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ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 
Όταν χρησιμοποιείτε μια ηλεκτρική συσκευή, βασικές προφυλάξεις πρέπει πάντα να τηρούνται, 
συμπεριλαμβανομένων των εξής: 

1. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι κατεστραμμένο, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί από τον 
κατασκευαστή ή από ειδικευμένο πρόσωπο για την αποφυγή κινδύνου.  

2. Το προϊόν αυτό δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά ή ασθενικά άτομα, χωρίς επίβλεψη. Μικρά παιδιά 
πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλιστεί δεν παίζουν με τη συσκευή.  

3. Εξασφαλίστε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεμένο πριν το καθάρισμα ή ότι το προϊόν δεν είναι σε χρήση.  
4. Για να καθαρίσετε τη συσκευή χρησιμοποιήστε μόνο ήπια απορρυπαντικά ή προϊόντα καθαρισμού για 

τζάμια. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ σκληρά απορρυπαντικά ή διαλύτες.  
5. Δεν συνιστάται να χρησιμοποιήσετε αυτό το ψυγείο με σύνδεση στη παροχή ρεύματος με προέκταση ή με 

σύνδεση στον πίνακα. Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει συνδεθεί απευθείας σε πρίζα παροχής ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

6. Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει τουλάχιστον απόσταση  5 εκατοστά στα 
πλάγια και  5 εκατοστά στο πίσω μέρος που είναι η κύρια έξοδος για τη θερμότητα.  Αυτό θα επιτρέψει 
για επαρκή αερισμό. 

7. Μην τοποθετήστε ζεστό φαγητό ή  ποτό στο ψυγείο πριν κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου.  
8. Κλείστε την πόρτα αμέσως μετά τη τοποθέτηση οποιουδήποτε τρόφιμου ώστε η εσωτερικό θερμοκρασία 

να μη αυξηθεί δραματικά. 
9. Διατηρείτε τη συσκευή μακριά από οποιαδήποτε πηγή θερμότητας ή άμεσο ηλιακό φως.  
10. Για να εγκαταστήσετε σταθερά  τη συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί  σε μια επίπεδη και σταθερή 

επιφάνεια. Δεν πρέπει να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε μαλακό υλικό.   
11. Μην τοποθετήσετε οποιαδήποτε άλλη συσκευή πάνω από το ψυγείο, και να μην βρέχεται.  
12. Μην αποθηκεύετε στη συσκευή  αιθέρα, μεθανόλη, βενζίνη κ.λπ., που είναι εύκολο να εξατμιστούν, να 

προκαλέσουν πυρκαγιά  ή να εκραγούν. 
13. Για την αποφυγή τραυματισμού ή θανάτου από ηλεκτροπληξία μην λειτουργείτε τη συσκευή με βρεγμένα 

χέρια, ή όταν πατάτε σε υγρή επιφάνεια ή σε νερό.  
14. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε εξωτερικούς χώρους ή σε υγρές συνθήκες.  
15. Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο να το αποσυνδέσετε από την πρίζα. Πιάστε το βύσμα και τραβήξτε το από 

την πρίζα.  
16. Κρατήστε το καλώδιο μακριά από θερμαινόμενες επιφάνειες.  
17. Ελέγξτε ότι η τάση της παροχής ηλεκτρικού ρεύματος στο σπίτι σας είναι η ίδια με την τάση που 

αναγράφεται στην ετικέτα τεχνικών χαρακτηριστικών του προϊόντος αυτού.   
18. Συνδέστε το ψυγείο σας για μια ανεξάρτητη ηλεκτρική πρίζα και βεβαιωθείτε ότι υπάρχει ασφαλή γείωση.  
19. Όταν αφαιρείτε τον πάγο από την κατάψυξη, ή όταν δεν υπάρχει ηλεκτρικό ρεύμα ή όταν ψυγείο παύει να 

