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Ο κατασκευαστής εργάζεται συνεχώς για την ανάπτυξη καιτη βελτίωση όλων των τύπων και μοντέλων συσκευών.Επομένως παρακαλούμε να κατανοήσετε ότι πρέπει να
διατηρεί το δικαίωμα τροποποιήσεων στο σχήμα, τονεξοπλισμό και την τεχνολογία της συσκευής.
Για να γνωρίσετε όλα τα πλεονεκτήματα της νέας συσκευήςσας, σας παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλες τιςοδηγίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο αυτό.
Οι οδηγίες αφορούν διάφορα μοντέλα, είναι πιθανό να
παρουσιάζονται αποκλίσεις. Οι ενότητες που αφορούν
μόνο συγκεκριμένες συσκευές επισημαίνονται με αστε‐ρίσκο (*).
Οι οδηγίες χειρισμού επισημαίνονται με , ενώ τα αποτε‐λέσματα χειρισμών με .

1 Η συσκευή με μία ματιά
1.1 Επισκόπηση συσκευής και εξοπλι‐
σμού

Fig. 1 
(1) Στοιχεία χειρισμού καιελέγχου (4) Πινακίδα τύπου
(2) Συρτάρια (5) Ρυθμιζόμενα πόδια
(3) VarioSpace

Υπόδειξη
u Τα ράφια, τα συρτάρια ή τα καλάθια έχουν στην κατά-σταση παράδοσης μια διάταξη για βέλτιστη ενεργειακή

απόδοση. Οι αλλαγές στη διάταξη εντός των υφιστά-
μενων δυνατοτήτων τοποθέτησης π.χ. ραφιών στοτμήμα συντήρησης, δεν έχουν ωστόσο καμία επίδρασηστην κατανάλωση ενέργειας.

1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής
Προβλεπόμενη χρήση
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για τηνψύξη τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με τοοικιακό περιβάλλον. Τέτοια είναι για παρά-
δειγμα η χρήση
- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με
πρωινό,

- από πελάτες σε ενοικιαζόμενα αγροκτή-
ματα, ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα καταλύ-
ματα,

- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσίαχονδρικού εμπορίου.
Η συσκευή είναι κατάλληλη για εντοιχισμόκάτω από τον πάγκο.
Απαγορεύεται οποιοδήποτε άλλο είδοςχρήσης.
Προβλέψιμη αδόκιμη χρήση
Οι παρακάτω χρήσεις απαγορεύονται ρητά:
- αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων,
πλάσματος αίματος, εργαστηριακώνσκευασμάτων ή παρόμοιων ουσιών και
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προϊόντων που υπόκεινται στην οδηγία γιαιατρικά προϊόντα 2007/47/ΕΚ
- χρήση σε περιοχές με κίνδυνο έκρηξης
Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί να
προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ήνα οδηγήσει στην αλλοίωσή τους.
Κατηγορίες κλίματος
Η συσκευή έχει σχεδιαστεί, ανάλογα με τηνκατηγορία κλίματος, για λειτουργία μέσασε συγκεκριμένα όρια θερμοκρασίας περι‐
βάλλοντος. Η κατηγορία κλίματος που αντι‐στοιχεί στη συσκευή σας αναφέρεται στην
πινακίδα τύπου.
Υπόδειξη
uΓια την εξασφάλιση μιας απρόσκοπτηςλειτουργίας, τηρείτε τις αναφερόμενεςθερμοκρασίες περιβάλλοντος.
Κατηγορίακλίματος για θερμοκρασίες περιβάλλοντος
SN, N έως 32 °C

ST έως 38 °C

T έως 43 °C

Η απρόσκοπτη λειτουργία της συσκευήςείναι εξασφαλισμένη μέχρι την κατώτατηθερμοκρασία περιβάλλοντος των 5 °C.

1.3 Συμμόρφωση
Το κύκλωμα ψυκτικού έχει ελεγχθεί ως προς τη στεγα‐νότητα. Η συσκευή ικανοποιεί σε συναρμολογημένη κατά-σταση τους σχετικούς κανόνες ασφαλείας καθώς και τιςσχετικές οδηγίες.
Για την αγοράτης ΕΕ:

Η συσκευή συμμορφώνεται με τηνοδηγία 2014/53/EΕ.

Για την αγορά
GB:

Η συσκευή συμμορφώνεται μετους κανονισμούς Radio Equipment
Regulations 2017 SI 2017 No. 1206.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι
διαθέσιμο στο διαδίκτυο στην ακόλουθη διεύθυνση:
www.Liebherr.com

1.4 Βάση δεδομένων EPREL
Από 1η Μαρτίου 2021, οι πληροφορίες για τη σήμανσηκατανάλωσης ενέργειας και τις απαιτήσεις οικολογικούσχεδιασμού υπάρχουν στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων
προϊόντων (EPREL). Πρόσβαση στη βάση δεδομένων προϊό-ντων έχετε από τον σύνδεσμο https://eprel.ec.europa.eu/.Θα σας ζητηθεί να εισάγετε το αναγνωριστικό του
μοντέλου. Το αναγνωριστικό του μοντέλου αναγράφεταιστην πινακίδα τύπου.
1.5 Εξοικονόμηση ενέργειας
- Φροντίζετε να υπάρχει πάντα καλός αερισμός και εξαε‐ρισμός. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα πλέγματαεξαερισμού.
- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμι‐στήρα.

- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση ηλιακή
ακτινοβολία ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή
άλλη παρόμοια συσκευή.

- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκεςτοποθέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος
(βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης της συσκευής) . Σε περίπτωσηθερμότερης θερμοκρασίας του περιβάλλοντος ενδέχεταινα αλλάξει η κατανάλωση ενέργειας.

- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο
διάστημα.

- Όσο πιο χαμηλά είναι ρυθμισμένη η θερμοκρασία, τόσο
μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας.

- Φυλάσσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα καικαλυμμένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Τοποθέτηση ζεστών φαγητών: αφήστε τα πρώτα ναφτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου.
- Εάν σχηματιστεί παχύ στρώμα πάχνης στη συσκευή:Κάντε απόψυξη στη συσκευή.

