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Χώρος βουτύρου 
και τυριού

Ρυθμιζόμενα ράφια 
αποθήκευσης

Ρυθμιζόμενη θήκη 
πόρτας

Ετικέτα τύπου

Δοχεία λαχανικών

Ρυθμιζόμενα πόδια

Στοιχεία λειτουργίας 
και ελέγχου

Σχάρα φιαλών

Συρτάρια

Χώρος κατάψυξης

Xώρος ψύξης

Περιγραφή συσκευής

Ξεβιδώστε το ρυθμιζόμενο πόδι από το στή-
ριγμα εδράνου, μέχρι να ακουμπήσει στο 
δάπεδο, έπειτα στρέψτε το ακόμα 90°.

Πεδίο χρήσης της συσκευής
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για την ψύξη 
τροφίμων σε οικιακό ή παρόμοιο με το οικιακό 
περιβάλλον. Σε αυτό περιλαμβάνεται η χρήση 
- σε κουζίνες προσωπικού, σε ξενώνες με πρωινό, 
- από πελάτες σε εξοχικά πανδοχεία, ξενοδοχεία, 

μοτέλ και άλλα καταλύματα, 
- σε κέτερινγκ ή παρόμοια υπηρεσία σε χονδρικό 

εμπόριο. 
Χρησιμοποιείτε τη συσκευή αποκλειστικά σε οικιακό πλαίσιο. 
Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε άλλο είδος χρήσης. Η συσκευή 
δεν είναι κατάλληλη για αποθήκευση και ψύξη φαρμάκων, πλά-
σματος αίματος, εργαστηριακών σκευασμάτων ή παρόμοιων 
ουσιών και προϊόντων που υπόκεινται στην Οδηγία για ιατρικά 
προϊόντα 2007/47/ΕΚ. Η εσφαλμένη χρήση της συσκευής μπορεί 
να προκαλέσει ζημιές στα αποθηκευμένα είδη ή να οδηγήσει 
στην αλλοίωσή τους. Επιπλέον, η συσκευή δεν είναι κατάλληλη 
για λειτουργία σε εκρήξιμες ατμόσφαιρες.

Παρατηρήσεις για τη διάθεση των υλικών
Η συσκευή αυτή περιέχει ακόμη υλικά που μπορούν 
να χρησιμοποιηθούν και δεν πρέπει να διατίθενται με 
άλλα μη διαχωρισμένα απορρίμματα. Η απόρριψη των 
παλαιών συσκευών πρέπει να γίνεται με επαγγελμα-
τικό και σωστό τρόπο σύμφωνα με τους ισχύοντες 
τοπικούς κανονισμούς και νόμους.
Μην προκαλείτε ζημιές στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου κατά 
τη μεταφορά της παλιάς συσκευής προς απόρριψη, ώστε να 
μην διαρρεύσει ανεξέλεγκτα το περιεχόμενο ψυκτικό μέσο 
(πληροφορίες στην ετικέτα τύπου) και το λάδι.
• Θέστε τη συσκευή εκτός δυνατότητας χρήσης.
• Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
• Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Κίνδυνος ασφυξίας από το υλικό συσκευασίας και τις μεμβράνες!
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τα υλικά συσκευασίας. Με-
ταφέρετε το υλικό συσκευασίας σε ένα επίσημο σημείο συλλογής.

Κλιματική κλάση
Η κλιματική κλάση προσδιορίζει τη 
θερμοκρασία χώρου εντός της οποίας 
επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής, 
ώστε να επιτυγχάνεται η πλήρης ψυκτική 
απόδοση.
Η κλιματική κλάση αναφέρεται στην 
ετικέτα τύπου.
Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο Περι-
γραφή συσκευής.

Κλιματική κλάση Θερμοκρασία χώρου
SN +10 °C έως +32 °C
N +16 °C έως +32 °C
ST +16 °C έως +38 °C
T +16 °C έως +43 °C
SN-ST +10 °C έως +38 °C
SN-T +10 °C έως +43 °C

Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της συσκευής 
εκτός των αναφερόμενων θερμοκρασιών 
χώρου!

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από ανατροπή 
και πτώση της πόρτας της συσκευής! Εάν το πρό-
σθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα δεν 
ακουμπάει σωστά στο δάπεδο, ενδέχεται να πέσει 
η πόρτα ή να ανατραπεί η συσκευή. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

 Ξεβιδώστε το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο 
στήριγμα μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο.

 Στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.

Βάση δεδομένων EPREL
Από 1η Μαρτίου 2021 θα μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες 
σχετικά με την ενεργειακή επισήμανση και τις απαιτήσεις οι-
κολογικού σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή βάση δεδομένων για 
τα προϊόντα (EPREL). Ο ακόλουθος σύνδεσμος https://eprel.
ec.europa.eu/ θα σας οδηγήσει στην τράπεζα δεδομένων για τα 
προϊόντα.xxxProduktdatenbank siehe oben Εκεί θα σας ζητηθεί 
όπως καταχωρήσετε το αναγνωριστικό μοντέλου. Μπορείτε να 
βρείτε το αναγνωριστικό μοντέλου στην πινακίδα τύπου.
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Διαστάσεις (mm)

H = 1851 mm > CN 46 
H = 2020 mm > CN 51

Οδηγίες ασφάλειας και προειδοποιήσεις
• Για να αποφύγετε τραυματισμό ή ζημιά της 

μονάδας, θα πρέπει δύο άτομα να βγάλουν τη 
συσκευή από τη συσκευασία της και να την 
εγκαταστήσουν.

• Σε περίπτωση βλάβης της συσκευής, επικοινω-
νήστε με τον προμηθευτή πριν συνδέσετε τη 
συσκευή.

• Για να είναι εγγυημένη η ασφαλής λειτουργία, 
εξασφαλίστε ότι η συσκευή έχει ρυθμιστεί και 
συνδεθεί σύμφωνα με όσα περιγράφονται σε 
αυτές τις οδηγίες χρήσης.

• Σε περίπτωση βλάβης, αποσυνδέστε τη συσκευή 
από την παροχή ρεύματος. Βγάλτε το βύσμα ή 
απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια.

• Όταν αποσυνδέετε τη συσκευή τραβήξτε το φις 
και όχι το καλώδιο.

• Οποιαδήποτε επισκευή και εργασία στη συ-
σκευή θα πρέπει να εκτελείται μόνο από το 
τμήμα εξυπηρέτησης πελατών, δεδομένου ότι 
η μη εξουσιοδοτημένη χρήση θα μπορούσε να 
αποδειχθεί εξαιρετικά επικίνδυνη για το χρήστη. 
Το ίδιο ισχύει και για την αλλαγή του καλωδίου 
τροφοδοσίας.

• Αποφύγετε την είσοδο γυμνής φλόγας ή πηγών 
ανάφλεξης στη συσκευή. Κατά τη μεταφορά 
και τον καθαρισμο, προσέξτε ώστε να μη κτυ-
πηθούν οι σωλήνες του κυκλώματος ψύξης. Σε 
περίπτωση διαφυγής ψυκτικού, απομακρύνετε 
κάθε γυμνή φλόγα ή πηγή ανάφλεξης από την 
πηγή της διαρροής, αποσυνδέστε τη συσκευή 
από την παροχή και αερίστε το χώρο καλά.

• Μη πατάτε στη βάση, τα συρτάρια ή τις πόρτες 
και μην τα χρησιμοποιείται για τη στήριξη αντι-
κειμένων.

• Aυτή η συσκευή είναι κατάλληλη για παιδιά έως 
ηλικίας 8 ετών και άτομα με μειωμένη σωματική, 
αισθητηριακή ή διανοητική λειτουργία, ή άτομα, 
τα οποία δεν διαθέτουν επαρκή πείρα και γνώση, 
εφόσον τα συγκεκριμένα άτομα επιβλέπονται 
ή έλαβαν οδηγίες για την ασφαλή χρήση της 
συσκευής και κατανοούν τους συνεπαγόμενους 
κινδύνους. Τα παιδιά απαγορεύεται να παίζουν 
με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση 
εκ μέρους του χρήση δεν μπορούν να πραγμα-
τοποιηθούν από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

• Αποφύγετε τη συνεχή επαφή του δέρματος με 
κρύες επιφάνειες ή με κρύα ή καταψυγμένα 
προϊόντα. Ενδέχεται να προκληθούν πόνοι, 
αίσθημα μουδιάσματος ή κρυοπαγήματα. Σε 
περίπτωση επαφής με το δέρμα για μεγάλο 
διάστημα, προβλέψτε μέτρα προστασίας, π.χ. 
χρησιμοποιήστε γάντια.