χρησιμοποιείται, θα πρέπει να καθαρίζεται για να αποτρέψετε την μυρωδιά.  
20. Ξεπάγωμα της κατάψυξης πρέπει να γίνεται  τουλάχιστον μία φορά το μήνα επειδή μεγάλη ποσότητα 

πάγου μπορεί να επηρεάσει την ψύξη. 
21. Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτες συσκευές μέσα στις θήκες αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν 

έχουν τον τύπο που συνιστάται από τον κατασκευαστή.  
22. Ενεργοποιήστε την παροχή ρεύματος τουλάχιστον 5 λεπτά αργότερα μετά την διακοπή της παροχής της 

ηλεκτρικής ενέργειας. Διαφορετικά, ο συμπιεστής μπορεί να πάθει ανεπανόρθωτη βλάβη. 
23. Αυτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 

μειωμένες φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός 
εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί καθοδήγηση σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο 
από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους  

24. Η συσκευή δεν προορίζεται να λειτουργεί με χρονοδιακόπτη ή ένα ξεχωριστό σύστημα απομακρυσμένου 
ελέγχου.  

25. Συνιστάται να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για κανένα σημάδι της πιθανής φθοράς και η 
συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται αν το καλώδιο είναι κατεστραμμένο.  

26. Προειδοποίηση: Εξασφαλίστε ότι υπάρχει εξαερισμός στο περίβλημα της συσκευής ή σε εντοιχισμένη 
δομή και δεν παρεμποδίζεται, δεν φράζεται. 

27. Προειδοποίηση: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα προκειμένου να επιταχυνθεί η 
διαδικασία της απόψυξης, εκτός από αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.  

28. Προειδοποίηση: Μην  προξενείτε βλάβες στο ψυκτικό κύκλωμα.  



 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 

1.Κατάψυξη 
2. Θερμοστάτης 
3. Κρυστάλλινα ράφια συντήρησης 
4. Ράφι κάλυμμα δοχείων λαχανικών 
5. Δοχεία λαχανικών 
6. Αριστερό πόδι 
7. Ράφι πόρτας κατάψυξης 
8. Πόρτα κατάψυξης 
9. Λάστιχο πόρτας κατάψυξης 
10. Ράφι Α πόρτας συντήρησης  
11. Λάστιχο πόρτας συντήρησης 
12. Ράφι Β πόρτας συντήρησης 
13. Πόρτα συντήρησης 
14. Δεξί πόδι 
 
 

 

 

1. Κρυστάλλινο ράφι κατάψυξης 
2. Θερμοστάτης 
3. Κρυστάλλινα ράφια συντήρησης 
4. Ράφι κάλυμμα δοχείου λαχανικών 
5. Δοχείο λαχανικών 
6. Αριστερό πόδι 
7. Ράφι Α πόρτας συντήρησης  
8. Ράφι Β πόρτας συντήρησης 
9. Δεξί πόδι 
 
 

 

 

 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ  
Κατά την διάρκεια της μεταφοράς της συσκευής η συσκευή πρέπει να μεταφέρεται προσεκτικά από τη 
βάση της και σε γωνία μικρότερη των 45 μοιρών. Μην τραβάτε τη συσκευή από τις χειρολαβές των 
πορτών. Μην τοποθετείτε ανάποδα ή οριζόντια τη συσκευή. Μετακινήστε το ψυγείο από τη βάση του 
για τοποθετήστε το στη θέση του από με τα ροδάκια του. 



ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Για σταθερή εγκατάσταση, η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε επίπεδη και σταθερή επιφάνεια. Δεν 
πρέπει να πατά σε εύκαμπτη επιφάνεια. 

Είναι απαραίτητο να υπάρχει εξαερισμός γύρω από τη συσκευή  τη αποπομπή της θερμότητας. Για το 
λόγο αυτό πρέπει να υπάρχει ελεύθερος χώρος γύρω από το ψυγείο . Σύσταση: Τηρήστε απόσταση 
τουλάχιστον 75mm από τον πίσω τοίχο και τουλάχιστον 100mm μεταξύ τοίχου και πλευράς ενώ αφήστε 
χώρο μπροστά για άνοιγμα της πόρτας σε γωνία 135 μοιρών. 