2 Γενικές υποδείξεις ασφαλείας
Φυλάξτε σχολαστικά αυτές τις οδηγίεςχρήσης ώστε να μπορείτε ανά πάσα στιγμήνα ανατρέχετε σε αυτές.
Εάν παραχωρήσετε τη συσκευή σε άλλον,
παραδώστε και τις οδηγίες χρήσης στονεπόμενο ιδιοκτήτη της συσκευής.
Για να χρησιμοποιείτε σωστά και με ασφά-λεια τη συσκευή, διαβάστε πριν από τηχρήση σχολαστικά αυτές τις οδηγίες χρήσης.
Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες, τις υποδεί-ξεις ασφαλείας και τις υποδείξεις προειδο‐
ποίησης που περιέχουν. Είναι σημαντικές,
για να μπορείτε να εγκαταστήσετε και ναλειτουργείτε τη συσκευή με ασφάλεια και
απρόσκοπτα.

Κίνδυνοι για το χρήστη:
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμο‐
ποιηθεί από παιδιά, καθώς και από
άτομα με μειωμένες φυσικές, αισθητικές
ή νοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπει‐ρίας και γνώσης, όταν επιβλέπονται ή
έχουν ενημερωθεί σχετικά με την ασφαλήχρήση της συσκευής και κατανοούν τουςκινδύνους που απορρέουν από αυτή. Τα
παιδιά δεν επιτρέπεται να παίζουν με τησυσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρησηχρήστη δεν επιτρέπεται να πραγματοποιού-νται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Παιδιάηλικίας 3-8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουνκαι να αδειάζουν τη συσκευή. Πρέπει νακρατάτε μακριά από τη συσκευή παιδιάκάτω των 3 ετών, εφόσον δεν επιβλέπονται
διαρκώς.

- Η πρίζα πρέπει να είναι εύκολα προσβά-σιμη ώστε, σε περίπτωση ανάγκης,να μπορεί να αποσυνδεθεί γρήγοραη συσκευή από το ρεύμα. Πρέπει να
βρίσκεται εκτός της πίσω πλευράς τηςσυσκευής.
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- Εάν αποσυνδεθεί η συσκευή από το ηλεκ‐τρικό δίκτυο, πρέπει να πιάνετε πάντα απότο φις. Μην τραβάτε από το καλώδιο.
- Σε περίπτωση βλάβης, τραβήξτε το φις
από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια.

- Μην προκαλείτε ζημιές στο καλώδιοτροφοδοσίας. Μην λειτουργείτε τησυσκευή με ελαττωματικό καλώδιοτροφοδοσίας.
- Αναθέτετε τις επισκευές, τις επεμβάσειςστη συσκευή και την αντικατάσταση τουκαλωδίου τροφοδοσίας μόνο στο σέρβις ήσε άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, εκπαι‐
δευμένο για αυτόν τον σκοπό.

- Εντοιχίζετε, συνδέετε και διαθέτετε τησυσκευή στα απορρίμματα μόνο σύμφωνα
με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης.

- Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργήσει
μόνον αφού έχει εγκατασταθεί στη θέσητης.
Κίνδυνος πυρκαγιάς:
- Το περιεχόμενο ψυκτικό (στοιχεία στην
πινακίδα τύπου) είναι φιλικό προς το
περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Εάν διαρ‐ρεύσει ψυκτικό μπορεί να αναφλεγεί.
• Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσειςτου κυκλώματος ψύξης.
• Μην χρησιμοποιείτε πηγές ανάφλεξηςστο εσωτερικό της συσκευής.
• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικέςσυσκευές στον εσωτερικό χώροτης συσκευής (π.χ. ατμοκαθαριστές,συσκευές θέρμανσης, συσκευές παγωτούκτλ.).
• Εάν διαρρεύσει ψυκτικό: Απομακρύνετε
γυμνές φλόγες ή πηγές ανάφλεξης που
βρίσκονται κοντά στο σημείο της διαρ‐ροής. Αερίστε καλά τον χώρο. Ενημε‐ρώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.

- Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρη‐κτικές ουσίες και εύφλεκτα υλικά, όπως
π.χ. βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο κλπ.Μπορείτε να αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι
από τις αναγραφόμενες πληροφορίες
περιεχομένων ή το σύμβολο της φλόγας.Τυχόν αέρια που θα διαρρεύσουν θα
μπορούσαν να αναφλεγούν στα ηλεκτρικά
μέρη της συσκευής.

- Κρατάτε μακριά από τη συσκευή αναμ‐
μένα κεριά, αναμμένες λάμπες και άλλα
αντικείμενα με γυμνές φλόγες, ώστε να
μην προκληθεί από αυτά ανάφλεξη τηςσυσκευής.

- Αποθηκεύετε οινοπνευματώδη ποτά ή άλλα
δοχεία που περιέχουν οινόπνευμα μόνοερμητικά κλειστά. Το οινόπνευμα που ενδέ-

χεται να διαρρεύσει, μπορεί να αναφλεγεί
από ηλεκτρικά εξαρτήματα.
Κίνδυνος πτώσης και ανατροπής:
- Μην πατάτε επάνω στη βάση, τα συρτάρια,τις πόρτες κλπ. και μην τα χρησιμοποιείτε
για στήριξη. Αυτό ισχύει ιδίως για τα
παιδιά.
Κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης:
- Μην καταναλώνετε ληγμένα τρόφιμα.
Κίνδυνος κρυοπαγήματος, μουδιάσματος και
πόνων:
- Αποφεύγετε την παρατεταμένη επαφή μεψυχρές επιφάνειες ή παγωμένα/κατεψυγ‐
μένα είδη ή λαμβάνετε κατάλληλα μέτρα
προφύλαξης, π.χ. χρησιμοποιείτε γάντια.
Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς:
- Από καυτό ατμό μπορεί να προκληθούντραυματισμοί. Μην χρησιμοποιείτε για την
απόψυξη ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης
ή ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι
απόψυξης.

- Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά
αντικείμενα.
Κίνδυνος σύνθλιψης:
- Όταν ανοίγετε και κλείνετε την πόρτα μην
βάζετε τα χέρια στον μεντεσέ. Ενδέχεταινα παγιδευτούν τα δάχτυλα.
Σύμβολα στη συσκευή:

Το σύμβολο μπορεί να βρίσκεται στονσυμπιεστή. Αναφέρεται στο λάδι που
περιέχει ο συμπιεστής και παραπέμπει στονεξής κίνδυνο: Ενδέχεται να είναι θανατη‐φόρο σε περίπτωση κατάποσης και εισχώ-ρησης στις αναπνευστικές οδούς. Αυτήη υπόδειξη έχει σημασία μόνο για την
ανακύκλωση. Στην κανονική λειτουργία
δεν υπάρχει κανένας κίνδυνος.
Το σύμβολο βρίσκεται στον συμπιεστή καιεπισημαίνει τον κίνδυνο από εύφλεκταυλικά. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Αυτό ή ένα παρόμοιο αυτοκόλλητο μπορείνα υπάρχει στην πίσω πλευρά τηςσυσκευής. Αναφέρεται στα αφρώδη πάνελστην πόρτα και/ή στο περίβλημα. Αυτή ηυπόδειξη έχει σημασία μόνο για την ανακύ-κλωση. Μην αφαιρείτε το αυτοκόλλητο.

