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Για την ασφάλειά σας και τη σωστή 

χρήση, πριν εγκαταστήσετε και 

χρησιμοποιήσετε πρώτη φορά τη 

συσκευή, διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο 

προσεκτικά, όπως και τα βοηθητικά 

στοιχεία και τις ειδοποιήσεις.  Για να 

αποφύγετε  περιττά λάθη, είναι 

σημαντικό να εξασφαλίσουμε ότι όλοι 

όσοι χρησιμοποιούν τη συσκευή έχουν 

μεγάλη εξοικείωση με τη λειτουργία της 

και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. 

Κρατήστε αυτές τις οδηγίες και 

εξασφαλίστε ότι θα παραμείνουν μαζί με 

τη συσκευή αν αυτή πωληθεί ή 

μετακινηθεί, με αποτέλεσμα οι χρήστες 

της καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής της, 

να είναι κατάλληλα ενημερωμένοι για τη 

σωστή της χρήση και για την ασφάλεια. 

Για την ασφάλεια της ζωής και της 

ιδιοκτησίας σας, να έχετε υπόψη σας τις 

προειδοποιήσεις ασφαλείας αυτών των 

οδηγιών χρήσης, καθώς ο 

κατασκευαστής δεν ευθύνεται για 

ζημιές που μπορεί να προκληθούν από 

παράλειψη. 

 

Ασφάλεια για τα παιδιά και άλλες 

ευπαθείς ομάδες. 

 

 Αυτή η συσκευή μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί από παιδιά άνω των 

8 ετών και άτομα με μειωμένες 

σωματικές, αισθητικές και νοητικές 

ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και 

γνώσης , εφόσον επιτηρούνται ή 

τους έχουν δοθεί οδηγίες για τη 

χρήση της συσκευής κατά τρόπο 

σαφή και αντιλαμβάνονται τους 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

Αυτή η συσκευή βρίσκεται σε ακολουθία με τις κάτωθι 

οδηγίες της ΕΕ:  2006/95/EΚ,   2004/108/ΕΚ , 2009/125/ΕΚ, 

ΕΚ  643/2009 και 2002/96/ΕΚ 

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 



κινδύνους που εμπλέκονται με αυτή. 

Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με 

τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η 

συντήρηση δεν θα πρέπει να 

γίνονται από τα παιδιά χωρίς 

επιτήρηση. 

 Κρατήστε όλες τις συσκευασίες 

μακριά από τα παιδιά, καθώς 

υπάρχει κίνδυνος ασφυξίας. 

 Αν  αποσύρετε τη συσκευή, βγάλτε 

την από την  πρίζα, κόψτε το 

καλώδιο τροφοδοσίας (όσο πιο 

κοντά γίνεται στη συσκευή) και 

αφαιρέστε την  πόρτα, ώστε τα 

παιδιά που θα παίζουν να 

αποφύγουν την ηλεκτροπληξία και 

τον εγκλεισμό μέσα σε αυτή. 

 Αν αυτή η συσκευή, που έχει 

μαγνητική σφράγιση της πόρτας, 

πρόκειται να αντικαταστήσει μια 

παλιότερη με  σύρτη, στην πόρτα ή 

στο καπάκι, εξασφαλίστε ότι ο 

σύρτης έχει καταστεί άχρηστος, πριν 

απορρίψετε την παλιά συσκευή. 

Έτσι θα αποφευχθεί να μετατραπεί 

σε παγίδα θανάτου για τα παιδιά. 

