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Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την παροχή ρεύματος πριν αντικαταστήσετε το λαμπτήρα. Στη 
συνέχεια ακολουθήστε τις οδηγίες με βάση τον τύπο του λαμπτήρα για το προϊόν σας.
Αντικαταστήστε τον με λαμπτήρα ίδιων χαρακτηριστικών, διαθέσιμο από τα κέντρα εξυπηρέτησης 
πελατών και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Τύπος φωτός 1
Για να αφαιρέσετε το λαμπτήρα, περιστρέψτε τον αριστερόστροφα 
όπως φαίνεται στην εικόνα. Περιμένετε 5 λεπτά πριν 
επανασυνδέσετε τη συσκευή.

- Συμβατικός λαμπτήρας (μέγ. 25 W)

ή

-  Λαμπτήρας LED (με τα ίδια χαρακτηριστικά)  
Διατίθενται μόνο από τα κέντρα εξυπηρέτησης πελατών.

Τύπος φωτός 2
Εάν το προϊόν διαθέτει φώτα LED όπως φαίνεται στις παρακάτω εικόνες, επικοινωνήστε με τα 
κέντρα εξυπηρέτησης πελατών σε περίπτωση που ο λαμπτήρας χρειάζεται αντικατάσταση.

Οι λαμπτήρες LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής σε σχέση με τους συμβατικούς, προσφέρουν 
καλύτερη ορατότητα στο εσωτερικό και είναι πιο φιλικοί προς το περιβάλλον.
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Καθαρίζετε κατά καιρούς τη συσκευή χρησιμοποιώντας πανί και 
διάλυμα ζεστού νερού και ουδέτερης ουσίας καθαρισμού, ειδικής 
για το καθάρισμα του εσωτερικού του ψυγείου. Μην χρησιμοποιείτε 
διαβρωτικές ουσίες καθαρισμού. Για να διασφαλιστεί η συνεχής και 
σωστή ροή του νερού απόψυξης, καθαρίζετε τακτικά το εσωτερικό 
της οπής αποστράγγισης στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου κοντά στο 
συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών με το παρεχόμενο 
εργαλείο (ανατρέξτε στην εικόνα).
Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης ή καθαρισμού, βγάλτε τη 
συσκευή από την πρίζα ή αποσυνδέστε την από την παροχή ρεύματος.

Συνδέστε τη συσκευή στην παροχή ρεύματος.
Στα μοντέλα με ηλεκτρονικό σύστημα μπορεί να ακουστεί ένα ηχητικό σήμα, που σημαίνει ότι έχει 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας: πατήστε το κουμπί απενεργοποίησης του ηχητικού 
συναγερμού. Εάν παρέχεται αντιβακτηριακό φίλτρο κατά των οσμών, τοποθετήστε το στον 
ανεμιστήρα όπως υποδεικνύεται στη συσκευασία του φίλτρου.
Σημείωση: Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 5 ώρες μέχρι η θερμοκρασία 
να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή. 

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ  
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ λΑΜΠΤΗΡΑ Η ΤΗΣ 
λΑΜΠΑΣ LED 
(ανάλογα με το μοντέλο)

λαμπτήρας

λαμπτήρας LED

LED- strip
Dragon

et2



5

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος, αδειάστε την, διεξαγάγετε απόψυξη (εάν 
χρειάζεται) και καθαρίστε την. Αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές ώστε να κυκλοφορεί αέρας 
εντός των διαφόρων διαμερισμάτων. Με αυτό τον τρόπο θα αποφύγετε τη δημιουργία μούχλας και 
δυσάρεστων οσμών.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΧΡΗΣΗΣ  
ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

Κρατήστε κλειστές τις πόρτες ώστε τα τρόφιμα να παραμείνουν κρύα όσο γίνεται περισσότερο. Μην 
καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που αποψύχθηκαν εν μέρει. Εάν η διακοπή της παροχής ρεύματος 
είναι παρατεταμένη, μπορεί να ενεργοποιηθεί ο συναγερμός γενικής διακοπής (στα προϊόντα με 
ηλεκτρονικό σύστημα).