Προσέξτε τις υποδείξεις προειδοποίησης καιτις υπόλοιπες ειδικές υποδείξεις στα άλλακεφάλαια:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ επισημαίνει μια άμεσα επικίν‐
δυνη κατάσταση, η οποία έχειως συνέπεια το θάνατο ή σοβα‐ρούς τραυματισμούς, εάν δεν
αποτραπεί.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατά-σταση, η οποία θα μπορούσε να
έχει ως συνέπεια το θάνατο ήσοβαρούς τραυματισμούς, εάν δεν
αποτραπεί.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατά-σταση, η οποία θα μπορούσε να
έχει ως συνέπεια το ελαφρούς ή
μέτριους τραυματισμούς, εάν δεν
αποτραπεί.

ΠΡΟΣΟΧΗ επισημαίνει μια επικίνδυνη κατά-σταση, η οποία θα μπορούσε αν
έχει ως συνέπεια υλικές ζημιές,εάν δεν αποτραπεί.

Υπόδειξη επισημαίνει χρήσιμες υποδείξειςκαι συμβουλές.

3 Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων
3.1 Στοιχεία χειρισμού και ελέγχου

Fig. 2 
(1) Πλήκτρο On/Off (6) Πλήκτρο συναγερμού
(2) Ένδειξη θερμοκρασίας (7) Σύμβολο συναγερμού
(3) Πλήκτρο Up/Down (8) Σύμβολο μενού
(4) Πλήκτρο SuperFrost (9) Σύμβολο ασφάλειας

παιδιών
(5) Σύμβολο SuperFrost (10) Σύμβολο διακοπήςρεύματος

3.2 Ένδειξη θερμοκρασίας
Στην κανονική λειτουργία εμφανίζεται:
- η ρυθμισμένη θερμοκρασία κατάψυξης
Η ένδειξη θερμοκρασίας αναβοσβήνει:
- η ρύθμιση θερμοκρασίας μεταβάλλεται
- η θερμοκρασία δεν έχει φτάσει ακόμα σε επαρκή τιμήψύξης μετά την ενεργοποίηση
- η θερμοκρασία έχει αυξηθεί κατά πολλούς βαθμούς
Οι ακόλουθες ενδείξεις υποδεικνύουν βλάβη. Πιθανά αίτιακαι μέτρα αντιμετώπισης: (βλέπε 7 Βλάβες) .
- F0 έως F9
- Το σύμβολο διακοπής ρεύματος  αναβοσβήνει.

4 Έναρξη λειτουργίας
4.1 Μεταφορά συσκευής
u Μεταφέρετε τη συσκευή μέσα στη συσκευασία.

u Μεταφέρετε τη συσκευή όρθια.
u Μη μεταφέρετε τη συσκευή μόνη της.
4.2 Απορρίψτε τη συσκευασία

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις
μεμβράνες!
u Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευα‐σίας.
Η συσκευασία είναι κατασκευασμένη από ανακυ‐κλώσιμα υλικά:

- Κυματοειδές χαρτόνι/χαρτόνι
- Τμήματα από αφρώδες πολυστυρένιο
- Μεμβράνες και σακούλες από πολυαιθυλένιο
- Ιμάντες κιβωτίων από πολυπροπυλένιο
- καρφωτό ξύλινο πλαίσιο με ροδέλα από πολυαι‐θυλένιο*
u Μεταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημοσημείο συλλογής.
4.3 Ενεργοποίηση συσκευής
u Ανοίξτε την πόρτα.
u Πατήστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).
w Η ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει. Η συσκευή

έχει ενεργοποιηθεί.
w Όταν στην οθόνη εμφανίζεται «DEMO»,είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία επίδειξης.

Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης
πελατών.

5 Χειρισμός
5.1 Ασφάλεια για παιδιά
Με την ασφάλεια για παιδιά μπορείτε να διασφα‐λίσετε, ότι τα παιδιά δεν θα απενεργοποιήσουνκατά λάθος τη συσκευή καθώς παίζουν.
5.1.1 Ρύθμιση ασφάλειας για παιδιά
Όταν πρέπει να ενεργοποιηθεί η λειτουργία:
u Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο

SuperFrost Fig. 2 (4) για περ. 5 δευτερόλεπτα.
w Στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο Μενού Fig. 2 (8).
w Στην ένδειξη αναβοσβήνει c .
u Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (4) γιαεπιβεβαίωση.
w Στην ένδειξη εμφανίζεται c1.
u Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (4) γιαεπιβεβαίωση.
w Το σύμβολο Ασφάλεια για παιδιά Fig. 2 (9)

ανάβει στην ένδειξη.
w Στην ένδειξη αναβοσβήνει c .

w Η λειτουργία Ασφάλεια για παιδιά έχει ενεργοποιηθεί.
Για να τερματίσετε τη λειτουργία ρύθμισης:

u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).
-ή-
u Περιμένετε 5 λεπτά.

w Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμο‐κρασία.
Όταν πρέπει να απενεργοποιηθεί η λειτουργία:
u Ενεργοποίηση λειτουργίας ρύθμισης: Πιέστε το πλήκτρο

SuperFrost Fig. 2 (4) για περ. 5 δευτερόλεπτα.
w Στην ένδειξη εμφανίζεται το σύμβολο Μενού Fig. 2 (8).

Στοιχεία χειρισμού και ενδείξεων
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w Στην ένδειξη αναβοσβήνει c .
u Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (4) γιαεπιβεβαίωση.
w Στην ένδειξη εμφανίζεται c0 .
u Πατήστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (4) γιαεπιβεβαίωση.
w Το σύμβολο Ασφάλειας για παιδιά Fig. 2 (9) σβήνει.
w Στην ένδειξη αναβοσβήνει c .
w Η λειτουργία Ασφάλεια για παιδιά έχει απενεργοποιηθεί.

Για να τερματίσετε τη λειτουργία ρύθμισης:
u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1).
-ή-
u Περιμένετε 5 λεπτά.

w Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται ξανά η θερμο‐κρασία.

5.2 Συναγερμός πόρτας
Εάν η πόρτα είναι ανοιχτή για περισσότερα
από 60 δευτερόλεπτα, ηχεί η ηχητική προειδο‐
ποίηση.
Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σεσίγαση, όταν κλείσει η πόρτα.

