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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να 
αποφύγετε κινδύνους λόγω 
αστάθειας, η τοποθέτηση ή 
στερέωση της συσκευής πρέπει να 
πραγματοποιείται σύμφωνα με τις 
οδηγίες του κατασκευαστή.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε 
ελεύθερα τα ανοίγματα αερισμού 
της συσκευής.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποφύγετε 
τις βλάβες στους σωλήνες του 
ψυκτικού κυκλώματος της 
συσκευής.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη 
χρησιμοποιείτε μηχανικά, 
ηλεκτρικά ή χημικά προϊόντα 
για να επιταχύνετε τη διαδικασία 
απόψυξης, εάν δεν τα συνιστά ο 
κατασκευαστής.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη 
χρησιμοποιείτε και μην τοποθετείτε 
ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους 
θαλάμους της συσκευής εάν δεν 
είναι του τύπου που συνιστάται 
ρητά από τον κατασκευαστή. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι παγοποιητές 
ή/και οι διανομείς που δεν 
είναι άμεσα συνδεδεμένοι με 
το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να 
τροφοδοτούνται μόνο με πόσιμο 
νερό.

Ενημέρωση: Η συσκευή αυτή δεν 
περιέχει CFC. Το ψυκτικό κύκλωμα 
περιέχει R600a (HC).
• Για τις συσκευές με ισοβουτάνιο 

(R600a): το ισοβουτάνιο είναι ένα 
φυσικό αέριο χωρίς αρνητικές 
επιπτώσεις για το περιβάλλον, το 
οποίο είναι ωστόσο εύφλεκτο. 
Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι οι 
σωλήνες του ψυκτικού κυκλώματος 
δεν έχουν υποστεί ζημιά. 

Προσέξτε ιδιαίτερα σε περίπτωση 
χαλασμένων σωλήνων που 
αδειάζουν το ψυκτικό κύκλωμα.

• Το C-πεντάνιο χρησιμοποιείται 
ως διογκωτικό προϊόν στον 
μονωτικό αφρό και είναι εύφλεκτο 
αέριο. Προσέχετε ιδιαίτερα κατά 
τη διάρκεια των διαδικασιών 
απόρριψης.

• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί 
για οικιακή χρήση, καθώς και για 
χρήση παρόμοιου τύπου σε

 -  κουζίνες χώρων εργασίας σε 
καταστήματα, γραφεία και άλλα 
περιβάλλοντα εργασίας

 -  αγροικίες καθώς και από πελάτες 
ξενοδοχείων, πανδοχείων και 
άλλων τύπων κατοικιών

 -  ξενοδοχεία τύπου «bed and 
breakfast» 

 -  τροφοδοσία και άλλες παρόμοιες 
εφαρμογές 

• Μην αποθηκεύετε σε αυτήν τη 
συσκευή εκρηκτικές ουσίες, 
όπως κουτιά σπρέι με εύφλεκτο 
προωστικό.

• Η συσκευή μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας 8 ετών και άνω ή από 
άτομα με μειωμένες σωματικές, 
αισθητηριακές ή διανοητικές 
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 
και γνώσης της συσκευής, εφόσον 
βρίσκονται υπό επιτήρηση ή έχουν 
λάβει οδηγίες για τη χρήση της 
συσκευής με ασφαλή τρόπο και 
κατανοούν τους κινδύνους που 
συνεπάγεται. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
από τον χρήστη δεν πρέπει να 
εκτελούνται από παιδιά χωρίς 
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επιτήρηση.
• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο 

ασφυξίας και εγκλωβισμού, μην 
επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν ή 
να κρύβονται μέσα στη συσκευή.

• Πρέπει να είναι δυνατή η 
αποσύνδεση της συσκευής από 
την ηλεκτρική τροφοδοσία με 
αφαίρεση του φις από την πρίζα 
ή με χρήση του πολυ-πολικού 
διακόπτη που έχει εγκατασταθεί 
πριν από την πρίζα σύμφωνα με τα 
εθνικά πρότυπα ασφαλείας.

