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ΟΔΗΓΊΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΆΛΕΙΑ
Διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες για την
ασφάλεια πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Κρατήστε τις οδηγίες για μελλοντική αναφορά.
Αυτές οι οδηγίες και η συσκευή περιλαμβάνουν
σημαντικές προειδοποιήσεις σχετικά με την
ασφάλεια, τις οποίες πρέπει να διαβάζετε και να
τηρείτε σε κάθε περίπτωση. Ο κατασκευαστής δεν
αναλαμβάνει καμία ευθύνη για βλάβη που
οφείλεται σε μη τήρηση αυτών των οδηγιών για
την ασφάλεια, λόγω ακατάλληλης χρήσης της
συσκευής ή λανθασμένη ρύθμιση των χειριστηρίων.
Πολύ μικρά παιδιά (0-3 ετών) πρέπει να
βρίσκονται μακριά από τη συσκευή. Τα μικρά
παιδιά (3-8 ετών) πρέπει να βρίσκονται μακριά από
τη συσκευή εκτός εάν επιτηρούνται συνεχώς. Η
συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας 8 ετών και άνω ή άτομα με μειωμένες
σωματικές,
αισθητηριακές
ή
διανοητικές
ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης της
συσκευής, μόνο εφόσον βρίσκονται υπό επιτήρηση
ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή
χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους
που συνεπάγεται. Τα παιδιά απαγορεύεται να
παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η
συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να
εκτελούνται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή δεν προορίζεται να
χρησιμοποιείται μέσω ενός εξωτερικού διακόπτη,
όπως ένας χρονοδιακόπτης, ή ξεχωριστού
συστήματος τηλεχειρισμού.
Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για οικιακή
χρήση καθώς και για παρόμοιες χρήσεις όπως:
κουζίνες χώρων εργασίας σε καταστήματα,
γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας,
αγροκτήματα, από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ,
bed & breakfast και άλλους χώρους κατοικίας.
Η συσκευή δεν προορίζεται για επαγγελματική
χρήση. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε
εξωτερικό χώρο.
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 244/2009
ΕΚ).
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί σε
περιοχές όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος
κυμαίνεται εντός του παρακάτω εύρους τιμών,
σύμφωνα 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 χώρου Θ. (°C)

EL

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ, ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΤΗΡΕΙΤΕ
SN: Από 10 έως 32 °C.
N: Από 16 έως 32 °C
ST: Από 16 έως 38 °C.
T: Από 16 έως 43 °C
Η συσκευή αυτή δεν περιέχει CFC. Το κύκλωμα
ψύξης 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. Για
αυτό το λόγο, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες του
κυκλώματος ψυκτικού δεν έχουν υποστεί ζημιά,
ειδικότερα όταν αδειάζετε το κύκλωμα ψυκτικού.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε να μην προκληθεί
ζημιά στους σωλήνες του κυκλώματος ψυκτικού
της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε τα ανοίγματα
εξαερισμού, στα ανοίγματα του περιβλήματος ή
στην εσωτερική κατασκευή, καθαρά από
φραγμούς.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε άλλα
μηχανικά, ηλεκτρικά ή χημικά μέσα εκτός αυτών
που συνιστά ο κατασκευαστής για να επιταχύνετε
τη διαδικασία απόψυξης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε και μην
τοποθετείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός της
συσκευής εάν δεν είναι του τύπου που συνιστάται
ρητά από τον κατασκευαστή.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι παγοποιητές ή/και οι
διανομείς νερού που δεν είναι άμεσα συνδεδεμένοι
με το δίκτυο ύδρευσης, πρέπει να τροφοδοτούνται
μόνο με πόσιμο νερό.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Οι αυτόματοι παγοποιητές ή/
και διανομείς νερού πρέπει να είναι συνδεδεμένοι
μόνο με την παροχή πόσιμου νερού, με κύρια
πίεση νερού μεταξύ 0,17 και 0,81 MPa (1,7 και 8,1
bar).
Μην αποθηκεύετε σε αυτήν τη συσκευή
εκρηκτικές ουσίες, όπως κουτιά σπρέι με εύφλεκτο
προωστικό.
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.
Μην αποθηκεύετε στο θάλαμο καταψύκτη
γυάλινα δοχεία με υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος
θραύσης.
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.
Αν η φλάντζα πάθει βλάβη πρέπει να
αντικατασταθεί το συντομότερο δυνατό.