• Μην καταναλώνετε παγωτό, ιδιαίτερα παγω-
μένα γλειφιτζούρια ή παγάκια αμέσως αφού 
τα βγάλετε από την κατάψυξη καθώς υπάρχει 
κίνδυνος "εγκαύματος" λόγω της πολύ χαμηλής 
θερμοκρασίας,

• Μην καταναλώνετε τρόφιμα που έχουν μείνει 
αποθηκευμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
καθώς υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρία-
σης.

• Μην αποθηκεύετε στη συσκευή εκρηκτικά υλικά 
ή σπρέι με εύφλεκτα προωθητικά αέρια, όπως 
βουτάνιο, προπάνιο, πεντάνιο, κ. λπ. Τα ηλεκτρι-
κά στοιχεία μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη 
του αερίου που έχει διαρρεύσει. Μπορείτε να 
αναγνωρίσετε αυτά τα σπρέι από τα περιεχόμενα 
στην ετικέτα ή το σύμβολο της φλόγας.

• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο 
εσωτερικό της συσκευής.

• Η συσκευή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε κλει-
στούς χώρους. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
σε ανοιχούς χώρους ή σε σημεία με υγρασία και 
περιοχές που εκτινάσσονται σταγονίδια νερού.

• Οι ράβδοι φωτισμού LED στη συσκευή χρησι-
μεύουν στο φωτισμό του εσωτερικού χώρου της 
συσκευής. Δεν είναι κατάλληλες για το φωτισμό 
δωματίου.
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Ρύθμιση θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία στο χώρο ψύξης και στο χώρο κατάψυξης μπορεί 
να ρυθμιστεί ανεξάρτητα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου ψύξης
Πατήστε το πλήκτρο Up/Down (3), η 
φωτοδίοδος LED στην ένδειξη θερ-
μοκρασίας (4) περνάει στην επόμενη 
χαμηλότερη τιμή θερμοκρασίας.
Πατήστε το πλήκτρο Up/Down (3) 
τόσες φορές έως ότου εμφανιστεί η 
επιθυμητή τιμή.

Ρύθμιση θερμοκρασίας χώρου κατάψυξης
Πατήστε το πλήκτρο Up/Down (6) έως ότου εμφανιστεί η επι-
θυμητή τιμή στην ένδειξη θερμοκρασίας (5).

Σημείωση
Η θερμοκρασία στον εσωτερικό χώρο ρυθμίζεται μετά από ορι-
σμένο χρόνο λειτουργίας στη ρυθμισμένη τιμή. 

Στοιχεία λειτουργίας και ελέγχου

Χώρος κατάψυξης
(5) Ένδειξη θερμοκρασίας
(6) Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρα-

σίας
(7) Πλήκτρο SuperFrost
(8) Πλήκτρο διακοπής συναγερ-

μού
(9) Πλήκτρο On/Off

Xώρος ψύξης
(1) Πλήκτρο On/Off
(2) Πλήκτρο ανεμιστήρα
(3) Πλήκτρο ρύθμισης θερ-

μοκρασίας
(4) Ένδειξη θερμοκρασίας

(1) (2) (3)

(4)

(9)(7)

(5)

(6) (8)

Τοποθέτηση
• Να αποφεύγετε την τοποθέτηση σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία ή 

δίπλα σε φούρνο, θερμοσυσσωρευτή ή άλλη πηγή θερμότητας.
• Το δάπεδο όπου θα εγκατασταθεί η συσκευή πρέπει να είναι 

επίπεδο και οριζόντιο. Για να οριζοντιώσετε ρυθμίστε τα 
ρυθμιζόμενα πόδια με το παραβρισκομενο κλειδί. 

• Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα 
πλέγματα εξαερισμού. 

• Μην τοποθετείτε συσκευές που εκπέμπουν 
θερμότητα, π.χ. φούρνο μικροκυμάτων, 
τοστιέρες, κτλ., πάνω στη συσκευή.