Επιλέξτε θέση που δεν υπάρχει πηγή θερμότητας . Τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση που δεν υπάρχει 
ηλιακή ακτινοβολία ή άλλη συσκευή παραγωγής θερμότητας. Επιλέξτε χώρο ξηρό καλά αεριζόμενο με 
αέρα που δεν προκαλεί οξείδωση (χωρίς υγρασία). 

ΔΟΚΙΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Καθαρίστε τα μέρη της συσκευής με χλιαρό νερό και απαλό ύφασμα ή με ουδέτερο απορρυπαντικό και 
καθαρό νερό και μετά σκουπίστε τα να στεγνώσουν. 
Σημείωση: Τα ηλεκτρικά εξαρτήματα μπορούν να καθαρίζονται μόνο με στεγνό πανί.  
Κλείστε τη πόρτα και περιμένετε 30 λεπτά. Αν η θερμοκρασία στη κατάψυξη παρουσιάσει εμφανή 
μείωση, αυτό αποτελεί ένδειξη ότι το ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής λειτουργεί κανονικά. Όταν η 
συσκευή λειτουργήσει για ορισμένο χρονικό διάστημα η θερμοκρασία μέσα στους θαλάμους θα φθάσει 
στις επιλεγμένες ρυθμίσεις, αν οι πόρτες δεν ανοιγοκλείνουν συχνά. Αν στα παραπάνω βήματα δεν 
παρατηρήσετε δυσλειτουργία η δοκιμή λειτουργίας έχει ολοκληρωθεί. Η συσκευή λειτουργεί κανονικά. 
 

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ 
Πώς να χρησιμοποιήσετε το χώρο κατάψυξης;  
• Βάλτε φρέσκο φαγητό, όπως ψάρι ή κρέας, στον καταψύκτη για να εξοικονομήσετε γεύση και 

θρεπτικά συστατικά.  
• Τα τυλιγμένα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται σε φύλλο αλουμινίου ή σελοφάν ή σε αεροστεγή 

πλαστικά κουτιά.   
• Μην φέρετε σε επαφή φρέσκα τρόφιμα άμεσα με κατεψυγμένα τρόφιμα.  
• Εάν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, φέρετέ το σπίτι και τοποθετήστε τα στην κατάψυξη το 

συντομότερο δυνατό.  
• Ποτέ μην καταψύχετε ξανά ένα παγωμένο προϊόν.  
• Μην αποθηκεύετε στην κατάψυξη υγρά σε φιάλες ή δοχεία (εκτός από υψηλά σε ποσοστά 

οινοπνεύματος ποτών), ειδικά ανθρακούχα ποτά, καθώς αυτά θα εκραγούν κατά την κατάψυξη.  
• Ο χρόνος αποθήκευσης για τα τρόφιμα για κατάψυξη (ειδικά για τρόφιμα που αγοράζονται 

κατεψυγμένα  ) δεν πρέπει να υπερβαίνει το χρόνο που συνιστά ο κατασκευαστής τροφίμων . 
Αφαιρέστε μόνο την απαιτούμενη ποσότητα τροφής από τον καταψύκτη. 

• Κατά την απόψυξη ή κατά την διάρκεια συντήρησης και καθαρισμού μπορεί να αυξηθεί  η 
θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων και ο χρόνος αποθήκευσης πρέπει να μειωθεί. 
 

Πώς να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο;  
• Τα αυγά πρέπει να τοποθετηθούν στις αυγοθήκες, τα μπουκάλια στις θήκες των φιαλών κ.λπ.  
• Τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να τοποθετηθούν στα δοχεία λαχανικών.  
• Τα βάζα πρέπει να τοποθετούνται στα ράφια της πόρτας του ψυγείου.   
• Άλλα αλλοιώσιμα τρόφιμα, ή τρόφιμα που μπορούν να προκαλέσουν λεκέδες στο ψυγείο, πρέπει να 

συσκευάζονται ξεχωριστά. 
 
