αεροστεγώς. 

Ζεστάνετε προσεκτικά τα τμήματα με 
διαρροή με ένα πιστολάκι για τα μαλλιά (σε 
κρύα λειτουργία). Ταυτόχρονα προσαρμόστε 
με το χέρι το ζεσταμένο λάστιχο ώστε να 
καθίσει σωστά. 

Ασυνήθιστοι ήχοι Η συσκευή δεν είναι ίσια. Προσαρμόστε τα πόδια. 
Η συσκευή ακουμπά στον τοίχο ή άλλα 
αντικείμενα . 

Μετακινήστε ελαφρά τη συσκευή. 

Κάποιο τμήμα , π.χ. ένας σωλήνας στο 
πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει 
κάποιο άλλο της συσκευής ή τον τοίχο. 

Εάν χρειαστεί λυγίστε προσεκτικά τα εν 
λόγω τμήματα. 

 

 

Εάν η δυσλειτουργία εμφανιστεί ξανά επικοινωνήστε με το τμήμα σέρβις. 
Τα δεδομένα αυτά είναι απαραίτητα για να σας βοηθήσουν γρήγορα και σωστά. Γράψτε τα απαραίτητα δεδομένα 
εδώ και ανατρέξτε στην πινακίδα της συσκευής. 