5.2.1 Θέστε σε σίγαση το συναγερμό πόρτας
Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση ότανη πόρτα είναι ανοιχτή. Ο συναγερμός θα συνεχίσει να είναιενεργός, εφόσον η πόρτα παραμένει ανοιχτή.
u Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 2 (6).
w Ο συναγερμός πόρτας τίθεται σε σίγαση.

5.3 Συναγερμός θερμοκρασίας
Όταν η θερμοκρασία κατάψυξης δεν είναι
αρκετά χαμηλή ηχεί ο ήχος προειδοποίησης.
Ταυτόχρονα αναβοσβήνει η ένδειξη θερμοκρα‐σίας και το σύμβολο συναγερμού Fig. 2 (7).

Η αιτία για μια τόσο υψηλή θερμοκρασία μπορεί να είναι:
- έχουν τοποθετηθεί ζεστά νωπά τρόφιμα.
- η εισροή θερμού αέρα κατά την τακτοποίηση και την

αφαίρεση κατεψυγμένων τροφίμων
- υπήρχε διακοπή ρεύματος για μεγάλο διάστημα
- η συσκευή είναι ελαττωματική.

Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται αυτόματα σε σίγαση,το σύμβολο συναγερμού Fig. 2 (7) σβήνει και η ένδειξηθερμοκρασίας σταματά να αναβοσβήνει, όταν η θερμο‐κρασία μειωθεί επαρκώς.
Αν η κατάσταση συναγερμού συνεχίζεται:
(βλέπε 7 Βλάβες) .
Υπόδειξη
Αν η θερμοκρασία δεν είναι επαρκώς χαμηλή μπορεί να
αλλοιωθούν τα τρόφιμα.
u Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώ-νετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα.

5.3.1 Απενεργοποίηση του συναγερμού
θερμοκρασίας
Η ηχητική προειδοποίηση μπορεί να τεθεί σε σίγαση. Ότανη θερμοκρασία μειωθεί ξανά επαρκώς, ενεργοποιείται ξανάη λειτουργία συναγερμού.
u Πιέστε το πλήκτρο συναγερμού Fig. 2 (6).
w Η ηχητική προειδοποίηση τίθεται σε σίγαση.

5.4 Κατάψυξη τροφίμων
Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτενα καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτατύπου (βλέπε 1 Η συσκευή με μία ματιά) ως «Ικανότητακατάψυξης... kg ανά 24 ώρες».
Κάθε συρτάρι μπορεί να δεχτεί μέγ. φορτίο 25 kgτροφίμων.
Σε κάθε ράφι μπορείτε να τοποθετήσετε 35 kg.
Μετά το κλείσιμο της πόρτας δημιουργείται κενό αέρα.
Περιμένετε 1 λεπτό μετά το κλείσιμο, έπειτα ανοίγει ευκο‐λότερα η πόρτα.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΚίνδυνος τραυματισμού λόγω υαλοθραυσμάτων!Τα μπουκάλια και τα κουτάκια με αναψυκτικά μπορεί νασκάσουν κατά την ψύξη. Αυτό ισχύει κυρίως για τα ανθρα‐κούχα αναψυκτικά.
u Μην καταψύχετε τα μπουκάλια και τα κουτάκια αναψυ‐κτικών!
u Ανάλογα με την ποσότητα νωπών τροφίμων που θέλετενα καταψύξετε, πρέπει να ενεργοποιήσετε έγκαιρα τηλειτουργία SuperFrost.
u Σε μια μικρή ποσότητα τροφίμων περ. 6h πριν από τηντοποθέτηση των τροφίμων.
u Στη μέγιστη ποσότητα τροφίμων 24h πριν από τηντοποθέτηση των τροφίμων.
Για να παγώσουν τα τρόφιμα μέχρι τον πυρήνα τους, μηνυπερβαίνετε τις ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία:
- Φρούτα, λαχανικά έως και 1 kg
- Κρέας έως και 2,5 kg
u Συσκευάζετε τα τρόφιμα ανά μερίδες σε σακούλεςκατάψυξης, επαναχρησιμοποιήσιμα σκεύη από πλαστικό,

μέταλλο ή αλουμίνιο.

5.5 Απόψυξη τροφίμων
- Στη συντήρηση
- στο φούρνο μικροκυμάτων
- στο φούρνο/ σε θερμό αέρα
- σε θερμοκρασία δωματίου
u Βγάζετε μόνο την ποσότητα τροφίμων που σας χρειά-ζεται. Τα αποψυγμένα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνο‐νται άμεσα.
u Καταψύξτε ξανά τα αποψυγμένα τρόφιμα μόνο σε εξαι‐ρετικές περιπτώσεις.
5.6 Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία εξαρτάται από τους ακόλουθους παράγο‐ντες:
- τη συχνότητα που ανοίγει η πόρτα
- τη διάρκεια που ανοίγει η πόρτα
- τη θερμοκρασία χώρου του σημείου τοποθέτησης
- το είδος, τη θερμοκρασία και την ποσότητα τωντροφίμων
Συνιστώμενη ρύθμιση θερμοκρασίας: -18 °C
Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάζει διαδοχικά. Μετά τηρύθμιση -28 °C, αρχίζει ξανά από τους -14 °C.
u Εμφάνιση λειτουργίας θερμοκρασίας: Πιέστε

μία φορά το πλήκτρο ρύθμισης Fig. 2 (3).
w Στην ένδειξη θερμοκρασίας εμφανίζεται

αναβοσβήνοντας η θερμοκρασία που ήτανρυθμισμένη μέχρι τώρα.

Χειρισμός
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u Αλλαγή θερμοκρασίας σε βήματα του 1 °C:
Πιέστε επανειλημμένα το πλήκτρο ρύθμισης
Fig. 2 (3) μέχρι να ανάψει στην ένδειξηθερμοκρασίας η επιθυμητή θερμοκρασία.

u Γρήγορη αλλαγή θερμοκρασίας: Κρατήστε πατημένο το
πλήκτρο ρύθμισης.

w Κατά τη ρύθμιση, η επιλεγμένη τιμή θα αναβοσβήνει.
w Περίπου 5 δευτερόλεπτα μετά το τελευταίο πάτημα

πλήκτρου εφαρμόζεται η νέα ρύθμιση και εμφανίζεταιξανά η ρυθμισμένη θερμοκρασία. Η θερμοκρασία στοεσωτερικό ρυθμίζεται σιγά-σιγά στη νέα τιμή.