βεβαιωθείτε ότι η συσκευή βρίσκεται σε απόλυτα
οριζόντια θέση (χρησιμοποιήστε αλφάδι).
Περιμένετε τουλάχιστον δύο ώρες πριν θέσετε σε
λειτουργία τη συσκευή, ώστε να διασφαλιστεί η
πλήρης απόδοση του ψυκτικού κυκλώματος.
Για να διασφαλίσετε επαρκή εξαερισμό, αφήστε
κενό και στις δύο πλευρές και πάνω από τη
συσκευή. Η απόσταση μεταξύ της πίσω πλευράς
της συσκευής και του τοίχου πίσω από τη συσκευή
πρέπει να είναι 50 mm, για να εμποδίζεται η
πρόσβαση σε ζεστές επιφάνειες. Μείωση αυτής
της απόστασης θα αυξήσει την κατανάλωση
ενέργειας του προϊόντος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για να αποφύγετε κινδύνους
λόγω αστάθειας, η τοποθέτηση και στερέωση της
συσκευής πρέπει να πραγματοποιούνται σύμφωνα
με τις οδηγίες του κατασκευαστή. Απαγορεύεται η
τοποθέτηση του ψυγείου με τέτοιο τρόπο ώστε ο
μεταλλικός εύκαμπτος σωλήνας σόμπας αερίου, οι
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Η μετακίνηση και η εγκατάσταση της συσκευής μεταλλικοί σωλήνες αερίου ή νερού ή τα ηλεκτρικά
πρέπει να πραγματοποιούνται από δύο τουλάχιστον καλώδια, έρχονται σε επαφή με το πίσω τοίχωμα
άτομα - κίνδυνος τραυματισμού. Χρησιμοποιείτε του ψυγείου (σπείρωμα συμπυκνωτή).
προστατευτικά γάντια για την αποσυσκευασία και ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της
την εγκατάσταση - κίνδυνος κοψίματος.
Η εγκατάσταση, συμπεριλαμβανομένης της συσκευής από την ηλεκτρική τροφοδοσία με
παροχής νερού (εάν υπάρχει) και των ηλεκτρικών αφαίρεση του φις από την πρίζα ή με χρήση του
συνδέσεων και των επισκευών, πρέπει να πολυπολικού διακόπτη που έχει εγκατασταθεί πριν
εκτελούνται από εξειδικευμένο τεχνικό. Μην από την πρίζα σύμφωνα με τους κανόνες σύνδεσης
επισκευάζετε και μην αντικαθιστάτε κανένα και η συσκευή πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τα
εξάρτημα της συσκευής, εκτός εάν αναφέρεται εθνικά πρότυπα ηλεκτρικής ασφάλειας.
Μη χρησιμοποιείτε καλώδια προέκτασης
ρητά στο εγχειρίδιο χρήσης. Απομακρύνετε τα
(μπαλαντέζες),
πολύπριζα ή προσαρμογείς. Μετά
παιδιά από το σημείο εγκατάστασης. Μετά την
αφαίρεση της μονάδας εστιών από τη συσκευασία, την εγκατάσταση, δεν πρέπει να είναι δυνατή η
βεβαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κατά τη πρόσβαση του χρήστη στα ηλεκτρικά εξαρτήματα.
μεταφορά. Εάν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή όταν είστε
επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το βρεγμένοι ή με γυμνά πόδια. Μη χρησιμοποιήσετε
πλησιέστερο κέντρο εξυπηρέτησης πελατών. Μετά τη συσκευή εάν έχει φθαρεί το ηλεκτρικό καλώδιο
την εγκατάσταση, τα υλικά συσκευασίας (πλαστικά, ή το φις, εάν δεν λειτουργεί κανονικά, εάν έχει πέσει
φελιζόλ, κλπ.) πρέπει να φυλάσσονται μακριά από ή εάν έχει υποστεί άλλη ζημιά.
Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί
τα παιδιά - κίνδυνος ασφυξίας. Η συσκευή πρέπει
να αποσυνδέεται από την τροφοδοσία πριν από ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον
κάθε εργασία εγκατάστασης - κίνδυνος κατασκευαστή, τον αντιπρόσωπο τεχνικής
ηλεκτροπληξίας.
Κατά
την
εγκατάσταση, υποστήριξης ή άλλα καταρτισμένα άτομα, ώστε να
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν προκαλεί φθορά αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι - κίνδυνος
στο καλώδιο ηλεκτρικής τροφοδοσίας - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
ηλεκτροπληξίας. Ενεργοποιήστε τη συσκευή μόνο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Πριν κάνετε εργασίες
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας
συντήρησης,
να βεβαιώνεστε ότι η συσκευή είναι
εγκατάστασης.
Κατά τη μετακίνηση της συσκευής απαιτείται σβηστή και αποσυνδεδεμένη από την ηλεκτρική
προσοχή, ώστε να μην προκληθεί ζημιά στο τροφοδοσία. Ποτέ μην χρησιμοποιείτε συσκευές
δάπεδο (π.χ. παρκέ). Εγκαταστήστε τη συσκευή σε καθαρισμού με ατμό - κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.
Μη χρησιμοποιείτε διαβρωτικά ή σκληρά
δάπεδο που μπορεί να υποστηρίξει το βάρος της
καθαριστικά,
όπως σπρέι για τζάμια, λειαντικά
και σε χώρο κατάλληλο για το μέγεθος και τη
χρήση της. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν καθαριστικά, εύφλεκτα υγρά, κεριά καθαρισμού,
βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας και ότι τα συμπυκνωμένα απορρυπαντικά, λευκαντικά ή
τέσσερα πόδια είναι σταθερά και στηρίζονται στο καθαριστικά που περιέχουν προϊόντα πετρελαίου
δάπεδο. Ρυθμίστε τα όπως απαιτείται και στα πλαστικά μέρη, στις εσωτερικές πόρτες και στα
Χρησιμοποιείτε το ψυγείο μόνο για τη διατήρηση
φρέσκων τροφίμων και τον θάλαμο καταψύκτη
μόνο για τη διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων ή
την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων, καθώς και για
παγάκια.
Αποφεύγετε
την
αποθήκευση
μη
συσκευασμένων τροφίμων σε απευθείας επαφή με
τις εσωτερικές επιφάνειες του θαλάμου ψυγείου ή
καταψύκτη.
Οι συσκευές μπορεί να διαθέτουν ειδικούς
θαλάμους (θάλαμος φρέσκων τροφίμων, θάλαμος
μηδέν βαθμών, κ.λπ.). Σε περίπτωση που δεν
αναφέρεται διαφορετικά στο ειδικό φυλλάδιο του
προϊόντος, μπορούν να αφαιρεθούν, διατηρώντας
ισοδύναμες αποδόσεις.
Το C-πεντάνιο χρησιμοποιείται ως διογκωτικό
προϊόν στο μονωτικό αφρό και είναι εύφλεκτο
αέριο.