• Το πρότυπο ΕΝ 378 ορίζει ότι ο χώρος 
εγκατάστασης της συσκευής θα πρέπει να 
έχει όγκο 1 m3 ανά 8 g ψυκτικού R 600a που 
χρησιμοποιείται στη συσκευή, προκειμένου 
να αποτρέπεται ο σχηματισμός εύφλεκτων 
μιγμάτων αερίων σε περίπτωση διαρροής 
από το ψυκτικό κύκλωμα. Η ποσότητα του 
ψυκτικού δίνεται από την ετικέτα τύπου στο 
εσωτερικό της συσκευής. 

Σημείωση CNPesf 4613
• Για να επιτευχθεί η δηλωμένη 

κατανάλωση ενέργειας πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν οι διαχωριστήρες 
τοίχου που έχουν επισυναφθεί στη 
συσκευή. Με τον τρόπο αυτό, το 
βάθος της συσκευής αυξάνεται κατά 
περ. 35 mm.

 Η συσκευή μπορεί να λειτουρ-
γεί πλήρως και χωρίς τη χρήση 
του διαχωριστήρα, ωστόσο η 
κατανάλωση ενέργειας είναι 
ελαφρώς αυξημένη.

 Τοποθετήστε το διαχωριστή-
ρα στην πίσω πλευρά της 
συσκευής στο πάνω δεξιό και 
αριστερό σημείο.

Ηλεκτρική σύνδεση
Η λειτουργία της συσκευής επιτρέπεται μόνο με εναλλασσό-
μενο ρεύμα.
Η επιτρεπτή τάση και συχνότητα αναφέρονται στην ετικέτα 
τύπου. Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο 
Περιγραφή συσκευής.
Η πρίζα πρέπει να έχει γειωθεί σύμφωνα με τους κανονισμούς 
και να διαθέτει ηλεκτρική ασφάλεια.
Το ρεύμα διακοπής της ασφάλειας πρέπει να κυμαίνεται μεταξύ 
10 A και 16 A.

Η πρίζα δεν επιτρέπεται να βρίσκεται πίσω από τη 
συσκευή και πρέπει να είναι εύκολα προσβάσιμη.
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να συνδέεται 
μέσω καλωδίου επιμήκυνσης ούτε μέσω 
πολύπριζου.
Μη χρησιμοποιείτε αυτόνομο αντιστροφέα 
τάσης (μετατροπή συνεχούς ρεύματος σε 
εναλλασσόμενο ή/και τριφασικό ρεύμα) ή 
φις εξοικονόμησης ενέργειας. Κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στο 
ηλεκτρονικό κύκλωμα!

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής
Η συσκευή πρέπει να καθαρίζεται εσωτερικά πριν από τη θέση 
σε λειτουργία (βλέπε εδάφιο "Καθαρισμός").

Ενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο On/Off (1) ή (9), έτσι ώστε να ανάψουν οι 
ενδείξεις θερμοκρασίας.

Απενεργοποίηση χώρου ψύξης
Πατήστε το πλήκτρο On/Off (1) για περ. δύο δευτερόλεπτα.

Σημείωση: κατά την απενεργοποίηση του χώρου κατάψυξης 
(πλήκτρο On/Off (9)), όλη η συσκευή βρίσκεται εκτός λειτουργίας.
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Εικ. 1 Εικ. 2

Σχάρα φιαλών
Με την σχάρα φιαλών έχετε 
στη διάθεσή σας πρόσθετο 
χώρο για την ψύξη ποτών.

Μετακίνηση θήκης πόρτας 
- Σηκώνετε τη θήκη κάθετα προς τα 

πάνω (1), την αφαιρείτε προς τα έξω 
και τοποθετείτε πάλι σε άλλο ύψος 
ακολουθώντας την αντίστροφη ακο-
λουθία (2).

- Προσαρμόζοντας την ασφάλεια φι-
αλών F μπορείτε να προστατέψετε 
τις φιάλες από την ανατροπή όταν 
ανοίγετε ή κλείνετε την πόρτα.

Εξοπλισμός
Τα ράφια τοποθέτησης τροφίμων 
μπορούν να τοποθετηθούν ανάλογα με 
το ύψος των τροφίμων. 
Σηκώνετε τη γυάλινη πλάκα, τρα-
βάτε την εγκοπή πάνω από τη βάση 
στήριξης και τοποθετείτε ψηλότερα ή 
χαμηλότερα.