5.7 SuperFrost
Με αυτή τη λειτουργία μπορείτε να παγώσετε
γρήγορα τα νωπά τρόφιμα μέχρι τον πυρήνατους. Η συσκευή λειτουργεί με μέγιστη απόδοσηψύξης, έτσι μπορεί να είναι προσωρινά δυνατό-τεροι οι θόρυβοι του συστήματος ψύξης.
Επίσης, τα ήδη τοποθετημένα τρόφιμα διαθέτουν
«απόθεμα ψύξης». Με αυτό τον τρόπο τα τρόφιμα παρα‐
μένουν παγωμένα για μεγαλύτερη διάρκεια, όταν κάνετε
απόψυξη στη συσκευή.
Η μέγιστη ποσότητα σε kg νωπών τροφίμων που μπορείτενα καταψύξετε εντός 24 ωρών αναγράφεται στην ετικέτατύπου ως «Ικανότητα κατάψυξης... kg ανά 24 ώρες». Αυτήη μέγιστη ποσότητα κατάψυξης διαφέρει ανάλογα με το
μοντέλο και την κατηγορία κλίματος.
Ανάλογα με την ποσότητα νωπών τροφίμων που πρόκειταινα καταψυχθεί, πρέπει να ενεργοποιήσετε εκ των προτέρωντη λειτουργία SuperFrost: για μικρή ποσότητα ειδών
προς κατάψυξη περ. 6 ώρες, για τη μέγιστη ποσότηταειδών προς κατάψυξη 24 ώρες πριν την τοποθέτηση τωντροφίμων.
Συσκευάστε τα τρόφιμα και τοποθετήστε τα όσο το
δυνατόν επίπεδα. Τα προς κατάψυξη τρόφιμα δεν πρέπει
ποτέ να έρχονται σε επαφή με ήδη κατεψυγμένα, ώστε να
μην αποψυχθούν αυτά.
Στις ακόλουθες περιπτώσεις δεν πρέπει να ενεργοποιείτε το
SuperFrost:

- όταν βάζετε στη συσκευή ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα
- όταν καταψύχετε έως περίπου 2 κιλά νωπών τροφίμωνκαθημερινά
5.7.1 Κατάψυξη με SuperFrost
u Πιέστε σύντομα το πλήκτρο SuperFrost Fig. 2 (4).
w Το σύμβολο SuperFrost Fig. 2 (5) ανάβει.
w Η θερμοκρασία ψύξης πέφτει και η συσκευή λειτουργεί

με τη μεγαλύτερη εφικτή απόδοση ψύξης.Σε περίπτωση μικρής ποσότητας τροφίμων:
u Περιμένετε περίπου 6 ώρες.
u Τοποθετήστε τα συσκευασμένα τρόφιμα στα κάτωσυρτάρια.Σε περίπτωση μέγιστης ποσότητας τροφίμων (βλέπε

πινακίδα στοιχείων):
u περιμένετε περ. 24 ώρες.
u Αφαιρέστε το κατώτατο συρτάρι και τοποθετήστε τατρόφιμα απευθείας στη συσκευή, έτσι ώστε να είναι σεεπαφή με τη βάση του θαλάμου ή τα πλευρικά τοιχώ-

ματα.
w Το SuperFrost απενεργοποιείται αυτόματα μετά από περ.

65 ώρες.
w Το σύμβολο SuperFrost Fig. 2 (5) σβήνει μόλις ολοκλη‐ρωθεί η κατάψυξη.
w Στην ένδειξη θερμοκρασίας ανάβει η περιοχή θερμο‐κρασίας, η οποία έχει ρυθμιστεί για την κανονικήλειτουργία.
u Τοποθετήστε τα τρόφιμα στο συρτάρι και εισάγετέ τοκαι πάλι στη θέση του.
w Η συσκευή λειτουργεί ξανά σε κανονική λειτουργίαεξοικονόμησης ενέργειας.

5.8 Συρτάρια
u Για να αποθηκεύσετεκατεψυγμένα τρόφιμα

απευθείας στα ράφια:Τραβήξτε το συρτάρι προςτα εμπρός και αφαιρέστετο.

u Για να αφαιρέσετε τασυρτάρια με την πόρτα σε
γωνία ανοίγματος 90°:

u Τραβώντας έξω τασυρτάρια, πιέστε τα λίγο
προς το πλάι και μετά
αφαιρέστε τα προς ταεπάνω.

5.9 Ράφια τροφίμων
5.9.1 Μετακίνηση ραφιών
u Αφαιρέστε το ράφιτροφίμων: ανασηκώστετο μπροστά και τραβήξτετο.
u Τοποθετήστε ξανά τοράφι τροφίμων: ωθήστε

απλά μέχρι τέρμα.

5.9.2 Αποσυναρμολόγηση ραφιών
u Μπορείτε να αποσυναρ‐

μολογήσετε τα ράφια γιακαθαρισμό.

5.10 VarioSpace
Εκτός από τα συρτάρια,
μπορείτε επίσης να αφαιρέ-σετε τις θήκες. Έτσι αποκτάτεχώρο για μεγάλα τρόφιμα,
όπως πουλερικά, κρέας,
μεγάλα κομμάτια κυνηγιούκαθώς και ψηλά είδη αρτο‐
ποιίας, τα οποία μπορούν νακαταψυχθούν ολόκληρα καινα μαγειρευτούν.
u Κάθε συρτάρι μπορεί να δεχτεί μέγ. φορτίο 25 kgτροφίμων.
u Σε κάθε ράφι μπορείτε να τοποθετήσετε 35 kg.

Χειρισμός
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6 Συντήρηση
6.1 χειροκίνητη απόψυξη
Στη συσκευή μετά από μακρό χρόνο λειτουργίας σχηματί-ζεται ένα στρώμα πάχνης ή πάγου.
Το στρώμα πάχνης ή πάγου σχηματίζεται γρηγορότερα αν
ανοίγετε συχνά τη συσκευή ή αν τα τρόφιμα που τοπο‐θετούνται είναι ζεστά. Ωστόσο, ένα σχετικά παχύ στρώμα
πάγου προκαλεί αύξηση της κατανάλωσης ενέργειας. Για τολόγο αυτό κάνετε τακτικά απόψυξη στη συσκευή.
Διαδικασία απόψυξης:

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη απόψυξη της συσκευής!Τραυματισμοί και ζημιές.
u Για την επίσπευση της διαδικασίας απόψυξης, μηνχρησιμοποιείτε άλλες μηχανικές διατάξεις ή άλλα μέσα

από αυτά που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
u Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές θέρμανσης ή

ατμοκαθαριστές, γυμνές φλόγες ή σπρέι απόψυξης.
u Μην απομακρύνετε τον πάγο με αιχμηρά αντικείμενα.