 

Γενική ασφάλεια 

 

 ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Αυτή η συσκευή 

σκοπό έχει να χρησιμοποιηθεί σε 

νοικοκυριά και σε παρόμοιες 

εφαρμογές όπως  

 Κουζίνες προσωπικού σε 

καταστήματα, γραφεία και άλλα 

εργασιακά περιβάλλοντα 

 Αγροκτήματα  και από πελάτες 

σε ξενοδοχεία, πανσιόν  και άλλα 

περιβάλλοντα οίκησης 

 Σε περιβάλλοντα  τύπου bed and 

breakfast 

  Σε επιχειρήσεις catering και  σε 

παρόμοιες επιχειρήσεις  που δεν 

έχουν εμπορευματικό χαρακτήρα 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην αποθηκεύετε 

εκρηκτικές ουσίες όπως τα δοχεία 

σπρέι με  εύφλεκτο προωθητικό 

υλικό μέσα στη συσκευή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ: Αν το καλώδιο παροχής 

έχει καταστραφεί, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον 

κατασκευαστή, την υπηρεσία 

επισκευών ή από άτομα με ανάλογη 

κατάρτιση, για να αποφευχθούν 

κίνδυνοι.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Κρατήστε της οδούς 

εξαερισμού  στο πλαίσιο της 

συσκευής ή στην εντειχισμένη δομή 

ελεύθερα από εμπόδια. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μη χρησιμοποιείτε 

μηχανικά ή άλλα μέσα  για να 

επιταχύνετε διαδικασίες απόψυξης 

εκτός από αυτά που προτείνονται 

από τον κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μην καταστρέφετε το 

κύκλωμα ψύξης 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μη χρησιμοποιείτε 

ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα 

σημεία φύλαξης φαγητού της 

συσκευής, εκτός αν είναι του τύπου 

εκείνου που συνιστά ο 

κατασκευαστής. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ:  Το ψυκτικό μέσο και το 

αέριο μόνωσης είναι εύφλεκτα. Όταν  

αποσύρετε τη συσκευή, κάντε το σε 

ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο 

απόρριψης.  Μην την εκθέτετε στις 

φλόγες. 

 

Ψυκτικό μέσο 

Το ψυκτικό ισοβουτάνιο  (R600a) 

περιέχεται το ψυκτικό  κύκλωμα της 

συσκευή, είναι ένα φυσικό αέριο με 

υψηλό επίπεδο συμβατότητας με το 

περιβάλλον, που ωστόσο είναι 

εύφλεκτο.  Κατά τη μεταφορά  και  

εγκατάσταση, εξασφαλίστε ότι  κανένα 

από τα μέρη του κυκλώματος ψύξης δεν 



έχει υποστεί βλάβη. Το ψυκτικό μέσο 

(R600a) είναι εύφλεκτο. 

 

Προσοχή: Κίνδυνος πυρκαγιάς 

 

Αν το ψυκτικό σύστημα υποστεί βλάβη:  

 Αποφύγετε την ανοικτή φλόγα 

και τις εστίες  πυροδότησης 

 Αερίστε καλά το δωμάτιο που 

βρίσκεται η συσκευή. 

Είναι επικίνδυνο να αλλάξουν τα 

χαρακτηριστικά ή να τροποποιηθεί 

το προϊόν κατά οποιοδήποτε τρόπο. 

Οποιαδήποτε ζημιά στο καλώδιο 

τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει 

μικροκύκλωμα, πυρκαγιά ή 

ηλεκτροπληξία. 

 

Ηλεκτρική ασφάλεια 

 

1. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν 

πρέπει αν επεκταθεί. 

2. Εξασφαλίστε ότι η πρίζα δεν 

είναι σπασμένη και δεν έχει άλλες 

βλάβες.   Μια πρίζα σπασμένη ή 

με βλάβες μπορεί να 

υπερθερμανθεί και να 

προκαλέσει πυρκαγιά.  

3. Εξασφαλίστε ότι έχετε 

πρόσβαση  στην κύρια πρίζα της 

συσκευής. 

4. Μην τραβάτε το κύριο καλώδιο 

5. Αν η πρίζα είναι χαλαρή, μην 

τοποθετήσετε το φις. Υπάρχει 

κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 

πυρκαγιάς.  