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΗΣ 
ΗλΕΚΤΡΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

Το ψυγείο επιτρέπει την αποθήκευση φρέσκων τροφίμων και ποτών.
Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται τελείως αυτόματα.
Εάν δείτε κατά καιρούς σταγόνες νερού στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του ψυγείου, σημαίνει ότι η 
συσκευή βρίσκεται στη φάση αυτόματης απόψυξης. Το νερό απόψυξης κατευθύνεται σε μια οπή 
αποστράγγισης και στη συνέχεια συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.
Ανάλογα με το μοντέλο, η συσκευή μπορεί να διατίθεται με ένα ειδικό διαμέρισμα «μηδενικής 
θερμοκρασίας» που είναι ιδανικό για την αποθήκευση φρέσκου κρέατος και ψαριού.
Προειδοποίηση: Μην πλένετε τα αξεσουάρ του ψυγείου σε πλυντήριο πιάτων.

Σημείωση: Η θερμοκρασία περιβάλλοντος, η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας και η θέση της 
συσκευής
μπορεί να επηρεάσουν την εσωτερική θερμοκρασία των δύο διαμερισμάτων. Ρυθμίστε τις τιμές 
θερμοκρασίας με βάση αυτούς τους παράγοντες.

Σημείωση: Σε συνθήκες αυξημένης υγρασίας μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στο ψυγείο, ιδίως 
στα γυάλινα ράφια. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να κλείσετε τα δοχεία που περιέχουν 
υγρά (π.χ. δοχείο με ζωμό κρέατος), να καλύψετε τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό  
(π.χ. λαχανικά) και να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα, εφόσον υπάρχει.

Αφαίρεση του συρταριού διατήρησης φρούτων και λαχανικών (ανάλογα με 
το μοντέλο)
Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω όσο πάει, ανασηκώστε το και αφαιρέστε το.
Για να διευκολυνθείτε στην αφαίρεση του συρταριού διατήρησης φρούτων και λαχανικών, μπορεί 
να χρειαστεί να αδειάσετε (και ενδεχομένως να αφαιρέσετε) τα δύο κάτω ράφια της πόρτας και στη 
συνέχεια να αφαιρέσετε το συρτάρι.

Ανεμιστήρας και αντιβακτηριακό φίλτρο κατά των οσμών (ανάλογα με το 
μοντέλο)
Ο ανεμιστήρας επιτρέπει την ομοιόμορφη κατανομή της θερμοκρασίας εντός των διαμερισμάτων 
και κατά συνέπεια την καλύτερη διατήρηση των τροφίμων και τη μείωση της περιττής υγρασίας. Δεν 
πρέπει να υπάρχουν εμπόδια στην περιοχή εξαερισμού. Ο ανεμιστήρας μπορεί να ενεργοποιηθεί 
και να απενεργοποιηθεί χειροκίνητα (ανατρέξτε στο «Σύντομο οδηγό»). Αφού ενεργοποιηθεί, θα 
λειτουργεί αυτόματα όταν χρειάζεται. 

ΨΥΓΕΙΟ
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Μοντέλο με ξεχωριστό καταψύκτη

Ο καταψύκτης  επιτρέπει την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων (για το χρονικό διάστημα 
που υποδεικνύεται στη συσκευασία) και την κατάψυξη νωπών τροφίμων. Η ποσότητα νωπών τροφίμων 
που μπορεί να καταψυχθεί εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών. 
Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα στην περιοχή κατάψυξης εντός του καταψύκτη (ανατρέξτε στο 
«Σύντομο οδηγό»), αφήνοντας επαρκή χώρο γύρω από τις συσκευασίες τους για να μπορεί να 
κυκλοφορήσει ελεύθερα ο αέρας. Σας συνιστούμε να μην καταψύχετε ξανά τα τρόφιμα που έχουν 
αποψυχθεί εν μέρει. Είναι σημαντικό να καλύπτετε τα τρόφιμα με τρόπο που να αποφεύγεται η 
εισχώρηση νερού, υγρασίας ή υδρατμών. 
Για να φτιάξετε παγάκια
Γεμίστε με νερό την παγοθήκη (εάν διατίθεται) κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στον καταψύκτη. Σε 
καμία περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τα παγάκια.
Αφαίρεση των συρταριών (ανάλογα με το μοντέλο)
Τραβήξτε τα συρτάρια προς τα έξω όσο πάει, ανασηκώστε τα και αφαιρέστε τα. Για αύξηση του 
όγκου, ο καταψύκτης μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς τα συρτάρια.

Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει κλείσει καλά αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα στα ράφια.

