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 PART- 1. BEFORE USING THE APPLIANCE

Safety Instructions
• If the model contains R600a-see name plate under refrigerant (the coolant isobutane),

naturals gas that, is very environmentally friendly but also combustible. When
transporting and installing the unit care must be taken to ensure that none of the
refrigeration circuit components become damaged. In the event of damage avoid
naked flames or ignition sources and ventilate the room in which the unit is placed
for a few minutes.

Warning: Keep ventilation openings in appliance enclosure or in structure for building
in, clear of obstruction.

• Do not use mechanical devices or other artificial means to accelerate the defrosting
process.

• Do not use electrical appliances in the refrigerator or freezer compartment of the
appliance.

• If this appliance is to replace an old refrigerator with a lock; break or remove the lock
as a safety measure before storing it, to protect children while playing might lock
themselves inside.

• Old refrigerators and freezers contain insulation gases and refrigerant, which must
be disposed of properly. Entrust the disposal of a scrap unit categorically to
competence of your local waste disposal service and contact your local authority or
your dealer if you have any questions. Please ensure that the pipe of work of your
refrigerating unit does not get damaged prior to being picked-up by the relevant
waste disposal service.

Important note:
Please read this booklet before installing and switching on this appliance. The
manufacturer assumes no responsibility for incorrect installation and usage as described
in this booklet.

Conformity Information
• Tropical Class is defined for the environment temperatures between 16°C and 43°C

in accordance with the TS EN ISO 15502 Standards.
• The appliance is designed in compliance with the EN15502, IEC60335-1 /

IEC60335-2-24, 2004/108/EC standards.

Please ask your municipal authority about the disposal of the WEEE for
the reuse, recycle and recovery purposes.
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Recommendations
Warning:  Do not use mechanical devices or  other means to accelerate the defrosting
process, other than those recommended by the manufacturer. Do not use electrical
appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the
type  recommended by the manufacturer. Keep ventilation openings, in the appliance
enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction. Do not damage the refrigerant
circuit.

• Do not use adapters or shunts, which could cause overheating
or burning.

• Do not plug old, warped power supply cables.
• Do not twist and bend the cables.

• Do not allow children to play with the appliance. Children must
NEVER sit on drawers or hang from the door.

• Do not use sharp metal objects for removing ice on the freezer
compartment; they could puncture the refrigerator circuit and
cause unrepairable damage to the unit.

• Do not plug the power supply with wet hands.
• Do not place containers (glass bottles or tin containers) of liquids

into the freezer especially gassy liquids as they could cause the
container to burst during freezing.

• Bottles that contain a high percentage of alcohol must be sealed
well and placed vertically in the refrigerator.

• Do not touch the cooling surfaces, especially with wet hands as
you could be burnt or hurt.

• Do not eat ice, which have just been removed from the freezer.
• The appliance is not intended for use by people (including children) with reduced

physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless
they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by
a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that
they don’t play with the appliance.

• If the supply cord is damaged it must be replaced by the manufacturer or service
agent or similary qualified people in order to avoid a hazard.
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Installation and Switching On The Appliance
• This appliance is connecting to 220-240V or 200-230V and 50 Hz. Please check

nameneplate of appliance and be sure voltage range suitable to your mains voltage.
• You can offer help from the service to install and switching on the appliance.
• Before making the connection to the power supply, ensure that the voltage on the

nameplate corresponds to the voltage of electrical system in your home.
• Insert the plug into a socket with an efficient ground connection. If the socket has no

ground contact or the plug does not match, we suggest you to call an authorised
electrician for assistance.

• The plug should be accessible after the appliance is positioned.
• Manufacturer is not responsible for failure to complete the ground

connection as described in this booklet.
• Do not place the appliance in direct sunlight.
• Do not use in open air and shall not be exposed to the rain.
• Place the refrigerator far from heat sources and in a well-

ventilated position. The refrigerator should be at least 50 cm
from radiators,gas or coal stoves and 5 cm far from electrical
stoves.

• Keep the top free for at least 15 cm.
• Do not place heavy and lots of things on the appliance.
• If the appliance is installed next to another refrigerator or freezer,

observe a miminum distance of 2 cm to prevent condensation.
• Do not put very (!) hot food or bowl on the top table. It can damage

the toptable.
• Fit the plastic wall spacers to the condenser at the back of the

refrigerator in order to prevent leaning to the wall for good
performance.

• The appliance must be stand firmly and level on the floor use
levelling-feet to compensate for an even floor.