Χρήση χωριζόμενων επιφανειών τοποθέτησης 
(εκτός από CNPesf 4613) 
Εισάγετε τις συνημμένες ράβδους, εικ. 1, σε επιθυμητό ύψος 
δεξιά και αριστερά στα στηρίγματα.
Ωθείτε μέσα τις γυάλινες πλάκες (1)/(2) σύμφωνα με την εικ. 2. Η 
γυάλινη πλάκα (2) με άκρο αναστολής πρέπει να βρίσκεται πίσω!
Εάν χρειάζεστε χώρο για ψηλά δοχεία, τότε ωθείτε απλά την 
πρόσθια μισή γυάλινη πλάκα προσεκτικά κάτω από την πίσω 
πλάκα, εικ. 2.

Πλήκτρο ηχητικού σήματος προειδοποίησης
Η συσκευή διαθέτει λειτουργία ηχητικού σήματος προειδοποί-
ησης.

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης ανοιχτής πόρτας
Ηχεί αν αφήσετε ανοιχτή μία πόρτα της συσκευής για 
περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα. Πατώντας το πλή-
κτρο διακοπής του ηχητικού σήματος προειδοποίησης, 
μπορείτε να διακόψετε τον προειδοποιητικό ήχο. Ο συ-
ναγερμός επιστρέφει αυτόματα στην ετοιμότητα όταν η 
πόρτα κλείνει.

Ηχητικό σήμα προειδοποίησης υψηλής θερμοκρασίας
Αν η θερμοκρασία στην κατάψυξη είναι υψηλή, τότε ηχεί σήμα 
προειδοποίησης και αναβοσβήνει η φωτοδίοδος LED στο πλήκτρο 
διακοπής του ηχητικού σήματος προειδοποίησης.
Πιέζοντας το πλήκτρο διακοπής του ηχητικού σήματος προειδο-
ποίησης διακόπτεται ο προειδοποιητικός ήχος και η φωτοδίοδος 
LED περνάει από αναβόσβημα σε διαρκές φως. Η φωτοδίοδος 
LED σβήνει μόλις σημειωθεί επαρκής ψύξη στην κατάψυξη.

Αυτό μπορεί να προκληθεί:
• εάν εισέλθει ζεστός αέρας όταν παραμείνει ανοιχτή για πολύ 

ώρα η πόρτα της κατάψυξης,
• μετά από διακοπή ρεύματος μεγάλης διάρκειας,
• σε περίπτωση βλάβης της συσκευής.
Σε όλες τις περιπτώσεις πρέπει να ελέγξετε αν προκλήθηκε 
απόψυξη ή καταστροφή των τροφίμων. Αν δεν σβήσει η φωτο-
δίοδος προειδοποίησης LED, τότε απευθυνθείτε στην υπηρεσία 
εξυπηρέτησης πελατών (βλέπε παράγραφο "Αντιμετώπιση 
προβλημάτων").

Εξοικονόμηση ενέργειας
- Προσέχετε να εξασφαλίζεται πάντα καλός αερισμός και 

εξαερισμός της συσκευής. Μην καλύπτετε τα ανοίγματα ή τα 
πλέγματα εξαερισμού.

- Διατηρείτε πάντα ελεύθερα τα ανοίγματα του ανεμιστήρα.
- Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε θέση με άμεση επίδραση 

ηλιακής ακτινοβολίας ή δίπλα σε κουζίνα, θερμαντικό σώμα ή 
άλλη παρόμοια συσκευή.

- Η κατανάλωση ενέργειας εξαρτάται από τις συνθήκες τοπο-
θέτησης π.χ. τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.

- Ανοίγετε τη συσκευή για όσο το δυνατόν μικρότερο διάστημα.
- Τοποθετείτε τα τρόφιμα ταξινομημένα.
- Να φυλάσετε όλα τα τρόφιμα καλά συσκευασμένα και καλυμ-

μένα. Αποτρέπεται ο σχηματισμός πάχνης.
- Τοποθετήστε τα ζεστά φαγητά: Αφήστε τα πρώτα να κρυώσουν 

ως τη θερμοκρασία δωματίου.
- Αποψύξτε τα κατεψυγμένα είδη στο χώρο ψύξης.
- Εάν σχηματιστεί παχύ στρώμα πάχνης στη συσκευή: Κάντε 

απόψυξη στη συσκευή.
- Σε περιόδους διακοπών μεγάλης διάρκειας, αδειάστε και 

απενεργοποιήστε το χώρο ψύξης.
Η συσσώρευση σκόνης αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας:
- Πρέπει να αφαιρείται η σκόνη από την ψυκτική μηχανή με 

θερμικό εναλλάκτη - μεταλλικό πλέγμα στο πίσω τμήμα της 
συσκευής - μια φορά το χρόνο.
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Κατάψυξη
Η μέγιστη ποσότητα (kg) 
των τροφίμων που μπορεί 
να καταψυχθεί σε 24 ώρες 
αναφέρεται στην ετικέτα τύπου 
("Απόδοση κατάψυξης"). 
Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέ-
ρεται στο κεφάλαιο Περιγραφή 
συσκευής.