6. Η συσκευή δεν θα πρέπει να 

λειτουργεί χωρίς το κάλυμμα του 

εσωτερικού λαμπτήρα. 

7. Το ψυγείο λειτουργεί  μόνο με 

παροχή μονοφασικού 

εναλλασσόμενου ρεύματος, 220-

240V/50Hz. Αν η τάση στην 

περιοχή  χρήσης είναι τόσο 

υψηλή που υπερβαίνει  το 

ανωτέρω φάσμα, για λόγους 

ασφαλείας, εξασφαλίστε τη 

χρήση ενός αυτόματου  

αντάπτορα τάσης A.C. άνω των 

350W στον καταψύκτη. Στον 

καταψύκτη μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί ειδικό φις 

ρεύματος αντί για ένα κοινό  μαζί 

με άλλες ηλεκτρικές συσκευές.  Η 

πρίζα πρέπει να συνδέει  το φις  

με τη γείωση.  

 

Καθημερινή χρήση 

 

 Μην αποθηκεύετε εύφλεκτα αέρια ή 

υγρά στη συσκευή, υπάρχει κίνδυνος 

έκρηξης 

 Μην θέτετε σε λειτουργία ηλεκτρικές 

συσκευές  μέσα στη συσκευή (π.χ. 

ηλεκτρικές συσκευές  παγωτού, 

μίξερ κτλ.). 

 Όταν βγάζετε την πρίζα, πάντοτε να 

τραβάτε το φις από την πρίζα, μην 

τραβάτε το καλώδιο. 

 Μην τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα 

κοντά στα πλαστικά μέρη της 

συσκευής. 

 Αποθηκεύστε τα προσυσκευασμένα, 

κατεψυγμένα τρόφιμα σύμφωνα με 

τις οδηγίες των παρασκευαστών 

τους. 

 Θα πρέπει να τηρούνται πιστά οι 

συστάσεις των κατασκευαστών των 

συσκευών. Ανατρέξτε εκεί για 

σχετικές πληροφορίες πάνω στην 

αποθήκευση. 

 Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά 

στον καταψύκτη, γιατί δημιουργεί 

πίεση στο δοχείο και μπορεί να 

προκληθεί έκρηξη,  με αποτέλεσμα 

να υποστεί βλάβη η συσκευή. 

 Το παγωμένο φαγητό μπορεί να 

προκαλέσει εγκαύματα αν 



καταναλωθεί απευθείας από τον 

καταψύκτη. 

 Μην εκθέτετε τη συσκευή άμεσα στο 

φως του ήλιο. 

 Κρατήστε τα κεριά, τις λάμπες και 

άλλα αντικείμενα με γυμνή φλόγα 

μακριά από τη συσκευή, για να μην 

αναφλεγεί. 

 Η συσκευή προορίζεται για τη 

φύλαξη φαγητού και/ή ποτών σε 

συνηθισμένα νοικοκυριά, όπως 

επεξηγείτε στο βιβλίο οδηγιών. 

 Η συσκευή είναι βαριά. Μετακινήστε 

τη με προσοχή. 

 Μη μετακινείτε ή αγγίζετε τα 

αντικείμενα μέσα από τον 

καταψύκτη αν τα χέρια σας είναι 

υγρά, γιατί μπορεί να προκληθούν 

εκδορές  ή εγκαύματα από τον πάγο. 

 Αποφύγετε την παρατεταμένη 

έκθεση της συσκευής άμεσα στο φως 

του ήλιο. 

 Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη βάση, τα 

συρτάρια,  κτλ. για να στέκεστε ή σαν 

στηρίγματα. 

 Ποτέ  μη μεταφέρετε  τη συσκευή σε 

οριζόντια θέση γιατί το λάδι στο 

συμπιεστή μπορεί να περάσει στο 

σύστημα ψύξης. 

 

Προσοχή! 

