
ELΣύντομος οδηγός
ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΥ ΑΓΟΡΑΣΑΤΕ ΕΝΑ 
ΠΡΟΪΟΝ WHIRLPOOL
Για να λάβετε πλήρη τεχνική υποστήριξη, 
παρακαλούμε να καταχωρίσετε τη συσκευή σας στην 
ιστοσελίδα www . whirlpool . eu/ register

Διαβάστε τις οδηγίες για την ασφάλεια προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ
Μετά την εγκατάσταση, αφήστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας 
τουλάχιστον για δύο ώρες πριν τη συνδέσετε στην πρίζα. Συνδέστε τη 
συσκευή στην πρίζα, η λειτουργία ξεκινά αυτόματα. Οι θερμοκρασίες 
για την ιδανική διατήρηση των τροφίμων έχουν ήδη ρυθμιστεί από το 

εργοστάσιο.
Αφού ενεργοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει να περιμένετε 4 - 6 ώρες 
μέχρι η θερμοκρασία να φτάσει στη σωστή τιμή αποθήκευσης 
τροφίμων για μια κανονικά γεμάτη συσκευή.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΛΕΓΧΟΥ
1. Ένδειξη συναγερμού διακοπής ρεύματος
2. Ένδειξη Ταχείας ψύξης
3. Οθόνη θερμοκρασίας ψυγείου και 

καταψύκτη
4. Ένδειξη ταχείας κατάψυξης
5. Ένδειξη λειτουργίας διακοπών
6. Κουμπί Ενεργό/Σε αναμονή
7. Κουμπί Διακοπή συναγερμού
8. Κουμπί θερμοκρασίας ψυγείου / Κουμπί 

ταχείας ψύξης
9. Κουμπί θερμοκρασίας κατάψυξης/Κουμπί 

ταχείας κατάψυξης
10. Κουμπί ελέγχου ακρίβειας / κουμπί 

λειτουργίας διακοπών
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ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ/ΑΝΑΜΟΝΗ
Για να θέσετε το προϊόν σε κατάσταση Stand-by (Αναμονή), κρατήστε 
πατημένο το κουμπί Ενεργοποίηση/Αναμονή για 3 δευτερόλεπτα. Όλες 
οι ενδείξεις σβήνουν εκτός από την ένδειξη On/Standby . Πατήστε το 
ξανά για να επανενεργοποιήσετε τη συσκευή.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία ψυγείου, πατήστε το κουμπί 
θερμοκρασίας ψυγείου. Η θερμοκρασία του ψυγείου μπορεί να 
ρυθμιστεί μεταξύ +2 °C και + 8 °C όπως εμφανίζεται στην οθόνη 
θερμοκρασίας ψυγείου και καταψύκτη.

ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στο εσωτερικό του καταψύκτη, 
πατήστε το κουμπί Freezer °C (Καταψύκτης °C) . Η θερμοκρασία του 
καταψύκτη μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ -16℃ και -24°C όπως φαίνεται 
στο κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / Κουμπί ταχείας ψύξης.

ΤΑΧΕΙΑ ΨΥΞΗ (FAST COOL)
Με τη χρήση της λειτουργίας ταχείας ψύξης είναι δυνατό να 
αυξήσετε την ψύξη στο ψυγείο. Η λειτουργία αυτή συνιστάται 
όταν τοποθετούνται μεγάλες ποσότητες τροφίμων στο ψυγείο. 
Πατήστε το κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ/Κουμπί Ταχείας ψύξης 
για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Ταχείας Ψύξης. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης ταχείας ψύξης ανάβει. Η λειτουργία 
απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 6 ώρες, ή μπορείτε να την 
απενεργοποιήσετε πατώντας ξανά το κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ/
Κουμπί ταχείας ψύξης.

ΤΑΧΕΙΑΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ (FAST FREEZE)
Η λειτουργία αυτή συνιστάται όταν τοποθετούνται στον καταψύκτη 
μεγάλες ποσότητες τροφίμων που πρόκειται να καταψυχθούν.
24 ώρες πριν από την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, πατήστε το 
κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ / Κουμπί Ταχείας Κατάψυξης για 
να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία ταχείας κατάψυξης. Όταν είναι 
ενεργοποιημένη, η λυχνία ένδειξης ταχείας ψύξης ανάβει. Μετά από 
24 ώρες, τοποθετήστε τα τρόφιμα για κατάψυξη στον καταψύκτη. Η 
λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 48 ώρες, ή μπορείτε 
να την απενεργοποιήσετε πατώντας το κουμπί ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΨΥΓΕΙΟΥ 
/ Κουμπί ταχείας κατάψυξης.

ΚΟΥΜΠΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΚΡΙΒΕΙΑΣ
Η λειτουργία ελέγχου ακρίβειας είναι προηγμένη τεχνολογικά 
λειτουργία που μειώνει τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας σε όλο το 
θάλαμο της κατάψυξης στο ελάχιστο, χάρη σε ένα καινοτόμο σύστημα 
αέρα, εντελώς ανεξάρτητο από το ψυγείο. Τα "καψίματα" κατάψυξης 
είναι μειωμένα κατά 60% και τα τρόφιμα διατηρούν την αρχική τους 
ποιότητα και χρώμα. Για να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη 

λειτουργία ελέγχου ακρίβειας απλά πατήστε το κουμπί ελέγχου 
ακρίβειας. Η λειτουργία εφαρμόζεται κανονικά σε ένα καθορισμένο 
εύρος θερμοκρασίας: μεταξύ ‐22 °C και - 24 °C.
Όταν η λειτουργία είναι ενεργή και η τρέχουσα θερμοκρασία στην 
κατάψυξη είναι ρυθμισμένη σε θερμότερο σημείο ρύθμισης από -22 
°C, η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους -22 °C για να ταιριάζει 
με το εύρος λειτουργίας. Εάν η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη και 
ο χρήστης αλλάξει τη θερμοκρασία πέραν του εύρους λειτουργίας, η 
λειτουργία απενεργοποιείται αυτόματα. Στην περίπτωση ενεργοποίηση 
της ταχείας κατάψυξης, η “Λειτουργία ελέγχου ακρίβειας” αναστέλλεται 
έως ότου απενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας κατάψυξης.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΑΚΟΠΕΣ
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία για να μειώσετε την 
κατανάλωση ενέργειας της συσκευής κατά τη διάρκεια μιας μεγάλης 
χρονικής περιόδου. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία Διακοπές, 
πατήστε το κουμπί ελέγχου ακρίβειας για 3 δευτερόλεπτα. Όταν η 
λειτουργία είναι ενεργοποιημένη, ανάβει το σχετικό σύμβολο και 
η οθόνη του ψυγείου δείχνει 12 °C. Για να απενεργοποιήσετε αυτή 
τη λειτουργία, επαναλάβετε τη διαδικασία. Η αλλαγή του επιπέδου 
θερμοκρασίας θα απενεργοποιήσει αυτόματα τη λειτουργία. Όταν 
είναι ενεργοποιημένη αυτή η λειτουργία, ο θάλαμος του καταψύκτη 
λειτουργεί κανονικά.

ΕΞΥΠΝΗ ΟΘΟΝΗ *
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την προαιρετική λειτουργία 
για να εξοικονομήσετε ενέργεια. Για να ενεργοποιήσετε την Έξυπνη 
Οθόνη, πατήστε ταυτόχρονα το κουμπί θερμοκρασίας ΨΥΓΕΙΟΥ και 
το κουμπί θερμοκρασίας ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ. Όταν ενεργοποιηθεί, τα άλλα 
πλήκτρα και οι οθόνες είναι απενεργοποιημένα για να ελαχιστοποιηθεί 
η κατανάλωση. Για να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία, 
επαναλάβετε τη διαδικασία. Θυμηθείτε ότι αυτή η λειτουργία δεν 
αποσυνδέει τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος, αλλά μειώνει 
μόνο την κατανάλωση ενέργειας από την εξωτερική οθόνη Κάθε φορά 
που θέλετε να χρησιμοποιήσετε τον πίνακα ελέγχου και να δείτε όλες 
τις λειτουργίες, απλά πρέπει να πιέσετε οποιοδήποτε κουμπί για να 
ενεργοποιηθεί ο πίνακας.