Για τα μοντέλα με αυτόματη απόψυξη (frost-free), δεν χρειάζεται να ακολουθήσετε κάποιες 
διαδικασίες απόψυξης.
Για τα υπόλοιπα μοντέλα, η δημιουργία πάγου είναι φυσιολογικό φαινόμενο. 
Η ποσότητα και η ταχύτητα εναπόθεσης πάγου ποικίλλει ανάλογα με τις συνθήκες του 
περιβάλλοντος και το πόσο συχνά ανοίγει η πόρτα. Σας συνιστούμε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία 
χαμηλότερα ή, εάν διατίθεται, να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης κατάψυξης (ανατρέξτε 
στο «Σύντομο οδηγό») τέσσερις ώρες πριν αφαιρέσετε τα τρόφιμα από τον καταψύκτη για να 
παρατείνετε το διάστημα συντήρησης των τροφίμων κατά τη φάση απόψυξης. Για να κάνετε 
απόψυξη, απενεργοποιήστε τη συσκευή και αφαιρέστε τα συρτάρια. Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα 
τρόφιμα σε κρύο χώρο. Αφήστε ανοιχτή την πόρτα για να διευκολύνετε το λιώσιμο του πάγου. Για να 
μην διαφύγει νερό στη διάρκεια της απόψυξης, σας συνιστούμε να τοποθετήσετε ένα απορροφητικό 
πανί στην κάτω πλευρά του καταψύκτη και να το στραγγίζετε τακτικά.
Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη και στεγνώστε το προσεκτικά.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή και τοποθετήστε πάλι τα τρόφιμα.

ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΠΟΨΥΞΗ  
ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ (ανάλογα με το μοντέλο)

ΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ

Στον καταψύκτη  μπορείτε επίσης να καταψύξετε 
νωπά τρόφιμα. Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να 
καταψυχθεί εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών 
χαρακτηριστικών.

Για να καταψύξετε νωπά τρόφιμα:
•  Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο ράφι, εάν υπάρχει (εικόνα 1) ή 

απευθείας στην κάτω πλευρά του διαμερίσματος (εικόνα 2).
•  Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο μέσο του  διαμερίσματος με 

τρόπο που να μην έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα, 
αφήνοντας περιθώριο περίπου 20 mm (εικόνα 1 και 2).

Μοντέλα με εσωτερικό διαμέρισμα

14m_4s

12m_4s Εικόνα 1

Εικόνα 2
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ΣΥΣΤΗΜΑ STOP FROST(ανάλογα με το μοντέλο)

Το σύστημα STOP FROST (διαθέσιμο ανάλογα με το μοντέλο) διευκολύνει τη διαδικασία απόψυξης 
στον καταψύκτη. Το αξεσουάρ STOP FROST (εικόνα 1) έχει σχεδιαστεί ώστε να συλλέγει κάποια 
ποσότητα από τον πάγο που δημιουργείται στον καταψύκτη και μπορεί να αφαιρεθεί και να 
καθαριστεί εύκολα, μειώνοντας έτσι το χρόνο που χρειάζεται για την απόψυξη του εσωτερικού του 
καταψύκτη. 

Για να αφαιρέσετε τον πάγο από το αξεσουάρ STOP FROST, ακολουθήστε τη διαδικασία καθαρισμού 
που παρουσιάζεται παρακάτω. 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΑΞΕΣΟΥΑΡ 
STOP FROST 
-  Ανοίξτε την πόρτα του καταψύκτη και 

αφαιρέστε το επάνω συρτάρι (εικόνα 2).
-  Απασφαλίστε το αξεσουάρ STOP FROST 

(εικόνα 3) και αφαιρέστε το (εικόνα 4), 
προσέχοντας να μην πέσει στο γυάλινο τζάμι 
που βρίσκεται από κάτω. Σημείωση: Εάν το 
αξεσουάρ έχει μπλοκάρει ή είναι δύσκολο να 
αφαιρεθεί, μην συνεχίσετε να προσπαθείτε να 
το αφαιρέσετε αλλά προχωρήστε στην πλήρη 
απόψυξη του καταψύκτη. 

- Κλείστε την πόρτα του καταψύκτη.
-  Αφαιρέστε τον πάγο από το αξεσουάρ 

ξεπλένοντάς στο με τρεχούμενο (όχι καυτό) 
νερό (εικόνα 5).

-  Αφήστε το αξεσουάρ να στραγγίσει από τα 
νερά και στεγνώστε τα πλαστικά μέρη με 
μαλακό πανί.