• The outside of the appliance and the accessories inside should be cleaned with a
solution of water and liquid soap; the inside of the appliance with sodium bicarbonate
dissolved in lukewarm water. After drying replace all the accessories.

Before Switching On

• Wait after 3 hours before plugging the appliance in to the power to
ensure proper performance.

• There can be an odor when you first switch on the appliance. It will
disappear after the appliance starts to cool.
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 PART- 2. THE VARIOUS FUNCTION AND POSSIBILITIES

Thermostat Setting

• Thermostat automatically regulates the inside temperature of the refrigerator
compartment and freezer compartment.By rotating the knob from position 1. to 5.,
colder temperatures can be obtained.

• « 0 » position shows thermostat is closed and no cooling is available.
• For short-term storage of food in the freezer compartment, you can set the knob

between minimum and medium position.(1-3)
• For long-term storage of food in the freezer compartment, you can set knop medium

position.(3-4)

Note that; the ambiant temperature, temperature of the freshly stored food and how
often the door is opened, affects the temperature in the refrigerator compartment. If
required,change the temperature setting.

• When you first switch on the appliance, for starting a suitable cooling, the appliance
should work 24 hours continuously until it cools down to sufficient temperature.

• In this time do not open the door so often and place a lot of food inside the appliance.
• If the unit is switched off or unplugged, you must allow at least 5 minutes before

restarting or re-plugged the unit in order not to damage the compressor.
• The freezer of  the refrigerator can cool up to -12°C .
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“Door Open” Indicator;
• The « Door Open » indicator on the handle shows whether the door

has closed properly or whether it is still open.
• If the indicator is red, the door is still open.
• If the indicator is white, the door is properly closed.
• Observe that the freezer’s door should always be kept closed. This

will prevent food products from defrosting; it will avoid heavy ice and
frost build-up inside the freezer and an unnecessary increase in
energy consumption.

Making Ice cubes;
Ice tray ;

• Fill the ice tray with water and place in freezer compartment.
• After the water completely turned into ice, you can twist the tray as shown below to get

the ice cube.

Accessories

(In some models)
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CLEANING AND MAINTENANCE PART- 3.
• Disconnect unit from the power supply before cleaning.

• Do not clean the appliance by pouring water.

• The refrigerator compartment should be cleaned
periodically using a solution of bicarbonate of soda and
lukewarm water.

• Clean the accessories seperately with soap and water Do
not clean them in the washing machine.

• Do not use abrasive products, detergents or soaps.After
washing, rinse with clean water and dry carefully. When the
cleaning operations have been completed reconnect the
plug of the unit with dry hands.

• You should clean the condenser with broom at least twice
a year in order to provide energy saving and increase the
productivity.

Defrosting
For cooler compartment ;

 

• Defrosting occurs automatically in refrigerator compartment during operation ; the
defrost water is collected by the evaporating tray and evoparates automatically.

• The evaporating tray and the defrost water drain hole should be cleaned periodically
with defrost drain plug to prevent the water from collecting on the bottom of the
refrigerator instead of flowing out.

• You can also pour ½ glass of the water to drain hole to clean inside.
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For freezer compartment;
The frost, accumulated in the freezer compartment, should be removed periodically. The
freezer compartment should be cleaned in the way as the refrigerator compartment, with
the defrost operations of the compartment at least twice a year.
For this;

• The day before you defrost, set the thermostat dial to 5. position to freeze the foods
completely.

• During defrosting, frozen foods should be wrapped in several layers of paper and
kept in a cool place. The inevitable rise in temperature will shorten their storage life.
Remember to use these foods within a relatively short period of time.

• Switch the refrigerator off at the socket outlet and pull the main plug
• Leave the door open and to accelerate the defrosting process one or more basins of

warm water can be placed in the freezer compartment.
• Dry the inside of the unit and water tray, refit the tray plug and set the thermostat knob

to 5 position.

Replacing The Light Bulb

When replacing the light of the refrigerator compartment;
1. Unplug the unit from the power supply,
2. Press the hooks on the sides of the light cover top and remove the light cover
3. Change the present light bulb with a new one of not more than 15 W.
4. Replace the light cover and after waiting 5 minutes plug the unit.
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 PART- 4. TRANSPORTATION AND CHANGING OF
INSTALLATION POSITION

Transportation and Changing of Installation Position
• The original packages and foamed polystyrene (PS) can be concealed if required.
• In transportation the appliance should be tied with a wide stripe or a strong rope. The

rules written on the corrugated box must be applied while transporting.
• Before transporting or changing old installation position, all the moving objects

(ie,shelves,crisper…) should be taken out or fixed with bands in order to prevent the
shake.