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ*
Ο ανεμιστήρας βελτιώνει την κατανομή της θερμοκρασίας εντός του 
ψυγείου, επιτρέποντας έτσι την καλύτερη συντήρηση των τροφίμων.
Ο ανεμιστήρας σταματά και ξεκινά ανάλογα με τα επίπεδα 
θερμοκρασίας ή/και υγρασίας εντός του ψυγείου. Εάν η συσκευή 
διαθέτει ανεμιστήρα, μπορεί να διατίθεται με αντιμικροβιακό 
φίλτρο. Εάν η συσκευή διαθέτει ανεμιστήρα, μπορεί να διατίθεται με 
αντιμικροβιακό φίλτρο. Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα ή επικοινωνήστε 
με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών για να αγοράσετε το φίλτρο.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



ΛΥΧΝΙΑ LED
Αν το σύστημα φωτισμού LED δεν λειτουργεί, επικοινωνήστε με το 
κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για να το αντικαταστήσετε.
Προσοχή: Το φως του ψυγείου ανάβει όταν ανοίξει η πόρτα του 

ψυγείου. Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για περισσότερο από 8 λεπτά, 
το φως θα σβήσει αυτόματα.

6TH SENSE
Η λειτουργία αυτή διασφαλίζει αυτόματα τις βέλτιστες 
συνθήκες συντήρησης των τροφίμων. Η λειτουργία “6th 
Sense” ενεργοποιείται αυτόματα όταν:

• τοποθετήσετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο ψυγείο
• η πόρτα του ψυγείου παραμείνει ανοικτή για μεγάλο διάστημα
• παρουσιαστεί παρατεταμένη διακοπή ρεύματος, με αποτέλεσμα η 

εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής να αυξηθεί σε τιμές που δεν 
διασφαλίζουν την ασφαλή συντήρηση των τροφίμων.

HUMIDITY CONTROL (ΕΛΕΓΧΟΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ)*
Ανοίξτε το ρυθμιστή υγρασίας (θέση B) αν θέλετε να αποθηκεύσετε 
τρόφιμα με λιγότερη υγρασία, όπως φρούτα, ή κλείστε τον (θέση Α) για 
να αποθηκεύσετε τρόφιμα με περισσότερη υγρασία, όπως τα λαχανικά.

ΚΑΤΩ ΡΑΦΙ*
Χάρη στο σύστημα με ράγες, αυτό το ράφι σας επιτρέπει να σύρετε 
κάτω από το μπροστινό τμήμα, δημιουργώντας έναν επιπλέον χώρο 

για την αποθήκευση ψηλών μπουκαλιών ή κανατών.

ΔΙΣΚΟΣ ΕΥΚΟΛΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟΝ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ *
Ο δίσκος κατάψυξης είναι χρήσιμος για εύκολη πρόσβαση σε προϊόντα 
που χρησιμοποιούνται συχνά, καταψύξτε ή απλά αποθηκεύστε φαγητά 

που έμειναν ή μικρά αντικείμενα.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ NO-FROST
Η απόψυξη του ψυγείου γίνεται εντελώς αυτόματα. Εάν υπάρχουν 
σταγονίδια νερού στο πίσω τοίχωμα εσωτερικά του ψυγείου, σημαίνει 
ότι η αυτόματη απόψυξη είναι σε εξέλιξη.

Το νερό απόψυξης ρέει αυτόματα σε μια οπή αποστράγγισης και 
συλλέγεται σε ένα δοχείο από όπου εξατμίζεται.

ΖΩΝΗ 0°
Το διαμέρισμα Ζώνη 0° εξασφαλίζει θερμοκρασίες λειτουργίας με 
εύρος από -2 °C έως 3 °C, ανάλογα με την επιλεγμένη θερμοκρασία 
ψυγείου, η οποία είναι κατάλληλη για:
• φύλαξη κρέατος, ψαριών και ευαίσθητων προϊόντων,
• γρήγορη ψύξη ζεστών φαγητών,
• απόψυξη χαμηλής θερμοκρασίας (εμποδίζει τον πολλαπλασιασμό 

των μικροοργανισμών).