SuperFrost
Με ενεργοποίηση της λειουργίας SuperFrost η θερμοκρασία 
στο χώρο κατάψυξης μειώνεται στη χαμηλότερη επιτεύξιμη 
τιμή. Ετσι τα τρόφιμα καταψύχονται γρήγορα και διατηρούν 
την ποιότητά τους.
• Πατήστε το πλήκτρο SuperFrοst 

(7) - η φωτοδίοδος LED στο πλή-
κτρο ανάβει.

• Περιμένετε 24 ώρες.
• Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφι-

μα.
• Το αυτόματο σύστημα SuperFrost απενεργοποιεί αυτόματα τη 

διαδικασία κατάψυξης 65 ώρες μετά την ενεργοποίηση του 
SuperFrost.

Δεν θα πρέπει να ενεργοπoιείτε τη λειτουργία SuperFrοst
- όταν τοποθετείτε κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη,
- κατά την κατάψυξη έως και 2 kg φρέσκων τροφίμων καθημερι-

νά.

Δημιουργία πάγου
• Γεμίστε τον δίσκο για τα παγάκια με νερό.
• Τοποθετήστε τον δίσκο για τα παγάκια στη 

συσκευή και αφήστε τα να παγώσουν.
• Μπορείτε να αφαιρέσετε τα παγάκια 

από τον δίσκο περιστρέφοντας τον δίσκο 
ή κρατώντας τον ανάποδα για λίγο κάτω από 
τρεχούμενο νερό.

Σημειώσεις για το πάγωμα και την 
αποθήκευση
• Συσκευάστε τα τρόφιμα που θα καταψύξετε μόνοι σε ποσότητες 

ανάλογες με το νοικοκυριό σας. Για να εξασφαλίσετε τη σωστή 
κατάψυξη του τροφίμου, δεν θα πρέπει να υπερβαίνετε τις 
ακόλουθες ποσότητες ανά συσκευασία: φρούτα, λαχανικά: 
έως 1 kg, κρέας: έως 2,5 kg.

• Μην αφήνετε τα φρέσκα τρόφιμα που θα καταψυχθούν 
να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα που είναι ήδη παγωμένα. 
Πάντοτε να κρατάτε τις συσκευασίες στεγνές, ώστε να μην 
κολλήσουν μεταξύ τους.

• Πάντοτε να γράφετε την ημερομηνία και το περιεχόμενο της 
συσκευασίας και να μην υπερβαίνετε τον χρόνο αποθήκευσης 
που δίνεται για το συγκεκριμένο τρόφιμο.

• Μην καταψύχετε φιάλες και κουτιά που περιέχουν ανθρακούχα 
ποτά, καθώς μπορεί να σκάσουν.

• Αφαιρέστε για ξεπάγωμα μόνο την ποσότητα του τροφίμου 
που χρειάζεστε άμεσα. Μαγειρέψτε τα τρόφιμα που έχουν 
ξεπαγώσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Τα καταψυγμένα τρόφιμα μπορείτε να τα ξεπαγώσετε: σε 
φούρνο θερμού αέρα, σε φούρνο μικροκυμάτων, σε θερμοκρασία 
δωματίου, στο ψυγείο.

Ψύξη με ανεμιστήρα
Με ενεργοποιημένη τη λειτουργία ανεμιστήρα σημειώνεται στο 
χώρο ψύξης μία ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας. 
Προς σύσταση:
- σε υψηλές θερμοκρασίες χώρου (από περ. 33 °C),
- σε υψηλή υγρασία αέρα (π.χ. σε θερινές ημέρες).

Ενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο ανεμιστήρα (2) - η φωτοδίοδος LED στο 
πλήκτρο ανάβει.