-  Βάλτε το αξεσουάρ στη θέση του 
τοποθετώντας το πίσω τμήμα στις 
προεξοχές που εικονίζονται στην εικόνα 
7-A και στερεώστε τη λαβή του αξεσουάρ 
στα κουμπώματα που βρίσκονται από πάνω 
(εικόνα 7-B).

-  Τοποθετήστε το επάνω συρτάρι πίσω στη θέση 
του και κλείστε την πόρτα του καταψύκτη. 

Μπορείτε να καθαρίσετε μόνο το αξεσουάρ 
STOP FROST χωρίς να κάνετε πλήρη απόψυξη 
του καταψύκτη. Ο τακτικός καθαρισμός του 
αξεσουάρ STOP FROST θα βοηθήσει στο να 
περιοριστεί η ανάγκη για πλήρη απόψυξη του 
καταψύκτη. 

Σημείωση: Οι προδιαγραφές του προϊόντος, συμπεριλαμβανομένου του όγκου και της ενέργειας, 
υπολογίζονται χωρίς το αξεσουάρ STOP FROST.

Click!!

Click!!

A 

B

1

2

5

7

6

3 4
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ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ «ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ 
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ» (ανάλογα με το μοντέλο)

Το διαμέρισμα «μηδενικής θερμοκρασίας» έχει σχεδιαστεί 
ειδικά με χαμηλή θερμοκρασία και τα σωστά επίπεδα 
υγρασίας ώστε να διατηρεί τα νωπά τρόφιμα για περισσότερο 
χρόνο (για παράδειγμα κρέας, ψάρι, φρούτα και χειμερινά 
λαχανικά).

Η τεχνολογία ελέγχου υγρασίας σε συνδυασμό με τη 
λειτουργία Activ0° παρέχει την βέλτιστη διατήρηση των 
τροφίμων όταν τα τρόφιμα δεν είναι τελείως συσκευασμένα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του διαμερίσματος
Η εσωτερική θερμοκρασία του διαμερίσματος είναι περίπου 0° όταν είναι ενεργοποιημένο.

Για να το ενεργοποιήσετε, πατήστε το 
κουμπί που φαίνεται στην εικόνα για 
περισσότερο από ένα δευτερόλεπτο μέχρι 
να ανάψει το σύμβολο. 

Το αναμμένο σύμβολο υποδεικνύει ότι το 
διαμέρισμα είναι σε λειτουργία. Πατήστε 
ξανά το κουμπί για περισσότερο από ένα 
δευτερόλεπτο για να απενεργοποιήσετε το 
διαμέρισμα. Για να απενεργοποιήσετε πλήρως 
το διαμέρισμα πρέπει να αφαιρέσετε το 
συρτάρι. 

Για τη σωστή λειτουργία του διαμερίσματος «μηδενικής θερμοκρασίας» είναι απαραίτητο:
- Το ψυγείο να είναι ενεργοποιημένο
- Η θερμοκρασία να είναι μεταξύ +2°C και +6°C
-  Το συρτάρι στο διαμέρισμα «μηδενικής θερμοκρασίας» να είναι κλειστό για να μπορέσει να 

ενεργοποιηθεί
-  Να μην είναι επιλεγμένη μία από τις παρακάτω ειδικές λειτουργίες: Αναμονή, Απενεργοποίηση ψύξης, 

Διακοπές (εάν υπάρχει) - σε αυτή την περίπτωση, αφαιρέστε τα τρόφιμα από το εσωτερικό του. 

Σημείωση:
- Εάν δεν ανάψει το σύμβολο όταν ενεργοποιήσετε το διαμέρισμα, βεβαιωθείτε ότι το συρτάρι 

έχει κλείσει κανονικά. Εάν το πρόβλημα παραμένει, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης 
πελατών.

- Εάν ενεργοποιήσετε το διαμέρισμα όταν το συρτάρι είναι ανοιχτό, το σύμβολο στον πίνακα ελέγχου 
μπορεί να σβήσει αυτόματα. Το σύμβολο θα ανάψει ξανά όταν κλείσετε το συρτάρι.

- Ανεξάρτητα από την κατάσταση του διαμερίσματος, μπορεί να ακούσετε έναν ελαφρύ θόρυβο τον 
οποίο πρέπει να θεωρήσετε φυσιολογικό.

- Όταν το διαμέρισμα δεν είναι σε λειτουργία, η εσωτερική του θερμοκρασία εξαρτάται από τη γενική 
θερμοκρασία του ψυγείου. Σε αυτή την περίπτωση, σας συνιστούμε να αποθηκεύετε στο διαμέρισμα 
φρούτα και λαχανικά που δεν είναι ευαίσθητα στο κρύο (μούρα, μήλα, βερίκοκα, καρότα, σπανάκι, 
μαρούλι κ.λπ.)