λάστιχα ή στις τσιμούχες της πόρτας. Μη ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
τη συσκευή σε ένα ξηρό δωμάτιο με καλό εξαερισμό
χρησιμοποιείτε
χαρτοπετσέτες,
πανάκια Εγκαταστήστε
μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας (π.χ. θερμαντικό σώμα,
καθαρισμού ή άλλα σκληρά εργαλεία καθαρισμού. κουζίνα, κλπ.) και σε σημείο το οποίο να μην εκτίθεται απευθείας στον
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ

Τα υλικά της συσκευασίας είναι 100% ανακυκλώσιμα και φέρουν το
σύμβολο της ανακύκλωσης .
Τα διάφορα μέρη της συσκευασίας πρέπει συνεπώς να απορρίπτονται
με υπευθυνότητα και σε πλήρη συμμόρφωση με τους κανονισμούς της
τοπικής δημοτικής αρχής όσον αφορά τη διάθεση αποβλήτων.

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ

Η συσκευή αυτή έχει κατασκευαστεί από ανακυκλώσιμα ή
επαναχρησιμοποιούμενα υλικά. Απορρίψτε σύμφωνα με τους
κανονισμούς των τοπικών αρχών. Για περαιτέρω πληροφορίες σχετικά
με την επεξεργασία, την ανάκτηση και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών
οικιακών συσκευών, επικοινωνήστε με τις αρμόδιες τοπικές αρχές,
την υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα από
όπου αγοράσατε αυτό το προϊόν. Αυτή η συσκευή φέρει σήμανση
σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/19/ΕΕ σχετικά με τα Απόβλητα
Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Εξασφαλίζοντας τη
σωστή απόρριψη αυτού του προϊόντος, θα βοηθήσετε στην αποτροπή
των πιθανά βλαβερών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη
υγεία .
στο προϊόν ή στα συνοδευτικά έντυπα υποδεικνύει
Το σύμβολο
ότι πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα αλλά πρέπει
να μεταφέρετε στο κατάλληλο κέντρο συλλογής για ανακύκλωση
ηλεκτρονικού και ηλεκτρικού εξοπλισμού.

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.
Το συχνό άνοιγμα της συσκευής μπορεί να προκαλέσει αύξηση της
κατανάλωσης ενέργειας.
Η εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής και η Κατανάλωση Ενέργειας
μπορεί να επηρεαστούν και από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, καθώς
και από τη θέση τοποθέτησης της συσκευής. Αυτοί οι παράγοντες πρέπει
να ληφθούν υπόψη κατά τη ρύθμιση της θερμοκρασίας.
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. Αφήνετε το ζεστό φαγητό και τα ποτά να κρυώσουν πριν τα
τοποθετήσετε στη συσκευή.
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 την ικανότητα αποθήκευσης κατεψυγμένων
τροφίμων αφαιρώντας τα καλάθια και, εάν υπάρχουν, το ράφι Stop Frost.
Μην ανησυχείτε για τους θορύβους του συμπιεστή που περιγράφονται
ως κανονικοί θόρυβοι στο σύντομο οδηγό του προϊόντος.
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