Φροντίδα και καθαρισμός 

 

 Πριν τη συντήρηση, σβήστε τη 

συσκευή και αποσυνδέστε το φις 

από την πρίζα του δικτύου.  

 Μην καθαρίζετε τη συσκευή με 

μεταλλικά αντικείμενα, 

ατμοκαθαριστή, αιθέρια έλαια, 

οργανικά διαλυτικά ή  διαβρωτικά. 

 Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά 

αντικείμενα για να απομακρύνετε 

τον πάγο από τη συσκευή. 

Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό 

ξύστρο. 

Σημαντικό! 

Εγκατάσταση 

 Για τη σύνδεση στο ηλεκτρικό, 

ακολουθήστε τις οδηγίες που 

δίνονται σε αυτό το εγχειρίδιο. 

 Αφαιρέστε τη συσκευασία της 

συσκευής και ελέγξτε αν υπάρχουν 

φθορές. Μη συνδέσετε τη συσκευή 

αν έχει φθορές. Αναφέρατε πιθανές 

βλάβες στο σημείο αγοράς. Σε αυτή 

την περίπτωση, κρατήστε τη 

συσκευασία.  

 Συνιστάται να περιμένετε 

τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν 

συνδέσετε τη συσκευή για να 

επιτρέψετε στο ψυκτικό υγρό να 

κυκλοφορήσει στο συμπιεστή. 

 Γύρω από τη συσκευή θα πρέπει να 

υπάρχει κατάλληλη ροή αέρα.  Η 

έλλειψή της προκαλεί  

υπερθέρμανση. Για να πετύχετε  

επαρκή αερισμό, ακολουθήστε τις 

οδηγίες  που σχετίζονται με τη 

συσκευή. 

 Εκεί που είναι δυνατό,  η πίσω 

πλευρά του προϊόντος θα πρέπει να 

ακουμπά σε τοίχο για να 

αποφεύγεται η  επαφή ή η 

παγίδευση στα ζεστά σημεία 

(συμπιεστής, συμπυκνωτής), ώστε 

να αποφευχθεί το ενδεχόμενο 

πυρκαγιάς. Ακολουθήστε τις οδηγίες 

που σχετίζονται με την 

εγκατάσταση. 

 Η συσκευή δεν θα πρέπει να 

βρίσκεται κοντά σε  κουζίνες ή  

εστίες θέρμανσης.  

 Εξασφαλίστε ότι η πρίζα του δικτύου 

είναι προσβάσιμη μετά την 

εγκατάσταση της συσκευής. 

 

 



 

 

 

Επισκευή 

  Κάθε ηλεκτρολογική εργασία 

που απαιτείται  για την επισκευή 

της συσκευής θα πρέπει να 

γίνεται από καταρτισμένο  

ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο άτομο 

 Αυτό το προϊόν  θα πρέπει να 

επισκευάζεται από ένα 

εξουσιοδοτημένο Κέντρο 

Επισκευής, και θα πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο 

αυθεντικά ανταλλακτικά. 

 

1) Αν η συσκευή είναι Frost Free 

(ελεύθερη από πάγο) 

2) Αν η συσκευή διαθέτει 

καταψύκτη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ΚΛΕΙΔΑΡΙΑ 

ΜΕΝΤΕΣΕΣ 

ΛΑΜΠΑ ΠΟΡΤΑΣ 

ΚΑΛΑΘΙ 

ΚΟΥΜΠΙ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

ΥΔΡΟΡΟΗ ΑΠΟΨΥΞΗΣ 

ΛΥΧΝΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΟΔΑΡΑΚΙ 

ΕΞΑΕΡΣΙΜΟΣ ΣΥΜΠΙΕΣΤΗ 

ΚΛΕΜΑ & ΚΑΛΩΔΙΟ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

ΧΕΡΟΥΛΙ ΠΟΡΤΑΣ 

ΑΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΒΗΣΕΙ Ο ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ, ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΜΗΔΕΝ. 
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