Σημαντικό: Εάν ενεργοποιηθεί το διαμέρισμα ενώ υπάρχουν τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα 
σε νερό, μπορεί να σχηματιστούν υδρατμοί στα ράφια. Σε αυτή την περίπτωση, απενεργοποιήστε 
προσωρινά τη λειτουργία.
Προσέξτε όταν τοποθετείτε τρόφιμα και δοχεία μικρού μεγέθους στο επάνω ράφι του διαμερίσματος 
«μηδενικής θερμοκρασίας» ώστε να μην πέσουν στο χώρο ανάμεσα στο ράφι και το πίσω τοίχωμα 
του ψυγείου. 
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Πριν επικοινωνήσετε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών:
Επανεκκινήστε τη συσκευή για να ελέγξετε εάν 
έχει λυθεί το πρόβλημα. Εάν δεν έχει λυθεί, 
συνδέστε πάλι τη συσκευή και επαναλάβετε τη 
διαδικασία μετά από μία ώρα.
Εάν η συσκευή σας εξακολουθεί να μην 
λειτουργεί σωστά αφού ολοκληρώσετε τους 
ελέγχους που αναγράφονται στον οδηγό 
σχετικά με δυσλειτουργίες και μετά την 
επανεκκίνηση της συσκευής, επικοινωνήστε 
με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, 
περιγράφοντας με σαφήνεια το πρόβλημα και 
δίνοντας τις εξής πληροφορίες:
• Τον τύπο της δυσλειτουργίας
• Το μοντέλο

• Τον τύπο και τον αύξοντα αριθμό της 
συσκευής (αναγράφεται στην ετικέτα 
τεχνικών χαρακτηριστικών)

• Τον αριθμό σέρβις (εάν υπάρχει) (ο αριθμός 
που αναγράφεται μετά τη λέξη SERVICE στην 
ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών εντός της 
συσκευής) 
 

Σημείωση:
Η αναστροφή των θυρών της συσκευής, σε 
περίπτωση που διεξαχθεί από το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών, δεν θεωρείται 
εργασία στα πλαίσια της Εγγύησης.

ΚΕΝΤΡΟ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΕλΑΤΩΝ

Αφαίρεση του διαμερίσματος «μηδενικής θερμοκρασίας»:
Εκτελέστε τα παρακάτω στάδια:
-  Για να διευκολυνθείτε στην αφαίρεση του διαμερίσματος, σας συνιστούμε να αδειάσετε (και 

πιθανώς να αφαιρέσετε) τα κάτω ράφια της πόρτας
- Απενεργοποιήστε το διαμέρισμα
- Αφαιρέστε το διαμέρισμα περιστρέφοντάς το προς τα επάνω 
- Αφαιρέστε το λευκό πλαστικό ράφι κάτω από το διαμέρισμα

Σημείωση: Το επάνω ράφι και τα πλαϊνά στηρίγματα δεν μπορούν να αφαιρεθούν.

Για να χρησιμοποιήσετε πάλι το διαμέρισμα «μηδενικής θερμοκρασίας», τοποθετήστε προσεκτικά 
το λευκό πλαστικό ράφι κάτω από το διαμέρισμα πριν κλείσετε το συρτάρι και επανενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία. 
Εάν χρειάζεστε περισσότερο χώρο στο ψυγείο και θέλετε να μειώσετε την κατανάλωση ενέργειας, 
σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε το διαμέρισμα «μηδενικής θερμοκρασίας» και να το 
αφαιρέσετε.
Καθαρίζετε κατά καιρούς το διαμέρισμα και τα διάφορα μέρη του με πανί και διάλυμα ζεστού νερού 
(φροντίζοντας να μην βυθίσετε το λευκό πλαστικό ράφι κάτω από το συρτάρι) και ουδέτερης ουσίας 
καθαρισμού, ειδικής για το καθάρισμα του εσωτερικού του ψυγείου. Μην χρησιμοποιείτε διαβρωτικές 
ουσίες καθαρισμού.

Πριν καθαρίσετε το διαμέρισμα (και εξωτερικά) είναι απαραίτητο να αφαιρέσετε το συρτάρι 
για να αποσυνδέσετε την ηλεκτρική παροχή του διαμερίσματος.