Τοποθέτηση φαγητών 
• Μην συσσωρεύετε πάρα πολύ φαγητό στο ψυγείο γιατί προκαλεί απώλεια ψύξης  



• Τα τρόφιμα πρέπει να τυλίγονται ξεχωριστά σε φύλλο αλουμινίου ή σε σελοφάν ή σε αεροστεγή 
πλαστικά κουτιά.  

• Τα ζεστά τρόφιμα δεν μπορούν να τοποθετηθούν στο ψυγείο ή στον καταψύκτη έως ότου φθάσουν 
στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, αλλιώς θα αυξηθεί η ηλεκτρική κατανάλωση. 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ 
Το ψυγείο πρέπει να καθαρίζεται μία φορά το μήνα. Πριν από τον καθαρισμό, το ηλεκτρικό φις πρέπει 
να αφαιρεθεί από το τροφοδοτικό. Σκουπίστε το εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου με ένα υγρό 
μαλακό πανί. Εάν είναι πολύ βρώμικο, καθαρίστε με ένα μαλακό πανί με ουδέτερο απορρυπαντικό και, 
στη συνέχεια, αφαιρέστε την υγρασία με στεγνό πανί. Εάν αφήσετε το ψυγείο σε αδράνεια για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, προχωρήστε ως εξής:  

• Αποσυνδέστε το ψυγείο από την ηλεκτρική παροχή.  

• Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα.  

• Καθαρίστε και στεγνώστε το εσωτερικό σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται παραπάνω για τον 
καθαρισμό.  

• Αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για να αποφύγετε τυχόν δυσάρεστες οσμές, ενώ το ψυγείο δεν 
χρησιμοποιείται. 

 
Αντικατάσταση της λυχνίας LED:  
Προειδοποίηση: Η λυχνία LED δεν πρέπει να αντικατασταθεί από τον χρήστη! Εάν η λυχνία LED είναι 
κατεστραμμένη, επικοινωνήστε με τη γραμμή βοήθειας του πελάτη για βοήθεια. 

 

ΑΛΛΑΓΗ ΦΟΡΑΣ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΠΟΡΤΩΝ 
Μπορεί να γίνει αλλαγή της φοράς ανοίγματος των πορτών σύμφωνα με τις ανάγκες χρήσης. Η 
διαδικασία περιγράφεται στη συνέχεια: 

1. Αφαιρέστε τη βίδα και βγάλτε το κάλυμμα του 
επάνω μεντεσέ , ξεβιδώστε τις βίδες στήριξης 
του μεντεσέ της πόρτας. Αφαιρέστε το δεξί 
μεντεσέ της πόρτας. 

 

2. Σπρώξτε την πόρτα προς τα πάνω για να 
απεμπλακεί από το μεσαίο μεντεσέ. Βάλτε την 
πόρτα προς τη μία πλευρά και απλώστε απαλά 
πάνω σε μια συνεχή  επιφάνεια. 

 



3. Χρησιμοποιώντας ένα κατσαβίδι, αφαιρέστε  
το μεσαίο μεντεσέ.  Σηκώστε την πόρτα προς τα 
πάνω για να απεμπλακεί από τον κάτω μεντεσέ. 
Βάλτε την πόρτα στο πλάι και ακουμπήστε την 
απαλά πάνω σε μια συνεχή επιφάνεια. 

 

4. Αλλάξτε τη θέση του κάτω μεντεσέ και του 
ρυθμιζόμενου ποδιού στην άλλη πλευρά του 
θαλάμου. 

 

5. Αφαιρέστε τον πείρο του μεντεσέ που είναι στο 
κάτω μέρος της πόρτας της συντήρησης και της 
κατάψυξης  καταψύκτη.  Από την άλλη πλευρά της 
πόρτας συντήρησης και κατάψυξης  θύρας ψυγείο 
και καταψύκτη, εισάγετε τον πείρο του μεντεσέ 
αντικατάστασης που παρέχεται με τη συσκευή. 