Ψύξη
Παράδειγμα διάταξης τροφίμων
(1) βούτυρο, τυρί
(2) αυγά, ποτά, σωληνάκια
(3) φιάλες
(4) κατεψυγμένα, παγάκια
(5) ωμό κρέας, κρύα κρέατα, 

γαλακτοκομικά
(6) ψημένα τρόφιμα, προμαγειρεμένα 

γεύματα, ποτά
(7) φρούτα, λαχανικά, σαλάτες

Σημείωση
• Τρόφιμα, τα οποία μεταδίδουν 

εύκολα οσμή ή γεύση, καθώς και 
υγρά, θα πρέπει να διατηρούνται 
πάντα σε κλειστά δοχεία. Ποτά 
μεγάλης περιεκτικότητας αλκοόλ 
πρέπει να διατηρούνται πάντα 
σφραγισμένα καλά και σε όρθια 
θέση.

• Κατάλληλο υλικό συσκευασίας είναι επαναχρησιμοποιήσιμα 
δοχεία από πλαστικό, μέταλλο, αλουμίνιο ή γυαλί.

Εσωτερικός φωτισμός (Xώρος ψύξης)

Ο εσωτερικός φωτισμός 
ενεργοποιείται πάντα κατά 
το άνοιγμα της πόρτας της 
συσκευής.

Η ένταση του φωτός του 
φωτισμού LED αντιστοι-
χεί σε κλάση λέιζερ 1/1M.

 Προσοχή
Μόνο η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών επιτρέπεται 
να αφαιρεί το κάλυμμα του φωτός. Όταν το κάλυμμα έχει 
αφαιρεθεί, μην κοιτάτε άμεσα το φωτισμό με οπτικούς 
φακούς από πολύ μικρή απόσταση. Τα μάτια ενδέχεται 
να υποστούν βλάβη από κάτι τέτοιο.

(7)

Φωτισμός
Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης1 Πηγή φωτισμού
Αυτό το προϊόν περιέχει μια πηγή 
φωτισμού κατηγορίας ενεργειακής 
απόδοσης G

LED

1 Η συσκευή ενδέχεται να περιέχει πηγές φωτισμού 
με διαφορετικές κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης. 
Αναφέρεται η χαμηλότερη κατηγορία ενεργειακής απόδοσης.
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Αντιμετώπιση προβλημάτων
Είναι πιθανό να μπορείτε να διορθώσετε τα ακόλουθα 
σφάλματα ελέγχοντας τις πιθανές αιτίες ο ίδιος:
• Η συσκευή δε δουλεύει:
– Είναι η συσκευή ενεργοποιημένη κανονικά;
– Είναι το φις κανονικά στην πρίζα;
– Είναι η ασφάλεια εντάξει.

• Έντονος θόρυβος λειτουργίας:
– Μήπως η συσκευή δεν εδράζεται σταθερά στο δάπεδο;
– Μήπως ο συμπιεστής προκαλεί κραδασμούς στα κοντινά έπι-

πλα ή αντικείμενα; Παρακαλούμε σημειώστε ότι θόρυβοι από 
το υγρό του κυκλώματος ψύξης δεν μπορούν να αποφευ-
χθούν.

• Η θερμοκρασία δεν είναι αρκετά χαμηλή:
– Έχει ρυθμιστεί σωστά η θερμοκρασία (βλέπε "Ρύθμιση θερ-

μοκρασίας");
– Μήπως έχετε τοποθετήσει πάρα πολλά νωπά τρόφιμα στη 

συσκευή;
– Μήπως το θερμόμετρο δεν δείχνει σωστή ένδειξη θερμοκρα-

σίας;
– Αερίζεται επαρκώς η συσκευή;
– Μήπως η συσκευή έχει εγκατασταθεί πολύ κοντά σε κάποια 

πηγή θερμότητας.

Όταν δεν υπάρχει καμία από 
τις παραπάνω αιτίες και δεν 
μπορείτε να επιδιορθώσετε 
μόνοι σας τη βλάβη, απευ-
θυνθείτε στο πλησιέστερο 
τμήμα εξυπηρέτησης πελα-
τών. Αναφέρετε τον τύπο 
της συσκευής (1), τον αριθμό 
ευρετηρίου (2) και τον αριθμό 
της συσκευής (3) όπως δίνο-
νται στην ετικέτα τύπου.