Μπορείτε να έχετε θερμοκρασία 0 °C, υπό κανονικές συνθήκες, όταν η 
θερμοκρασία του ψυγείου έχει ρυθμιστεί στην ελάχιστη θερμοκρασία. 
Να θυμάστε ότι αλλάζοντας τη θερμοκρασία του ψυγείου μπορείτε να 
αλλάξετε και τη θερμοκρασία στο διαμέρισμα Ζώνης 0°. Λάβετε υπόψη 
ότι το διαμέρισμα Ζώνη 0° είναι ένα μηχανικό χαρακτηριστικό που 
λειτουργεί πάντα, δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ NO-FROST
Στους καταψύκτες No Frost παρέχεται κυκλοφορία ψυχρού αέρα γύρω 
από τις ζώνες συντήρησης και αποτρέπεται ο σχηματισμός πάγου, με 
αποτέλεσμα να μην απαιτείται απόψυξη.
Τα κατεψυγμένα προϊόντα δεν κολλούν στα τοιχώματα, οι ετικέτες 
παραμένουν ευανάγνωστες και οι ζώνες συντήρησης παραμένουν 
καθαρές και τακτοποιημένες.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα



ΠΩΣ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ

 

Λεζάντα

ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕ ΜΕΤΡΙΑ ΨΥΞΗ
Προτείνεται για τη φύλαξη τροπικών φρούτων, 
αναψυκτικών, ποτών, αυγών, σαλτσών, τουρσιών, 
βουτύρου, μαρμελάδας
ΘΑΛΑΜΟΣ ΨΥΞΗΣ
Προτείνεται για την αποθήκευση τυριών, γάλακτος, 
καθημερινών φαγητών, ντελικατέσεν, γιαουρτιού

ΨΥΧΡΟΤΕΡΗ ΠΕΡΙΟΧΗ
Προτείνεται για την αποθήκευση αλλαντικών, 
επιδόρπιων, ψαριών και κρέατος

ΣΥΡΤΑΡΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

ΣΥΡΤΑΡΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ

ΣΥΡΤΑΡΗ ΖΩΝΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ
(Περιοχή μέγιστης ψύξης)
Για να καταψύξετε νωπά/μαγειρεμένα τρόφιμα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ

Τύπος συναγερμού Σήμα Αιτία Λύση

Συναγερμός ανοιχτής πόρτας Ο ηχητικός συναγερμός 
ανοιχτής πόρτας παραμένει 
ενεργός, ο ηχητικός συναγερμός 
ενεργοποιείται και η ένδειξη 
συναγερμού αναβοσβήνει.

Το ψυγείο ή η πόρτα έχει μείνει 
ανοιχτή για περισσότερα από 2 
λεπτά.

Κλείστε την πόρτα ή πατήστε 
τη Διακοπή συναγερμού για να 
καταργήσετε τον ακουστικό 
συναγερμό.

Συναγερμός θερμοκρασίας

Η ένδειξη θερμοκρασίας 
αναβοσβήνει (°C) και η ένδειξη 
συναγερμού παραμένει 
αναμμένη.

Η εσωτερική θερμοκρασία στον 
καταψύκτη δεν είναι επαρκής

Πιέστε το πλήκτρο διακοπής 
συναγερμού.
Ο ηχητικός συναγερμός 
σταματάει, η ένδειξη 
θερμοκρασίας (°C) αναβοσβήνει 
και η ένδειξη συναγερμού 
παραμένει αναμμένη μέχρι η 
θερμοκρασία να φτάσει τους < 
-10 °C.

Συναγερμός παρατεταμένης 
διακοπής ρεύματος

Το εικονίδιο συναγερμού 
διακοπής ρεύματος παραμένει 
ενεργό, η ένδειξη συναγερμού 
αναβοσβήνει.

Παρατεταμένη διακοπή ρεύματος 
που μπορεί να αυξήσει την 
εσωτερική θερμοκρασία στους 
0°C.

Πιέστε το πλήκτρο διακοπής 
συναγερμού. Ο ηχητικός 
συναγερμός σταματάει.

Βλάβη Το γράμμα "F" αναβοσβήνει στην 
οθόνη (°C).