 

6. Τοποθετήστε την πόρτα του ψυγείου στον κάτω 
μεντεσέ, αφού σιγουρευθείτε ότι ο πείρος του 
μεντεσέ παρεμβάλλεται στην τρύπα στο κάτω μέρος 
της  πόρτας συντήρησης. Βάλτε το μεσαίο μεντεσέ 
πίσω στο θάλαμο, αφού βεβαιωθείτε ότι είναι στην 
αντίθετη πλευρά από την αρχική θέση. 

 

 

7. Τοποθετήστε την πόρτα στο μεσαίο μεντεσέ, 
αφού σιγουρευθείτε ότι ο πείρος του μεντεσέ 
παρεμβάλλεται στην τρύπα στο κάτω μέρος της 
πόρτας κατάψυξης. Στηρίζοντας την πόρτα  βιδώστε 
τον πάνω μεντεσέ, και βάλτε το επάνω κάλυμμα 
στηρίζοντας το με την βίδα του  

 

 

 

 
 
 



ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  
Εάν η συσκευή σας εμφανίζει  άλλα συμπτώματα που περιγράφονται παρακάτω, καλέστε την υπηρεσία 
τεχνικής υποστήριξης του καταστήματος ή του κατασκευαστή. 

Σύμπτωμα Αιτία Λύση 

Η συσκευή δεν λειτουργεί Δεν υπάρχει παροχή ρεύματος Ελέγξτε το φις  που το συνδέει με 
τη συσκευή με παροχή ρεύματος ή 
βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι 
συνδεδεμένη σε παροχή ρεύματος 

Η ασφάλεια δεν λειτουργεί Αντικαταστήστε την ασφάλεια 

Η συσκευή κάνει πολύ 
θόρυβο 

Η συσκευή είναι πολύ κοντά στον τοίχο, ή 
δεν είναι σταθερή, ή τα αξεσουάρ μέσα 
στο ψυγείο έχουν τοποθετηθεί σε λάθος 
θέση 

Σταθεροποιήστε τη βάση του 
ψυγείου ρυθμίζοντας τη θέση των 
ποδιών, απομακρύνετε τη συσκευή 
από το τοίχο, τοποθετήστε σωστά 
τα αξεσουάρ μέσα στο ψυγείο 

Η συσκευή δεν ψύχει 
αρκετά 

Η πόρτα ανοίγει πολύ συχνά ή αφέθηκε 
ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα 

Κλείστε την πόρτα και μην την 
ανοίγετε πολύ συχνά 

Το ψυγείο είναι πολύ κοντά σε τοίχο Απομακρύνετε τη συσκευή από το 
τοίχο για να ευνοήσετε τον 
εξαερισμό 

Το ψυγείο είναι πολύ γεμάτο Αφαιρέστε τρόφιμα από τη 
συσκευή 

Η θερμοκρασία είναι σε λάθος ρύθμιση Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο "3" ή 
σε μεγαλύτερη ρύθμιση 

Υπάρχουν μυρωδιές μέσα 
στο ψυγείο 

Έχουν αλλοιωθεί ορισμένα τρόφιμα μέσα 
στο ψυγείο 

Πετάξτε τα παρωχημένα τρόφιμα 
και τυλίξτε με φιλμ τα υπόλοιπα 

Το εσωτερικό της συσκευής πρέπει να 
καθαριστεί 

Καθαρίστε το εσωτερικό του 
ψυγείου 

Τα ακόλουθα συμπτώματα δεν είναι βλάβες: 
• Ο θόρυβος του ψυκτικού υγρού που κυκλοφορεί σε σωλήνες μπορεί να ακουστεί, είναι φυσιολογικό. 
• Η υγρασία στην επιφάνεια έξω από τη συσκευή κατά τη διάρκεια των υγρών εποχών δεν αποτελεί 