u Μια ημέρα πριν την απόψυξη ενεργοποιήστε τηλειτουργία SuperFrost.
w Τα κατεψυγμένα τρόφιμα διαθέτουν «απόθεμα ψύξης».
u Απενεργοποιήστε τη συσκευή.
w Η ένδειξη θερμοκρασίας σβήνει.
w Αν δεν σβήσει η ένδειξη θερμοκρασίας, σημαίνει

ότι είναι ενεργή η λειτουργία Ασφάλεια για παιδιά.
(βλέπε 5.1 Ασφάλεια για παιδιά) .

u Τραβήξτε το φις από την πρίζα ή απενεργοποιήστε την
ασφάλεια.

u Τα κατεψυγμένα είδη, ενδεχομένως στο συρτάρι, τυλίξτετα με χαρτί εφημερίδας ή άλλα καλύμματα και φυλάξτετα σε ένα δροσερό μέρος.
u Τοποθετήστε σε ένα ενδιάμεσοράφι ένα δοχείο με ζεστό, αλλά όχιζεματιστό νερό.
-ή-
u Γεμίστε τα κάτω δύο συρτάρια

μέχρι τη μέση με χλιαρό νερόκαι τοποθετήστε τα μέσα στησυσκευή.

w Η απόψυξη επιταχύνεται.
w Το νερό απόψυξης συλλέγεται στα συρτάρια.
u Κατά τη διάρκεια της απόψυξης διατηρείτε την πόρτατης συσκευής ανοικτή.
u Αφαιρέστε τα χαλαρωμένα κομμάτια πάγου.
u Προσέξτε το νερό απόψυξης να μην τρέξει μέσα στο

έπιπλο εντοιχισμού.
u Αν χρειάζεται σκουπίστε το νερό της απόψυξης επανει‐λημμένα με σφουγγάρι ή πανί.
u Καθαρίστε τη συσκευή και σκουπίστε τη για ναστεγνώσει. (βλέπε 6.2 Καθαρισμός συσκευής) .
6.2 Καθαρισμός συσκευής
Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΚίνδυνος τραυματισμού και πρόκλησης ζημιάς λόγωζεστού ατμού!Ο ζεστός ατμός μπορεί να προκαλέσει εγκαύματα καιζημιές στις επιφάνειες.
u Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό!

ΠΡΟΣΟΧΗΟ λάθος καθαρισμός προκαλεί ζημιές στη συσκευή!
u Μη χρησιμοποιείτε συμπυκνωμένα καθαριστικά μέσα.
u Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια με τραχιά επιφάνεια ήσυρμάτινο σφουγγάρι.
u Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά μέσα που είναι

αιχμηρά, διαβρωτικά, περιέχουν άμμο, χλώριο ή οξέα.
u Μη χρησιμοποιείτε χημικούς διαλύτες.
u Μην προκαλείτε ζημιές και μην αφαιρείτε την πινα‐κίδα στοιχείων που βρίσκεται στο εσωτερικό τηςσυσκευής. Είναι σημαντική για την υπηρεσία εξυπηρέ-τησης πελατών.
u Μην κόβετε, λυγίζετε ή προκαλείτε ζημιές σε καλώδια ή

άλλα εξαρτήματα.
u Μην αφήσετε να να τρέξει νερό καθαρισμού στο αυλάκι

αποστράγγισης, τις γρίλιες αερισμού και στα ηλεκτρικά
μέρη.

u Χρησιμοποιήστε μαλακά πανιά καθαρισμού και καθαρι‐στικό γενικής χρήσης με ουδέτερη τιμή pH.
u Στο εσωτερικό της συσκευής χρησιμοποιείτε μόνο

απορρυπαντικά και μεθόδους καθαρισμού ασφαλή γιαχρήση με τρόφιμα.

u Αδειάστε τη συσκευή.
u Τραβήξτε το φις από την πρίζα.

u Καθαρίστε τις εξωτερικές και τις εσωτερικές επιφάνειες
από πλαστικό με το χέρι χρησιμοποιώντας χλιαρό νερό
με λίγο απορρυπαντικό.

u Τα περισσότερα μέρη εξοπλισμού αποσυναρμολογού-νται για καθαρισμό: βλέπε αντίστοιχο κεφάλαιο.
u Καθαρίστε τα συρτάρια με το χέρι χρησιμοποιώνταςχλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.
u Καθαρίστε τα υπόλοιπα μέρη του εξοπλισμού με το χέριχρησιμοποιώντας χλιαρό νερό με λίγο απορρυπαντικό.
Μετά τον καθαρισμό:
u Σκουπίστε τη συσκευή και τον υπόλοιπο εξοπλισμό γιανα στεγνώσει.
u Συνδέστε ξανά τη συσκευή και ενεργοποιήστε τη.
u Ενεργοποιήστε το SuperFrost (βλέπε 5.7 SuperFrost) .

Όταν η θερμοκρασία φτάσει σε ικανοποιητική ψύξη:
u Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα.

6.3 Τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
Ελέγξτε πρώτα, εάν μπορείτε να αποκαταστήσετε μόνοισας τη βλάβη (βλέπε 7 Βλάβες) . Εάν δεν είναι δυνατόν νασυμβεί αυτό, απευθυνθείτε στο σέρβις. Τη διεύθυνση θα τη
βρείτε στον συνημμένο κατάλογο διευθύνσεων σέρβις.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ακατάλληλη επισκευή!Τραυματισμοί.
u Κάθε επισκευή ή επέμβαση στη συσκευή και στοκαλώδιο παροχής ρεύματος, η οποία δεν αναφέρεταιρητά (βλέπε 6 Συντήρηση) , πρέπει να εκτελείται μόνο

από το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών.
u Αναθέστε την αντικατάσταση του καλωδίου τροφοδο‐σίας που έχει υποστεί ζημιά μόνο στον κατασκευαστή ήστο σέρβις του ή σε πρόσωπο με αντίστοιχα προσόντα.
u Σε συσκευές με πρίζα για συσκευές στις οποίες δεν

αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες επιτρέπεται η
αντικατάσταση από τον πελάτη.

