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Ο σκοπός αυτού του εγγράφου είναι να παρέχει μια λίστα με συμβουλές που μπορούν να βοηθήσουν στη 
βελτιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης της συσκευής.

Αυτή η ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται να χρησιμοποιηθεί ως ενσωματωμένη συσκευή.

Οι πόρτες και τα καπάκια της συσκευής ψύξης πρέπει να αφαιρούνται πριν από την απόρριψή τους στον 
χώρο υγειονομικής ταφής, για να αποφευχθεί η παγίδευση παιδιών ή ζώων.

Συνιστώμενη ρύθμιση:
• Διαμέρισμα ψυγείου: +4 °C ή MED
• Διαμέρισμα καταψύκτη: -18 °C ή -20 °C

Η λειτουργία ταχείας/σούπερ ταχείας ψύξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 72 ώρες, ή μπορείτε 
να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ταχείας/σούπερ κατάψυξης.

Η λειτουργία ταχείας/σούπερ ταχείας ψύξης απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 24 ώρες, ή μπορείτε 
να την απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί ταχείας/σούπερ κατάψυξης.

Για να βελτιώσετε την ταχύτητα κατάψυξης και για να έχετε περισσότερο χώρο αποθήκευσης, μπορείτε 
να αφαιρέσετε τα συρτάρια και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου.

Η ποσότητα νωπών τροφίμων που μπορεί να καταψυχθεί εντός ενός συγκεκριμένου διαστήματος 
αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών.

Τα όρια φορτίου καθορίζονται από καλάθια, πτερύγια, συρτάρια, ράφια κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι αυτά τα 
στοιχεία μπορούν να κλείσουν εύκολα μετά τη φόρτωση.

Για να αποφύγετε τη σπατάλη τροφίμων, ανατρέξτε στην προτεινόμενη ρύθμιση και τους χρόνους 
αποθήκευσης που υπάρχουν στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη.

Γεμίστε με νερό την παγοθήκη κατά τα 2/3 και τοποθετήστε την στο θάλαμο καταψύκτη. Σε καμία 
περίπτωση μην χρησιμοποιείτε κοφτερά ή μυτερά αντικείμενα για να αφαιρέσετε τον πάγο.

Οι πληροφορίες μοντέλου μπορούν να ανακτηθούν χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR που υποδεικνύεται 
στην ετικέτα ενέργειας.  
Η ετικέτα περιλαμβάνει επίσης το αναγνωριστικό μοντέλου που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
προσπέλαση στην πύλη του μητρώου στη διεύθυνση https://eprel.ec.europa.eu.

Εάν η δήλωση του συρταριού "chiller/chill" υπάρχει στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών, η δήλωση 
ισχύει μόνο για το πρότυπο EN 62552:2013 που ισχύει έως τις 28 Φεβρουαρίουth 2021.
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