πρόβλημα της συσκευής. απλά πρέπει να το σκουπίσετε με ένα στεγνό μαλακό πανί. 
• Ο συμπιεστής και ο συμπυκνωτής μπορούν να θερμανθούν περισσότερο κατά τις περιόδους έντονης 

θερμότητας. 
• Το πλαίσιο της πόρτας είναι λίγο ζεστό. Αυτό σημαίνει ότι ο συμπυκνωτής λειτουργεί για την 

εκκένωση της υγρασίας του αέρα. 
 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, τα τρόφιμα πρέπει να παραμένουν με ασφάλεια κρύο για περίπου 16 
ώρες. Ακολουθήστε αυτές τις συμβουλές κατά τη διάρκεια παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, ειδικά το 
καλοκαίρι: 
Ανοίγετε την πόρτα / συρτάρι όσο το δυνατόν λιγότερες φορές. 
Μην βάζετε πρόσθετα τρόφιμα στη συσκευή κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος. 
Εάν δοθεί προηγούμενη ειδοποίηση για διακοπή ρεύματος και η διάρκεια διακοπής είναι μεγαλύτερη 
από 16 ώρες, φτιάξτε λίγο πάγο και τοποθετήστε το σε ένα δοχείο στο πάνω μέρος του ψυγείου.  

Απαιτείται επιθεώρηση των τροφίμων αμέσως μετά τη διακοπή.  



Καθώς η θερμοκρασία στο ψυγείο θα αυξηθεί κατά τη διάρκεια διακοπής ρεύματος ή άλλης βλάβης, η 
περίοδος αποθήκευσης και η βρώσιμη περίοδος των τροφίμων θα μειωθούν. Οποιοδήποτε φαγητό 
αποψύξετε θα πρέπει είτε να καταναλώνεται, είτε να μαγειρεύεται και να καταψύχεται (όπου είναι 
δυνατό) λίγο αργότερα, προκειμένου να αποφευχθούν οι κίνδυνοι για την υγεία.  
Απορρίπτουμε την ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή ατύχημα προήλθε από οποιαδήποτε χρήση αυτού 
του προϊόντος που δεν συμμορφώνεται με τις οδηγίες που περιέχονται σε αυτό το φυλλάδιο. 

 ΔΙΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 

 Αυτό το σύμβολο επισημαίνει πως αυτή η συσκευή δεν πρέπει να αναμιγνύεται με τα γενικά 
οικιακά απορρίμματα βάσει της Ευρωπαϊκής Οδηγίας  για τα Απόβλητα Ηλεκτρικού και 
Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. Για τα προϊόντα αυτά υπάρχει διαφορετικό σύστημα συλλογής. Για 
να αποφευχθούν πιθανές βλάβες ατόμων ή μόλυνση του περιβάλλοντος από ακατάλληλη 
απόρριψη παρακαλούμε απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές ή στον προμηθευτή και 
ρωτήστε σχετικά με τη σωστή μέθοδο τελικής διάθεσης. 

 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
Κίνδυνος τραυματισμού ή ασφυξίας!  
Τα ψυκτικά και τα αέρια πρέπει να απορρίπτονται επαγγελματικά. Βεβαιωθείτε ότι οι σωληνώσεις του ψυκτικού 
κυκλώματος δεν έχει υποστεί ζημιά προτού η συσκευή απορριφθεί σωστά. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την 
πρίζα. Κόψτε το καλώδιο παροχής και απορρίψτε το. Αφαιρέστε τα ράφια και τα συρτάρια, καθώς και τη λαβή της 
πόρτας και τα λάστιχα σφράγισης των πορτών, για να αποτρέψετε το κλείσιμο των παιδιών και των κατοικίδιων 
στη συσκευή. 
 

ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ  
1) Η εγγύηση ισχύει για τον πρώτο αγοραστή της συσκευής από τα καταστήματα της Ελληνικής αγοράς, για 24 μήνες από την 

ημερομηνία αγοράς KAI για οικιακή χρήση. Συσκευές που χρησιμοποιούνται για εμπορική ή επαγγελματική χρήση δεν 
καλύπτονται από αυτή την εγγύηση (είναι απαραίτητες συμβάσεις συντήρησης). Η εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται πάντοτε 
με την απόδειξη αγοράς, δελτίο αποστολής ή φωτοτυπία αυτών που είναι εμφανής η πλήρης περιγραφή της συσκευής, η 
εκτύπωση φορολογικής σήμανσης και τα πλήρη στοιχεία του αγοραστή. 

2) Η ενεργοποίηση της εγγύησης παρέχει επιπλέον εγγύηση για 2 επιπλέον μήνες (συνολικά 24+2=26 μήνες). Η ενεργοποίηση 
της εγγύησης από τον αγοραστή της εντός 10 ημερών από την αγορά της συσκευής και μόνο στην ιστοσελίδα www.carad.gr 
στην ενότητα ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ → ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.  

3) Η εγγύηση καλύπτει την επισκευή της συσκευής καθώς και την αντικατάσταση των εξαρτημάτων αν η βλάβη προέρχεται 
από σφάλμα κατασκευαστικό. Καμία υποχρέωση δεν αναλαμβάνεται  για επισκευή εντός εγγύησης στις περιπτώσεις που 
ακολουθούν: 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από κακή χρήση του αγοραστή (π.χ. σπασίματα εξαρτημάτων, τομές σωληνώσεων) και από 
μη τήρηση των οδηγιών χρήσης. 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από ακατάλληλης συντήρησης της συσκευής (π.χ.  ελλιπής ή εσφαλμένος καθαρισμός) 
σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης. 

• Για βλάβες στη συσκευή ή σε εξαρτήματα αυτής που προκλήθηκαν από διακοπές ηλεκτροδότησης ή από αύξηση ή  πτώση 
της παρεχόμενης τάσης στη συσκευή, πέραν του 15%, από το δίκτυο ηλεκτροδότησης ( π.χ. βούλωμα ψυκτικού κυκλώματος).  

• Για βλάβες που προέρχονται από εσφαλμένη εγκατάσταση της συσκευής ή ακατάλληλη χρήση της συσκευής σύμφωνα με 
τι οδηγίες χρήσης. 

• Για επεμβάσεις στη συσκευή από άτομα ή τεχνικούς που δεν είναι εξουσιοδοτημένοι από την εταιρεία. 

• Για ζημιές που προέρχονται από χημικές ή ηλεκτροχημικές αντιδράσεις του νερού (αρτεσιανά άλατα).  

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από λάθος στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού (π.χ. ηλεκτρικός πίνακας, ασφάλειες, 
καλωδιώσεις, γειώσεις κ.λ.π.). 

• Για βλάβες που προκλήθηκαν από φυσικά αίτια και ατυχήματα. 
4) Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο, τον τόπο και χρόνο επισκευής των βλαβών κατά την απόλυτη 

κρίση της. Συσκευές εγκατεστημένες σε απόσταση πέραν των 25 Km από το κατάστημα αγοράς τα επιπλέον έξοδα 
μετακίνησης τεχνικού καλύπτονται από τον πελάτη. 

5) Αδικαιολόγητες κλήσεις του τεχνικού της εταιρείας δεν καλύπτονται από την εγγύηση και τα έξοδα ελέγχου και  μετάβασης 
επιβαρύνουν τον πελάτη. 

6) Σε περίπτωση βλάβης η εταιρεία αναλαμβάνει την υπεύθυνη επισκευή των συσκευών της και όχι την αντικατάσταση αυτών. 
Τα εξαρτήματα και υλικά που αντικαθίστανται δωρεάν στη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται . 

Η εταιρεία παρέχει την δυνατότητα αποκατάστασης της βλάβης στα κεντρικά συνεργεία της: ΦΑΛΗΡΟΥ 5, 185 43 ΚΑΜΙΝΙΑ, 
ΠΕΙΡΑΙΑΣ 
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