Changing of Door Opening Direction
In case you need to change door-opening direction, please consult the domestic after
sales service.

(for some models)

 PART- 5. BEFORE CALLING YOUR AFTER SALES SERVICE

If your refrigerator is not working properly,it may be a minor problem, therefore check the
following, before calling an electrician to save time and money.

What to do if your refrigerator does not operate ;
Check that ;

• There is no power,
• The general switch in your home is not disconnected ,
• The thermostat setting is on « 0 » position,
• The socket is not sufficient. To check this, plug in another appliance that you know

which is working into the same socket.

What to do if your refrigerator performs poorly ;
Check that ;

• You have not overloaded the appliance ,
• The doors are closed perfectly ,
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• There is no dust on the condenser ,
• There is enough place at the rear and side walls.

If there is noise ;
The cooling gas which circulates in the refrigerator circuit may make a slight noise(bubbling
sound) even when the compressor is not running. Do not worry this is quite normal. If
these sounds are different check that ;

• The appliance is well leveled ,
• Nothing is touching the rear ,
• The stuffs on the appliance are vibrating.

If there is water in the lower part of the refrigerator ;
Check that ;
The drain hole for defrost water is not clogged(Use defrost drain plug to clean the drain
hole)

If your fridge is not cooling enough;
Your fridge is designed to operate in the ambient temperature intervals stated in the
standards, according to the climate class stated in the information label. We do not
recommend operating your fridge out of stated temperatures value limits in terms of
cooling effectiveness.

Climate Class Ambient Temperature (°C)
T Between 16 and 43  (°C)

ST Between 16 and 38  (°C)
N Between 16 and 32  (°C)

SN Between 10 and 32  (°C)

Recommendations
• In order to increase space and improve the appearance,the « cooling section » of

refrigerators is positioned inside the back wall of the refrigerator compartment. When
the appliance is running, this wall is covered with frost or water drops,according to
weather the compressor is running or not. Do not worry. This is quite normal. The
appliance should be defrosted only if an excessively thick layer forms on the wall.

• If the appliance is not used for long time (for example during the summer holidays)set
te thermostat knob to « 0 » position. Defrost and clean the refrigerator leaving the
door open to prevent the formation of midew and smell.
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This presentation  is only for information about the parts of the appliance.
Parts may vary according to the appliance model.

                                        

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

 PART- 6. THE PARTS OF THE APPLIANCE AND THE
COMPARTMENTS

1) REFRIGERATOR SHELF
2) CRISPER COVER (SAFETY GLASS -In some models- )
3) CRISPER
4) LEVELING FEET
5) THERMOSTAT BOX
6) FREEZER COMPARTMENT
7) TOP TABLE
8) ICE TRAY
9) EGG SHELF
10) BOTTLE SHELF
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 ΜΕΡΟΣ 1Ο ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Ειδικές οδηγίες

• Εάν το μοντέλο σας περιέχει R600a - δείτε την πινακίδα στοιχείων στο εσωτερικό του
ψυγείου (το ψυκτικό ισοβουτάνιο), αυτό είναι ένα φυσικό αέριο το οποίο είναι φιλικό
προς το περιβάλλον αλλά επίσης αναφλέξιμο. Όταν μεταφέρετε και εγκαθιστάτε τη
μονάδα πρέπει να φροντίζετε να εξασφαλίσετε ότι κανένα από τα μέρη του ψυκτικού
κυκλώματος δεν θα υποστεί ζημιά. Σε περίπτωση ζημιάς αποφύγετε γυμνές φλόγες ή
πηγές ανάφλεξης και αερίστε για λίγα λεπτά το χώρο στον οποίο έχει τοποθετηθεί η
μονάδα.

• Αν αυτή η συσκευή πρόκειται να αντικαταστήσει ένα παλιό ψυγείο με κλειδαριά, σπάστε
ή αφαιρέστε τη κλειδαριά πριν το αποθηκεύσετε, για λόγους ασφαλείας.  Έτσι,
προστατεύετε τα παιδιά, τα οποία, όταν παίζουν, μπορεί να κλειδωθούν μέσα.