• Συνδέστε το φις σε μια γειωμένη 
πρίζα ρεύματος: η συσκευή πρέπει 
να είναι σωστά συνδεδεμένη σε 
εγκεκριμένο σύστημα γείωσης.

• Μη χρησιμοποιείτε μονούς/
πολλαπλούς προσαρμογείς ή 
επεκτάσεις καλωδίων.

• Κατά την εγκατάσταση, βεβαιωθείτε 
ότι η συσκευή δεν προκαλεί 
φθορά στο καλώδιο ηλεκτρικής 
τροφοδοσίας.

• Μην τραβάτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας της συσκευής

• Η μετακίνηση και η εγκατάσταση 
της συσκευής πρέπει να 
πραγματοποιούνται από δύο 
τουλάχιστον άτομα.

• Για να αποφύγετε τον κίνδυνο, η 
εγκατάσταση και η συντήρηση, 
καθώς και η αντικατάσταση του 
καλωδίου τροφοδοσίας, πρέπει 
να εκτελούνται από εξειδικευμένο 
τεχνικό σύμφωνα με τις οδηγίες του 
κατασκευαστή και τους ισχύοντες 
τοπικούς κανονισμούς ασφαλείας. 
Μην επισκευάζετε και μην 
αντικαθιστάτε κανένα εξάρτημα της 
συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται 
ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

1. Συσκευασία
Το υλικό συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμο και 
φέρει το σύμβολο της ανακύκλωσης . 
Για την απόρριψη, τηρείτε τους τοπικούς κανονισμούς. 
Τα υλικά συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, φελιζόλ, 
κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από τα παιδιά, 
καθώς αποτελούν πιθανή εστία κινδύνου.

2. Διάλυση/Ανακύκλωση
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα 
υλικά.
Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση σύμφωνα με 

την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα 
Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ). Η σωστή απόσυρση της συσκευής αυτής 
συμβάλλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών 
συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

Το σύμβολο  στη συσκευή ή στα συνοδευτικά 
έγγραφα υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή δεν πρέπει 
να υποβάλλεται σε επεξεργασία όπως τα οικιακά 
απόβλητα, αλλά να παραδίδεται σε ειδικό κέντρο 
συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού.
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ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Κατά τη μετακίνηση της συσκευής απαιτείται 

προσοχή, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο δάπεδο 
(π.χ. παρκέ).

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν βρίσκεται κοντά σε 
πηγές θερμότητας.

• Εγκαταστήστε και οριζοντιώστε τη συσκευή σε 
δάπεδο που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της και 
σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη χρήση της.

• Η συσκευή είναι ρυθμισμένη για λειτουργία σε 
χώρο όπου η θερμοκρασία κυμαίνεται εντός του 
παρακάτω εύρους τιμών, ανάλογα με την κλιματική 
κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα τεχνικών 
στοιχείων. Η συσκευή μπορεί να μη λειτουργεί 
σωστά, εάν παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα 
σε θερμοκρασία εκτός του εύρους τιμών που 
καθορίζεται.

Κλιματική κατηγορία Θερμ. περιβ. (°C)
SN Από 10 έως 32
N Από 16 έως 32
ST Από 16 έως 38
T Από 16 έως 43

• Βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην 

πινακίδα ονομαστικών στοιχείων αντιστοιχεί στην 
τάση της οικιακής εγκατάστασης. 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΡΗΣΗ
• Μη φυλάσσετε και μη χρησιμοποιείτε βενζίνη, άλλα 

εύφλεκτα αέρια ή υγρά κοντά στη συσκευή ή σε 
άλλες οικιακές ηλεκτρικές συσκευές. Οι αναθυμιάσεις 
μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. 

• Μην καταπίνετε το υγρό (μη τοξικό) που περιέχουν 
οι συσσωρευτές ψύχους (σε μερικά μοντέλα). 

• Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις 
τα βγάλετε από τον καταψύκτη επειδή υπάρχει 
κίνδυνος εγκαυμάτων από το κρύο.