Δυσλειτουργία του προϊόντος. Επικοινωνήστε με το τμήμα 
εξυπηρέτησης πελατών.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα
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Μπορείτε να κατεβάσετε τις Οδηγίες για την ασφάλεια, το Εγχειρίδιο χρήσης, το Δελτίο προϊόντος και 
ενεργειακών δεδομένων από:
• Την ιστοσελίδα μας docs . whirlpool . eu
• Χρησιμοποιώντας τον κωδικό QR
• Εναλλακτικά, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών (Βλ. τηλεφωνικό 

αριθμό στο βιβλιαράκι εγγύησης). Όταν επικοινωνείτε με το Κέντρο εξυπηρέτησης πελατών, αναφέρατε τους 
κωδικούς που αναγράφονται στην ετικέτα αναγνώρισης προϊόντος.

* Διατίθεται μόνο σε ορισμένα μοντέλα

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Τι να κάνετε εάν… Πιθανές αιτίες Λύσεις

Η συσκευή δεν λειτουργεί. Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας της συσκευής.

• Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε 
ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση.

• Ελέγξτε τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες του 
σπιτιού σας

Εάν υπάρχει νερό στη 
λεκάνη νερού απόψυξης.

Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός 
είναι ζεστός και υγρός.
Μπορεί ακόμα η λεκάνη να είναι 
μισογεμάτη.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι σε οριζόντια θέση ώστε να μην 
ξεχειλίσει το νερό.

Εάν τα άκρα της συσκευής, 
τα οποία έρχονται σε επαφή 
με το λάστιχο της πόρτας, 
είναι ζεστά στην αφή.

Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό είναι 
φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι ζεστός 
και όταν λειτουργεί ο συμπιεστής.

Το φως δεν λειτουργεί. Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το 
λαμπτήρα.
Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε 
λειτουργία On/Stand-By.

• Έχετε ελέγξει τις διατάξεις ασφαλείας και τις ηλεκτρικές ασφάλειες 
του σπιτιού σας.

• Ελέγξτε αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι συνδεδεμένο σε 
ηλεκτροφόρα πρίζα με τη σωστή τάση 

• Σε περίπτωση που έχουν χαλάσει οι λυχνίες LED, ο χρήστης πρέπει 
να καλέσει το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών για αντικατάσταση 
με τον ίδιο τύπο που διατίθεται μόνο από το κέντρο 
εξυπηρέτησης πελατών ή εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους.

Το μοτέρ φαίνεται να 
λειτουργεί με μεγάλη 
ένταση.

Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ 
εξαρτάται από ποικίλους παράγοντες: 
τη συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, 
την ποσότητα των αποθηκευμένων 
τροφίμων, τη θερμοκρασία του 
δωματίου, τη ρύθμιση των κουμπιών 
θερμοκρασίας.

• Έχουν ρυθμιστεί σωστά τα χειριστήρια της συσκευής.
• Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσότητες τροφίμων στη συσκευή.
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα δεν ανοίγει πάρα πολύ συχνά.
• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα κλείνει καλά.

Εάν η θερμοκρασία της 
συσκευής είναι πολύ υψηλή.

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί 
να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).

• Βεβαιωθείτε ότι ο συμπυκνωτής (πίσω πλευρά της συσκευής) είναι 
καθαρός από σκόνη και χνούδια.

• Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα είναι καλά κλεισμένη.
• Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας είναι καλά 

προσαρμοσμένα.
• Στις θερμές μέρες ή όταν το δωμάτιο ζεστό, είναι φυσιολογικό το 

μοτέρ να λειτουργεί για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.
• Αν η πόρτα της συσκευής έχει μείνει ανοιχτή για κάποιο διάστημα 

ή έχουν τοποθετηθεί μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ 
παραμένει σε λειτουργία περισσότερη ώρα για να ψύξει το 
εσωτερικό της συσκευής.

Οι πόρτες δεν ανοίγουν και 
δεν κλείνουν σωστά.

Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί 
να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).

• Βεβαιωθείτε ότι οι συσκευασίες των τροφίμων δεν εμποδίζουν την 
πόρτα.

• Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα και η αυτόματη 
παγομηχανή δεν έχουν φύγει από τη θέση τους.

• Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα της πόρτας δεν είναι βρόμικα ή 
κολλάνε.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε οριζόντια θέση.