• Τα παλιά ψυγεία και καταψύκτες περιέχουν μονωτικά αέρια και ψυκτικές ουσίες, για
αυτό και θα πρέπει να πεταχτούν προσεκτικά.  Βεβαιωθείτε ότι το σύστημα σωληνώσεων
της ψύξης δεν έχει πάθει ζημιά

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ :
Παρακαλούμε διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και θέσετε σε λειτουργία
αυτή τη συσκευή.  Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για λανθασμένη εγκατάσταση
και χρήση, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο

Πληροφορίες συμμόρφωσης
• Η Τροπική κατηγορία ορίζεται για τις θερμοκρασίες περιβάλλοντος μεταξύ 16°C και

43°C σύμφωνα με τα Πρότυπα TS EN ISO 15502.
• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί σε συμμόρφωση με τα πρότυπα EN15502, IEC60335-1 /

IEC60335-2-24, 2004/108/EK.

Προσοχή;
Το προϊόν σας είναι επισημασμένο με αυτό το σύμβολο. Αυτό σημαίνει ότι τα
χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να
αναμιγνύονται με τα γενικά οικιακά απορρίμματα. Για τα προϊόντα αυτά
υπάρχει διαφορετικό σύστημα συλλογής.
Αν θέλετε να απορρίψετε το προϊόν αυτό, απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές
και ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο τελικής διάθεσης.
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Συμβουλές
Προειδοποίηση: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή άλλα τεχνητά μέσα για να
επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο
χώρο αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής. Διατηρείτε ανοιχτά τα ανοίγματα αερισμού της
συσκευής. Μην προκαλέσετε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου του ψυγείου.

• Μη χρησιμοποιείτε μετασχηματιστές ή διακλαδωτήρες που μπορεί
να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή ανάφλεξη.

• Μη συνδέετε στη πρίζα παλιά, φθαρμένα ηλεκτρικά καλώδια.
• Μη στρίβετε ή λυγίζετε τα καλώδια.

• Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.  Τα παιδιά δε
πρέπει να κάθονται στα συρτάρια ή να κρέμονται από τη πόρτα.

• Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά μεταλλικά αντικείμενα για να βγάλετε
το πάγο από το καταψύκτη.  Μπορεί να τρυπήσουν το κύκλωμα
του ψυγείου και να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στη
μονάδα.

• Μη βάζετε το φις στη πρίζα με βρεγμένα χέρια.
• Μη τοποθετείτε δοχεία (γυάλινα μπουκάλια ή μεταλλικά κουτιά)
με υγρά στο καταψύκτη, ειδικά αεριούχα υγρά.  Μπορεί να
εκραγούν κατά τη ψύξη.

• Τα μπουκάλια που περιέχουν υψηλό ποσοστό οινοπνεύματος
πρέπει να σφραγίζονται καλά και να τοποθετούνται κάθετα στο
ψυγείο.

• Μην αγγίζετε τις ψυχρές επιφάνειες, ειδικά με βρεγμένα χέρια, γιατί
μπορεί να καείτε ή να τραυματιστείτε.

• Μη τρώτε το πάγο που έχει μόλις αφαιρεθεί από το καταψύκτη.
• Η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (περιλαμβανομένων παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή πνευματικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας
και γνώσης, εκτός αν στα άτομα αυτά έχει παρασχεθεί επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά
με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά
πρέπει να βρίσκονται υπό επίβλεψη, ώστε να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.

• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας έχει υποστεί ζημιά ή φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από
τον κατασκευαστή ή από συνεργείο σέρβις ή από εξουσιοδοτημένο άτομο.
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ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
• Αυτή η συσκευή συνδέεται σε ρεύμα τάσης 220-240V και 50Hz.
• Μπορείτε να ζητήσετε βοήθεια από την υπηρεσία τεχνικών για την εγκατάσταση και τη λειτουργία
της συσκευής χωρίς καμία επιβάρυνση.

• Πριν τη συνδέσετε στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη πινακίδα με το όνομα
του κατασκευαστή ταιριάζει με τη τάση που έχετε στο σπίτι σας.

• Αν το φις δε ταιριάζει στη πρίζα, αντικαταστήστε το με ένα άλλο κατάλληλο (τουλάχιστον 16 Α).
• Βάλτε το φις σε μια πρίζα που να έχει αποτελεσματική γείωση με το δάπεδο.  Αν δεν υπάρχει
γείωση με το δάπεδο, προτείνουμε να καλέσετε έναν ηλεκτρολόγο για να σας βοηθήσει.