• Για προϊόντα σχεδιασμένα να χρησιμοποιούν φίλτρο 
αέρα στο εσωτερικό του καλύμματος ανεμιστήρα, το 
φίλτρο πρέπει πάντα να είναι στη θέση του όταν το 
ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία.

• Πριν από οποιαδήποτε εργασία συντήρησης 
ή καθαρισμού, βγάλτε το φις από την πρίζα ή 
αποσυνδέστε το ψυγείο από το ηλεκτρικό δίκτυο.

• Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τη διατήρηση 
φρέσκων τροφίμων και τον καταψύκτη μόνο για τη 
διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων ή την κατάψυξη 
φρέσκων τροφίμων, καθώς και για παγάκια. 

• Μην αποθηκεύετε στο θάλαμο καταψύκτη γυάλινα 

Για να διασφαλίσετε τη βέλτιστη χρήση της 
συσκευής σας, διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες 
χειρισμού όπου θα βρείτε μια περιγραφή του 
προϊόντος, καθώς και χρήσιμες συμβουλές.
Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
1. Μετά την αφαίρεση της συσκευασίας, βεβαιωθείτε 

ότι η συσκευή δεν έχει υποστεί ζημιά και ότι η πόρτα 
κλείνει σωστά. Τυχόν ζημιές πρέπει να αναφέρονται 
στο κατάστημα πώλησης μέσα σε 24 ώρες από την 
παράδοση του προϊόντος.

2. Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν θέσετε σε 
λειτουργία τη συσκευή, ώστε να διασφαλιστεί η 
πλήρης απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.

3. Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής πριν από τη 
χρήση.

Πριν από την απόσυρση, κόψτε το καλώδιο 
τροφοδοσίας και αφαιρέστε τις πόρτες και τα ράφια, 
έτσι ώστε η συσκευή να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και να μην υπάρχει κίνδυνος εγκλωβισμού παιδιών στο 
εσωτερικό της.
Διαλύστε τη συσκευή τηρώντας την τοπική νομοθεσία 
για τη διάθεση των απορριμμάτων και παραδώστε την 
στα ειδικά κέντρα ανακύκλωσης, χωρίς να την αφήσετε 
αφύλαχτη ούτε για λίγες ημέρες, καθώς αποτελεί εστία 
κινδύνου για τα παιδιά.
Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά με την 
επεξεργασία, τη συλλογή και την ανακύκλωση αυτού 
του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές 
αρχές, την υπηρεσία αποκομιδής οικιακών αποβλήτων 
ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε τη συσκευή. 

Δήλωση συμμόρφωσης 
• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για τη διατήρηση 

τροφίμων και έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τον 
Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1935/2004.

• Αυτή η συσκευή έχει σχεδιαστεί, κατασκευαστεί και 
διατεθεί στην αγορά σύμφωνα με:

 - τις προδιαγραφές ασφαλείας της Οδηγίας 2006/95/
ΕΚ περί χαμηλής τάσης (η οποία αντικαθιστά την 
73/23/ΕΟΚ και τις μετέπειτα τροποποιήσεις της),

 - τις προδιαγραφές προστασίας της Οδηγίας 
2004/108/ΕΚ περί ηλεκτρομαγνητικής 
συμβατότητας (ΗΜΣ).

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
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• Εγκαταστήστε τη συσκευή σε ένα ξηρό δωμάτιο 
με καλό εξαερισμό μακριά από οποιαδήποτε πηγή 
θερμότητας (π.χ. θερμαντικό σώμα, κουζίνα, κλπ.) 
και σε σημείο το οποίο να μην εκτίθεται απευθείας 
στον ήλιο. Αν απαιτείται, χρησιμοποιήστε μια 
μονωτική πλάκα. 

• Για επαρκή εξαερισμό, ακολουθήστε τις οδηγίες 
εγκατάστασης. 