Συντήρηση
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u Διαβάστε την περι‐
γραφή συσκευής
Fig. 3 (1), τον Αρ.σέρβις Fig. 3 (2)και τον Αρ. σειράς
Fig. 3 (3) απότην πινακίδα στοι‐χείων. Η πινακίδαστοιχείων βρίσκεταιστην αριστερήεσωτερική πλευράτης συσκευής. Fig. 3 

u Ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών και
αναφέρετε τη βλάβη, την περιγραφή της συσκευής
Fig. 3 (1), τον Αρ. σέρβις Fig. 3 (2) και τον Αρ. σειράς
Fig. 3 (3).

w Αυτό επιτρέπει να παρασχεθεί η τεχνική υποστήριξη
γρήγορα και με ακρίβεια.

u Αφήστε τη συσκευή κλειστή, μέχρι να φτάσει ηυπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών.
w Τα τρόφιμα διατηρούνται περισσότερο διάστημα.
u Βγάλτε το φις από την πρίζα (μην τραβάτε από τοκαλώδιο σύνδεσης) ή απενεργοποιήστε την ασφάλεια.

7 Βλάβες
Η συσκευή είναι σχεδιασμένη ειδικά για να έχει ασφάλειαλειτουργίας και μεγάλη διάρκεια ζωής. Αν παρόλα αυτά,
παρουσιαστεί κάποια βλάβη κατά τη λειτουργία, παρα‐καλούμε ελέγξτε εάν αυτό οφείλεται σε σφάλμα χειρι‐σμού. Στην περίπτωση αυτή, τα έξοδα αποκατάστασης θα
βαρύνουν εσάς, ακόμη και κατά την περίοδο ισχύος τηςεγγύησης. Τις ακόλουθες βλάβες μπορείτε να τις αντιμε‐τωπίσετε μόνοι σας:

Σφάλμα Αιτία Αντιμετώπιση
Η συσκευή δενλειτουργεί.

→ Η συσκευή δεν έχει ενεργοποιηθεί. u Ενεργοποίηση συσκευής.
→ Το φις δεν τοποθετείται σωστάστην πρίζα.

u Έλεγχος φις.

→ εάν η ασφάλεια της πρίζας δενείναι εντάξει.
u Έλεγχος ασφάλειας.

Ο συμπιεστήςλειτουργεί για
πολλή ώρα.

→ Ο συμπιεστής αλλάζει σελειτουργία χαμηλότερου αριθμούστροφών σε περίπτωση μικρό-τερης ανάγκης ψύξης. Αν καιο χρόνος λειτουργίας αυξάνεται,
γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

u Σε μοντέλα με εξοικονόμηση ενέργειας, αυτό είναιφυσιολογικό.

→ Το SuperFrost ενεργοποιήθηκε. u Για να αποψυχθούν γρήγορα τα τρόφιμα, ο συμπιεστήςλειτουργεί περισσότερη ώρα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

Ένα LED στην πίσωκάτω πλευρά τηςσυσκευής (κοντάστο συμπιεστή)
αναβοσβήνει
πολλές φορές κάθε
5 δευτερόλεπτα*.

→ Υπάρχει βλάβη. u Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
(βλέπε 6 Συντήρηση) .

Οι θόρυβοι είναι
πολύ δυνατοί.

→ Οι συμπιεστές που ρυθμίζονται
βάσει αριθμού στροφών* ενδέ-χεται να προκαλέσουν διαφο‐ρετικούς θορύβους λειτουργίαςλόγω των διαφορετικών αριθμώνστροφών.

u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Φυσαλίδες καικελάρυσμα
→ Αυτός ο θόρυβος προέρχεται απότη ροή του ψυκτικού μέσου στοψυκτικό κύκλωμα.

u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Ένας χαμηλός ήχοςκλικ
→ Ο θόρυβος προκαλείται πάντα,

από την αυτόματη ενεργοποίησηκαι απενεργοποίηση του ψυκτικούσυστήματος (μοτέρ).

u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Ένας ήχος μοτέρ.Είναι για λίγοκάπως πιο
δυνατός, ότανενεργοποιηθεί τοψυκτικό σύστημα
(το μοτέρ).

→ Όταν είναι ενεργή η λειτουργία
SuperFrost, όταν τοποθετούνταιφρέσκα τρόφιμα ή όταν η πόρτα
μένει ανοιχτή για αρκετό χρονικό
διάστημα η απόδοση ψύξης αυξά-νεται αυτόματα.

u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντοςείναι πολύ υψηλή.
u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης τηςσυσκευής)

Βλάβες
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Σφάλμα Αιτία Αντιμετώπιση
Ένας χαμηλός
βόμβος

→ Ο θόρυβος προκαλείται λόγωθορύβων ροής αέρα του ανεμι‐στήρα.

u Ο θόρυβος είναι φυσιολογικός.

Θόρυβοι κραδα‐σμών
→ Η συσκευή δεν στέκεται καλά στο

δάπεδο. Αντικείμενα και γειτο‐νικά έπιπλα δονούνται από τηλειτουργία της μονάδας ψύξης.

u Ελέγξτε την τοποθέτηση και ευθυγραμμίστε ενδεχο‐
μένως ξανά τη συσκευή.

Στην ένδειξηθερμοκρασίας
εμφανίζεται: F0
έως F9

→ Η συσκευή παρουσιάζει βλάβη. u Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
(βλέπε 6 Συντήρηση) .

Στην ένδειξηθερμοκρασίας
αναβοσβήνει η
ένδειξη διακοπής
ρεύματος .Στην ένδειξηθερμοκρασίαςεμφανίζεταιη υψηλότερηθερμοκρασία, ηοποία επιτεύχθηκεστη διάρκειατης διακοπήςρεύματος.

→ Η θερμοκρασία του τμήματοςκατάψυξης έχει ανέβει σε υψηλήτιμή λόγω βλάβης του δικτύουρεύματος και διακοπής τροφοδο‐σίας ισχύος κατά τις τελευταίες
ώρες ή ημέρες. Μετά την επανα‐φορά του ρεύματος, η συσκευή θασυνεχίσει να λειτουργεί με την πιο
πρόσφατη ρύθμιση θερμοκρασίας.

u Σβήστε την ένδειξη υψηλότερης θερμοκρασίας: Πιέστετο πλήκτρο συναγερμού Fig. 2 (6).
u Ελέγξτε την ποιότητα των τροφίμων. Μην καταναλώ-νετε τα αλλοιωμένα τρόφιμα. Μην καταψύχετε ξανά τα

αποψυγμένα τρόφιμα.

Στην ένδειξηθερμοκρασίας
ανάβει DEMO.

→ Έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία
παρουσίασης.

u Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
(βλέπε 6 Συντήρηση) .

Η συσκευή είναιζεστή στις εξωτε‐ρικές επιφάνειες*.

→ Η θερμότητα του κυκλώματοςψυκτικού μέσου χρησιμοποιείται
για την αποτροπή δημιουργίαςσυμπύκνωσης νερού.

u Αυτό είναι φυσιολογικό.