• Ο δίσκος του νερού (για 140 λίτρα) πρέπει να βρίσκεται ακριβώς στη
θέση του.  Μη τον μετακινήσετε.

• Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για λανθασμένη σύνδεση της γείωσης
δαπέδου, όπως περιγράφεται σε αυτό το εγχειρίδιο.

• Μη τοποθετείτε τη συσκευή σε σημείο που υπάρχει άμεσο ηλιακό φως.
• Μη τη τοποθετείτε σε εξωτερικό χώρο, όπου εκτίθεται στον αέρα και τη
βροχή.

• Τοποθετήστε τη μακριά από σημεία θερμότητας και σε χώρο που αερίζεται
καλά.  Το ψυγείο πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 50εκ. μακριά από
θερμαντικά σώματα, κουζίνες υγραερίου ή κάρβουνου και 5εκ. μακριά
από ηλεκτρικές κουζίνες.

• Το επάνω μέρος του ψυγείου πρέπει να απέχει από οτιδήποτε,
τουλάχιστον 15 εκατοστά

• Μη βάζετε πάνω στη συσκευή πολλά και βαριά αντικείμενα.
• Αν η συσκευή είναι τοποθετημένη δίπλα σε άλλο ψυγείο ή καταψύκτη,
αφήστε μία ελάχιστη απόσταση 2εκ. για να αποφευχθεί η υγροποίηση.

• Μη βάζετε στο πάνω μέρος του ψυγείου πολύ ζεστά πιάτα με φαγητό.
Μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στην επιφάνειά του.

• Τοποθετήστε τα πλαστικά προστατευτικά στηρίγματα στο συμπυκνωτή,
που βρίσκεται στο πίσω μέρος του ψυγείου, για να αποφύγετε τυχόν
κλίση προς το τοίχο, πράγμα που βοηθά στη καλή λειτουργία του.

• Η συσκευή πρέπει να είναι σταθερή και οριζοντιωμένη.  Χρησιμοποιήστε τα δύο μπροστινά
ανυψωτικά πόδια για να ρυθμίσετε τη σταθερότητά της.

• Το εξωτερικό μέρος της συσκευής και τα αξεσουάρ της στο εσωτερικό πρέπει να καθαρίζονται με
ένα διάλυμα νερού και υγρού σαπουνιού.  Το εσωτερικό μέρος της συσκευής πρέπει να
καθαρίζεται με διττανθρακική σόδα διαλυμένη σε χλιαρό νερό.  Μετά το στέγνωμα τοποθετήστε
ξανά όλα τα αξεσουάρ.

Πριν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία
• Περιμένετε 3 ώρες προτού βάλετε τη συσκευή στη πρίζα, για να
διασφαλίσετε τη καλή λειτουργία του

• Υπάρχει περίπτωση να αισθανθείτε κάποια μυρωδιά όταν θέσετε τη
συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά.  Θα εξαφανιστεί αμέσως μόλις η
συσκευή αρχίσει να ψύχεται.
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 ΜΕΡΟΣ 2Ο ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ

Ρύθμιση θερμοστάτη
• Ο θερμοστάτης ρυθμίζει αυτόματα την εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου και του
καταψύκτη.  Στρέφοντας το κουμπί από το «1» στο «5», μπορείτε να έχετε μεγαλύτερη
ψύξη

• Η θέση «0» δείχνει ότι ο θερμοστάτης είναι κλειστός και δεν υπάρχει δυνατότητα ψύξης
• Αν θέλετε να αποθηκεύσετε φαγητό στο καταψύκτη για μικρό χρονικό διάστημα, το
κουμπί του θερμοστάτη θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να βρίσκεται ανάμεσα στο
«ΜΙΝ» και τη μεσαία θέση

• Αν θέλετε να αποθηκεύσετε φαγητό στο καταψύκτη για μεγάλο χρονικό διάστημα, το
κουμπί του θερμοστάτη θα πρέπει να ρυθμιστεί έτσι ώστε να βρίσκεται στη μεσαία
θέση, ανάμεσα στο «ΜΙΝ» και το «ΜΑΧ»

• Σημειώστε ότι : η θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η θερμοκρασία του πρόσφατα
αποθηκευμένου φαγητού και η συχνότητα ανοίγματος της πόρτας, επηρεάζουν τη
θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο.  Αλλάξτε τις ρυθμίσεις της θερμοκρασίας, αν χρειάζεται.