• Ο μη επαρκής εξαερισμός στην πίσω πλευρά του 
προϊόντος αυξάνει την ενεργειακή κατανάλωση και 
μειώνει την απόδοση ψύξης. 

• Οι εσωτερικές θερμοκρασίες της συσκευής 
μπορεί να επηρεαστούν από τη θερμοκρασία 
περιβάλλοντος, τη συχνότητα ανοίγματος της 
πόρτας και τη θέση τοποθέτησης της συσκευής. 
Αυτοί οι παράγοντες πρέπει να ληφθούν υπόψη κατά 
τη ρύθμιση της θερμοκρασίας. 

• Αφήνετε το ζεστό φαγητό και τα ποτά να κρυώσουν 
πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. 

• Μην καλύπτετε τον ανεμιστήρα (αν υπάρχει) με 
τρόφιμα. 

• Αφού τοποθετήσετε τα τρόφιμα ελέγξτε αν οι πόρτες 
των διαμερισμάτων κλείνουν κανονικά, ιδιαίτερα η 
πόρτα του καταψύκτη. 

• Ανοίγετε τις πόρτες όσο το δυνατό λιγότερο. 
• Όταν ξεπαγώνετε τρόφιμα, τοποθετήστε τα στο 

ψυγείο. Η χαμηλή θερμοκρασία των κατεψυγμένων 
προϊόντων ψύχει τα τρόφιμα στο ψυγείο. 

• Οι συσκευές μπορεί να διαθέτουν ειδικούς θαλάμους 

(θάλαμος φρέσκων τροφίμων, θάλαμος μηδέν 
βαθμών,...). Σε περίπτωση που δεν αναφέρεται 
διαφορετικά στο ειδικό φυλλάδιο του προϊόντος, 
μπορούν να αφαιρεθούν, διατηρώντας ισοδύναμες 
αποδόσεις.

• Η θέση των ραφιών στο ψυγείο δεν επηρεάζει την 
αποδοτική χρήση ενέργειας. Τα τρόφιμα πρέπει να 
τοποθετούνται στα ράφια με τέτοιο τρόπο που να 
διασφαλίζεται η σωστή κυκλοφορία του αέρα (τα 
τρόφιμα δεν πρέπει να ακουμπούν το ένα με το άλλο 
και πρέπει να διατηρείται απόσταση μεταξύ των 
τροφίμων και του πίσω τοιχώματος). 

• Μπορείτε να αυξήσετε τη χωρητικότητα 
αποθήκευσης κατεψυγμένων τροφίμων αφαιρώντας 
τα καλάθια και, αν υπάρχει, το ράφι διακοπής 
κατάψυξης, διατηρώντας ισοδύναμη κατανάλωση 
ενέργειας.

• Αν η φλάτζα πάθει βλάβη πρέπει να αντικατασταθεί 
το συντομότερο δυνατό. 

• Τα προϊόντα υψηλής ενεργειακής απόδοσης είναι 
εξοπλισμένα με μοτέρ υψηλής απόδοσης και 
παραμένουν λειτουργικά για μεγαλύτερο χρονικό 
διάστημα έχοντας χαμηλή κατανάλωση ισχύος. Μην 
ανησυχείτε αν το μοτέρ συνεχίζει να λειτουργεί για 
μεγαλύτερη χρονική περίοδο.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

δοχεία με υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης.
• Αποφεύγετε την αποθήκευση μη συσκευασμένων 

τροφίμων σε απευθείας επαφή με τις εσωτερικές 
επιφάνειες του θαλάμου ψυγείου ή καταψύκτη.

• Ο λαμπτήρας που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι 
ειδικά σχεδιασμένος για οικιακές συσκευές και δεν 
είναι κατάλληλος για το γενικό φωτισμό δωματίου 
μέσα στο σπίτι (Κανονισμός [ΕΚ] αριθ. 244/2009 της 
Επιτροπής).

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ενδεχόμενες ζημίες σε πρόσωπα, ζώα ή ιδιοκτησία 

που οφείλονται στη μη τήρηση των παραπάνω 
συμβουλών και προφυλάξεων.
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