Η θερμοκρασία
δεν είναι αρκετάχαμηλή.

→ Η πόρτα της συσκευής δεν έχεικλείσει σωστά.
u Κλείστε την πόρτα της συσκευής.

→ Ο αερισμός και ο εξαερισμός δενεπαρκούν.
u Ελευθερώστε το πλέγμα αερισμού και καθαρίστε το.

→ Η θερμοκρασία περιβάλλοντοςείναι πολύ υψηλή.
u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 1.2 Πεδίο χρήσης τηςσυσκευής) .

→ Ανοίγετε τη συσκευή πολύ συχνά
ή την αφήσατε για πολλή ώρα
ανοιχτή.

u Περιμένετε λίγη ώρα, μήπως η απαιτούμενη θερμο‐κρασία ρυθμιστεί αυτόματα. Εάν όχι, απευθυνθείτε στοτμήμα εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε 6 Συντήρηση) .

→ Τοποθετήθηκαν μεγάλες ποσό-τητες φρέσκων τροφίμων χωρίςενεργοποίηση της λειτουργίας
SuperFrost.

u Επίλυση προβλημάτων: (βλέπε 5.7 SuperFrost)

→ Η θερμοκρασία έχει ρυθμιστείλάθος.
u Ρυθμίστε χαμηλότερα τη θερμοκρασία και ελέγξτε τη

μετά από 24 ώρες.
→ Η συσκευή βρίσκεται πολύ κοντάσε μια πηγή θερμότητας (κουζίνα,καλοριφέρ κτλ.).

u Αλλάξτε τη θέση της συσκευής ή της πηγής θερμό-τητας.

→ Η συσκευή δεν τοποθετήθηκεσωστά στην εσοχή.
u Ελέγξτε, εάν τοποθετήθηκε σωστά η συσκευή και εάνκλείνει σωστά η πόρτα.

Η τσιμούχα της
πόρτας έχειυποστεί ζημιά ή
πρέπει να αντι‐

→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να
αντικατασταθεί. Μπορεί να αντι‐κατασταθεί χωρίς άλλο βοηθητικόεργαλείο.

u Απευθυνθείτε στο τμήμα εξυπηρέτησης πελατών
(βλέπε 6 Συντήρηση) :

Βλάβες
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Σφάλμα Αιτία Αντιμετώπιση
κατασταθεί για
άλλους λόγους.
Η συσκευή έχει
παγώσει ή σχημα‐τίζεται συμπύ-κνωμα νερού.

→ Η τσιμούχα της πόρτας μπορεί να
έχει βγει από την αύλακα.

u Ελέγξτε τη σωστή εφαρμογή της τσιμούχας της πόρταςστην αύλακα.

8 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας
8.1 Απενεργοποίηση της συσκευής
u Πατήστε το πλήκτρο On/Off Fig. 2 (1) για

περίπου 2 δευτερόλεπτα.
w Ακούγεται ένα παρατεταμένο ηχητικό σήμα.Η ένδειξη θερμοκρασίας σβήνει. Η συσκευήείναι απενεργοποιημένη.
w Αν δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί η συσκευή,είναι ενεργή η λειτουργία ασφάλειας παιδιών

(βλέπε 5.1 Ασφάλεια για παιδιά) .

8.2 Για να θέσετε τη συσκευή εκτός
λειτουργίας
u Αδειάστε τη συσκευή.
u Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε 8 Για να θέσετε τησυσκευή εκτός λειτουργίας) .
u Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
u Καθαρίστε τη συσκευή (βλέπε 6.2 Καθαρισμόςσυσκευής) .
u Αφήστε την πόρτα ανοιχτή, για να μην προκληθούν

δυσάρεστες οσμές.

9 Απόρριψη
9.1 Προετοιμασία συσκευής για απόρ‐
ριψη

Η Liebherr χρησιμοποιεί μπαταρίες σε κάποιεςσυσκευές. Στην ΕΕ, ο νομοθέτης έχειυποχρεώσει για λόγους προστασίας του περι‐
βάλλοντος τον τελικό καταναλωτή να αφαιρεί
αυτές τις μπαταρίες πριν από την απόρριψητων παλαιών συσκευών. Εάν η συσκευή σας
περιέχει μπαταρίες, υπάρχει στη συσκευή μιασχετική υπόδειξη.

Λάμπες Εάν μπορείτε να αφαιρέσετε μόνοι σας καιχωρίς να τις καταστρέψετε τις λάμπες, αφαι‐ρέστε τις επίσης πριν από την απόρριψη.

u Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας. (βλέπε 8.2 Για ναθέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας)
u Συσκευή με μπαταρίες: Αφαιρέστε τις μπαταρίες. Περι‐

γραφή βλέπε κεφάλαιο Συντήρηση.
u Εφόσον είναι εφικτό: Αφαιρέστε τις λάμπες χωρίς να τιςκαταστρέψετε.

9.2 Απόρριψη συσκευής με τρόπο
φιλικό προς το περιβάλλον

Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη
αξιοποιήσιμα υλικά και πρέπεινα παραδίδεται σε ένα σύστημασυλλογής διαφορετικό απότα μη διαχωρισμένα οικιακά
απορρίμματα.

Απορρίψτε τις μπαταρίεςξεχωριστά από την παλιάσυσκευή. Για τον σκοπό
αυτό μπορείτε να επιστρέφετε
δωρεάν τις μπαταρίες στοεμπόριο καθώς και σε επιχειρή-σεις ανακύκλωσης και ανακυ‐κλώσιμων υλικών.

Λάμπες Απορρίψτε τις λάμπες που
αφαιρέσατε μέσω των εκάστοτεσυστημάτων συλλογής.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΕξερχόμενο ψυκτικό και λάδι!
Πυρκαγιά. Το περιεχόμενο ψυκτικό είναι φιλικό προς το
περιβάλλον, αλλά εύφλεκτο. Το περιεχόμενο λάδι είναιεπίσης εύφλεκτο. Το ψυκτικό και το λάδι που έχει διαφύγειενδέχεται να αναφλεγεί σε ανάλογα υψηλή συγκέντρωσηκαι σε επαφή με μια εξωτερική πηγή θερμότητας.
u Μην προκαλείτε ζημιές στις σωληνώσεις του κυκλώ-

ματος ψυκτικού και του συμπιεστή.

u Μεταφέρετε τη συσκευή χωρίς να προκληθούν ζημιές.
u Απορρίψτε τις μπαταρίες, τις λάμπες και τη συσκευήσύμφωνα με τις προαναφερόμενες οδηγίες.

Για να θέσετε τη συσκευή εκτός λειτουργίας
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