• Όταν θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία για πρώτη φορά, για να ξεκινήσει μια σωστή
ψύξη, πρέπει να δουλέψει 24 ώρες συνεχόμενα μέχρι να επιτευχθεί η επαρκής
θερμοκρασία ψύξης.

• Στο διάστημα αυτό μην ανοίγετε τη πόρτα τόσο συχνά και βάλτε πολλά τρόφιμα μέσα
στο ψυγείο.

• Αν κλείσετε τη συσκευή ή τη βγάλετε από τη πρίζα, πρέπει να περιμένετε τουλάχιστον 5
λεπτά πριν τη θέσετε πάλι σε λειτουργία, για να αποφευχθεί βλάβη στο συμπιεστή

• Η κατάψυξη του ψυγείου μπορεί να ψύξει μέχρι -12°C και χαμηλότερα.
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Εξαρτήματα

“Πόρτα ανοικτή” δείκτης ;

• Ο δείκτης στη λαβή της πόρτας σας ενημερώνει εάν η πόρτα έχει κλείσει
κατάλληλα ή εάν είναι ακόμα ανοικτή.

• Εάν ο δείκτης είναι κόκκινος, η πόρτα είναι ακόμα ανοικτή
• Εάν ο δείκτης είναι άσπρος, η πόρτα είναι κατάλληλα κλειστή.
• Παρατηρήστε ότι η πόρτα της κατάψυξης πρέπει πάντα να κρατηθεί
κλειστή. Αυτό θα αποτρέψει τα τρόφιμα από το ξεπάγωμα θα αποφύγει
τη δυσβάστακτη συγκέντρωση πάγου και παγετού μέσα στον ψυκτήρα
και μια περιττή αύξηση στην κατανάλωση ενέργειας

Παραγωγή παγοκύβων

• Γεμίστε τη παγοθήκη με νερό και βάλτε τη στο καταψύκτη
• Μόλις παγώσει τελείως το νερό, στρέψτε τη παγοθήκη όπως δείχνει η εικόνα για να
βγάλετε τα παγάκια.
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 ΜΕΡΟΣ 3Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

• Βγάλτε τη συσκευή από τη πρίζα πριν τη καθαρίσετε.

• Μη καθαρίζετε τη συσκευή ρίχνοντας νερό

• Το εσωτερικό του ψυγείου πρέπει να καθαρίζεται
περιοδικά χρησιμοποιώντας διανθρακική σόδα
διαλυμένη σε χλιαρό νερό.

• Καθαρίστε ξεχωριστά τα αξεσουάρ με σαπούνι και νερό.  Μη
τα βάζετε στο πλυντήριο.

• Μη χρησιμοποιείτε στιλβωτικά προϊόντα, καθαριστικά ή
σαπούνια.  Μετά το πλύσιμο, ξεβγάλετε τα με καθαρό νερό και
στεγνώστε τα προσεκτικά.  Όταν οι διαδικασίες καθαρισμού
έχουν ολοκληρωθεί, ξαναβάλετε τη συσκευή στη πρίζα με
στεγνά χέρια.

• Πρέπει να καθαρίζετε το συμπυκνωτή στο πίσω μέρος του ψυγείου, με σκούπα,
τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο για να εξοικονομείτε ενέργεια και να βελτιώνετε τη
λειτουργία του ψυγείου

Αντικατάσταση της ηλεκτρικής λυχνίας

Όταν αλλάζετε τη λυχνία του ψυγείου
1. Βγάλτε τη συσκευή από τη πρίζα
2. Πιέστε τα θηλυκώματα στα πλαϊνά του καλύμματος της λυχνίας και αφαιρέστε το
3. Αλλάξτε τη λυχνία με μια καινούργια, όχι μεγαλύτερη από 15 W
4. Ξαναβάλετε το κάλυμμα της λυχνίας και αφού περιμένετε 5 λεπτά, βάλτε τη συσκευή

πάλι στη πρίζα
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Για τα ψυγεία

 
• Η απόψυξη των χώρων του ψυγείου γίνεται αυτόματα κατά τη λειτουργία του.  Το νερό της
απόψυξης συγκεντρώνεται στο δίσκο εξάτμισης και εξατμίζεται αυτόματα.
• Ο δίσκος εξάτμισης και ο σωλήνας ροής του νερού απόψυξης πρέπει να καθαρίζονται
περιοδικά με το βύσμα του σωλήνα απόψυξης για να μη συγκεντρωθεί το νερό στο κάτω
μέρος του ψυγείου και να βγει έξω.
• Επίσης μπορείτε να ρίξετε μισό ποτήρι νερό στο σωλήνα για να καθαρίσετε το εσωτερικό
του μέρος.
Για 2 4 αστεριών πρότυπων ψυγεία αστεριών και
Ο πάγος που έχει συγκεντρωθεί στο καταψύκτη πρέπει να αφαιρείται περιοδικά.  Ο
καταψύκτης πρέπει να καθαρίζεται με τον ίδιο τρόπο που καθαρίζεται το ψυγείο, μέσω της
διαδικασίας απόψυξης τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο.

Για αυτό το λόγο :
• Βεβαιωθείτε ότι ο δίσκος νερού βρίσκεται ακριβώς στη θέση του
• Την ημέρα πριν την απόψυξη, βάλτε το θερμοστάτη στη θέση ΜΑΧ, θέση όπου τα
τρόφιμα καταψύχονται τελείως

• Κατά τη διάρκεια της απόψυξης, τα παγωμένα τρόφιμα πρέπει να τυλιχτούν με πολλά
χαρτιά και να φυλαχτούν σε ένα δροσερό μέρος.  Η αναπόφευκτη άνοδος της
θερμοκρασίας θα μειώσει το χρόνο συντήρησης τους.  Θυμηθείτε να καταναλώσετε τα
τρόφιμα αυτά σε σύντομο χρονικό διάστημα.

• Πριν ξεκινήσετε την απόψυξη βγάλτε το βύσμα του δίσκου νερού (1) από το δίσκο (2)
και βάλτε ένα μπωλ (3) κάτω από το σωλήνα ροής για να συγκεντρωθεί το νερό, όπως
δείχνει η εικόνα.  Φροντίστε να τοποθετήσετε ένα μεγάλο μπωλ για το νερό της απόψυξης.
(Συνήθως, ο όγκος του μπωλ πρέπει να είναι περίπου 2 λίτρα)

• Αφήστε τη πόρτα του ψυγείου ανοιχτή.  Ακόμα μπορείτε να βάλετε μία ή περισσότερες
λεκάνες με ζεστό νερό μέσα στο ψυγείο για να επιταχύνετε τη διαδικασία της απόψυξης

• Σκουπίστε το εσωτερικό μέρος του ψυγείου και το δίσκο νερού, βάλτε πάλι το βύσμα
του δίσκου νερού στη θέση του και ρυθμίστε το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση
«ΜΑΧ»

Απόψυξη
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 ΜΕΡΟΣ 4Ο ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Μεταφορά και αλλαγή της θέσης εγκατάστασης
• Η αρχική συσκευασία και η αφρώδης πολυστερίνη (PS) μπορούν να φυλαχθούν αν
χρειαστεί.

• Κατά τη μεταφορά η συσκευή πρέπει να δεθεί με φαρδιά ταινία ή με ένα γερό σχοινί.  Οι
οδηγίες που αναγράφονται στο κουτί συσκευασίας πρέπει να τηρούνται οπωσδήποτε
κατά τη μεταφορά.

• Πριν τη μεταφορά ή την αλλαγή της θέσης εγκατάστασης, πρέπει να αφαιρέσετε ή να
σταθεροποιήσετε με ταινία όλα τα κινούμενα αντικείμενα του ψυγείου (π.χ. ράφια,
λεκάνη για φρούτα....) για να μη πάθουν ζημιά κατά τη μεταφορά.

Αλλαγή της διεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας
Σε περίπτωση που θέλετε να αλλάξετε τη διεύθυνση ανοίγματος της πόρτας, παρακαλούμε
συμβουλευτείτε τη τεχνική υπηρεσία.

(Σε ορισμένα μοντέλα)

 ΜΕΡΟΣ 5Ο ΠΡΙΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΕΤΕ ΜΕ ΤΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Αν το ψυγείο σας δε λειτουργεί κανονικά, μπορεί να υπάρχει ένα ασήμαντο πρόβλημα. Για
αυτό το λόγο, ελέγξτε τα ακόλουθα, προτού καλέσετε ηλεκτρολόγο, για να εξοικονομήσετε
χρόνο και χρήμα.

Τι να κάνετε αν το ψυγείο σας δε λειτουργεί :
Ελέγξτε αν :

• υπάρχει ρεύμα
• ο γενικός διακόπτης στο σπίτι σας είναι ανοιχτός
• ο θερμοστάτης βρίσκεται στη θέση «0»
• η πρίζα έχει βλάβη.  Για να το ελέγξετε αυτό, βάλτε στη πρίζα μια άλλη συσκευή που
ξέρετε σίγουρα ότι δουλεύει σε άλλη πρίζα
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Τι να κάνετε αν το ψυγείο σας έχει κακή απόδοση :
Ελέγξτε αν :

• έχετε υπερφορτώσει τη συσκευή
• οι πόρτες δε κλείνουν καλά
• υπάρχει σκόνη στο συμπυκνωτή
• υπάρχει επαρκής χώρος στο πλάι και πίσω από το ψυγείο

Αν υπάρχει θόρυβος
   Το ψυκτικό αέριο που κυκλοφορεί στο κύκλωμα του ψυγείου προκαλεί ένα θόρυβο (κάπως
σα μουρμουρητό), ακόμα κι όταν δε λειτουργεί ο συμπιεστής.  Μην ανησυχείτε, αυτό είναι
φυσιολογικό.  Αν αυτός ο θόρυβος αλλάξει, ελέγξτε αν

• η συσκευή οριζοντιωμένη
• δεν ακουμπάει κάπου στο πίσω μέρος
• τα πράγματα που έχετε βάλει πάνω στο ψυγείο κουνιούνται και προκαλούν θόρυβο

Αν έχει συγκεντρωθεί νερό στο κάτω μέρος του ψυγείου (για τα μοντέλα 145l) :
Ελέγξτε αν :
Ο σωλήνας ροής του νερού απόψυξης δεν έχει φράξει (Χρησιμοποιήστε το βύσμα του σωλήνα
ροής για να τον καθαρίσετε)

Αν το ψυγείο σας δεν έχει επαρκή ψύξη:
Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στις περιοχές θερμοκρασιών περιβάλλοντος που
αναφέρονται στα πρότυπα, σύμφωνα με την κατηγορία κλίματος που αναφέρεται στην
πληροφοριακή ετικέτα. Για λόγους ψυκτικής απόδοσης, δεν συνιστούμε να χρησιμοποιείτε
το ψυγείο σας έξω από τα αναφερόμενα όρια θερμοκρασιών.

Κατηγορία κλίματος Θερμοκρασία περιβάλλοντος
T Μεταξύ 16 και 43

ST Μεταξύ 16 και 38
N Μεταξύ 16 και 32

SN Μεταξύ 10 και 32

Συμβουλές
• Για να εξοικονομήσετε χώρο και να βελτιώσετε την εμφάνιση, το «τμήμα ψύξης» των
ψυγείων 145 l είναι τοποθετημένο μέσα, στο πίσω τοίχωμα του ψυγείου.  Όταν η συσκευή
είναι σε λειτουργία, το τοίχωμα αυτό καλύπτεται με πάγο ή σταγόνες νερού, ανάλογα αν
λειτουργεί ο συμπιεστής ή όχι.  Μην ανησυχείτε.  Αυτό είναι φυσιολογικό.  Πρέπει να
κάνετε απόψυξη της συσκευής, μόνο αν το στρώμα πάγου που έχει σχηματιστεί στο
τοίχωμα είναι αρκετά παχύ.

• Αν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. όταν λείπετε το
καλοκαίρι σε διακοπές) βάλτε το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση «0».  Κάντε απόψυξη
και καθαρίστε το ψυγείο αφήνοντας τη πόρτα ανοιχτή για να αποφύγετε το σχηματισμό
μούχλας και μυρωδιάς.
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 ΜΕΡΟΣ 6Ο ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΧΩΡΟΙ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ

1) ΡΑΦΙ ΨΥΓΕΙΩΝ
2) ΡΑΦΙ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
3) ΔΟΧΕΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ
4) ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ
5) ΚΙΒΩΤΙΟ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΩΝ

                                        

1 

2 

3 

4 

5 
6 

7 

8 
9 

10 

6) ΚΑΤΑΨΥΞΗ
7) ΚΑΠΑΚΙ
8) ΠΑΓΟΘΗΚΗ
9) ΡΑΦΙ ΑΥΓΩΝ
10) ΡΑΦΙ ΜΠΟΥΚΑΛΙΩΝ

Η παρουσίαση αυτή προορίζεται μόνο για πληροφόρηση σχετικά με τα
μέρη της συσκευής.

Τα μέρη μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.
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