Η θέση της ετικέτας τύπου αναφέρεται στο κεφάλαιο Περι-
γραφή συσκευής.

Τοποθέτηση με άλλες εντοιχιζόμενες συ-
σκευές κουζίνας
Για να προσαρμοσθεί η συσκευή στο ύψος της μονάδας, μπο-
ρεί να τοποθετηθεί ένα κατάλληλο ντουλάπι (1) πάνω από τη 
συσκευή.

Για τον καλό εξαερισμό και 
την αποβολή αέρα, πρέπει να 
μείνει κενός χώρος απαγωγής 
αερίων, τουλάχιστον 50 mm, 
στο πίσω μέρος του πάνω 
ντουλαπιού και σε ολόκληρο 
το μήκος του ντουλαπιού. Η 
διατομή του χώρου εξαερι-
σμού κάτω από την οροφή του 
δωματίου πρέπει να είναι του-
λάχιστον 300 cm².

Όταν τοποθετείτε τη συ-
σκευή πλάι σε τοίχο (4), απαι-
τείται να υπάρχει απόσταση 
τουλάχιστον 50 mm, από την 
πλευρά του μεντεσέ, ανάμε-
σα στη συσκευή και τον τοίχο 
(ελέγξτε το χώρο ανοίγοντας 
την πόρτα).

(1) επάνω ντουλάπι
(2) ψυγειοκαταψύκτης
(3) πλαϊνό τοίχωμα ντουλαπιού
(4) τοίχος

Απενεργοποίηση της συσκευής
Αν η συσκευή πρόκειται να μείνει κλειστή για μεγάλο χρονικό 
διάστημα. Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την 
από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε ή αφαιρέστε την ασφάλεια. 
Καθαρίστε τη συσκευή και αφήστε την πόρτα ανοιχτή, 
προκειμένου να αποτρέψετε τη δημιουργία οσμών.
Η συσκευή είναι σύμφωνη με τις σχετικές προβλέψεις 
ασφαλείας και οδηγίες της ΕΕ 2014/30/ΕU και 2014/35/ΕU.

Απόψυξη
Xώρος ψύξης
Ο χώρος ψύξης αποψύχεται 
αυτόματα. Η υγρασία που 
δημιουργείται οδηγείται στο πίσω 
μέρος της συσκευής μέσω των 
σωληνώσεων νερού απόψυξης. 
Στο σημείο αυτό το νερό απόψυξης 
εξατμίζεται από τη θερμότητα του 
συμπιεστή. Βεβαιωθείτε μόνο αν 
το νερό της απόψυξης μπορεί να 
κυκλοφορήσει ελεύθερα μέσα από 
την οπή αποστράγγισης πάνω από τα δοχεία λαχανικών.
Χώρος κατάψυξης
Το σύστημα NoFrost κάνει απόψυξη στη συσκευή αυτόματα.
Η υγρασία πέφτει στον εξατμιστήρα, ποψύχεται περιοδικά και 
εξατμίζεται.

Καθαρισμός
Πριν τον καθαρισμό, πάντα να κλείνετε τη συσκευή. Απο-
συνδέστε την από το ρεύμα ή ξεβιδώστε ή κλείστε την 
ασφάλεια.
• Καθαρίστε τις επιφάνειες της πόρτας και τα πλευρικά τοιχώ-

ματα αποκλειστικά με ένα καθαρό, μαλακό, σε περίπτωση που 
χρειαστεί με ένα μαλακό πανί ελαφρώς βρεγμένο (Νερό + 
απορρυπαντικό υγρό πλύσης).  

- Μη χρησιμοποιείτε σφουγγάρια που προκαλούν αμυχές, πυ-
κνά υγρά καθαρισμού ούτε μέσα καθαρισμού με χονδρούς 
κόκκους ή οξέα ή χημικούς διαλύτες. Προκαλούν βλάβες στην 
επιφάνεια και ενδέχεται να οδηγήσουν σε διάβρωση.

• Καθαρίζετε τον εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα 
εξοπλισμού με χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό. Καθαρίζετε 
τον εσωτερικό της συσκευής και τα εξαρτήματα εξοπλισμού με 
χλιαρό νερό και λίγο απορρυπαντικό.

Λόγω κινδύνου τραυματισμού και ζημιάς 
της συσκευής, δεν θα πρέπει να χρησιμο-
ποιείτε ατμοκαθαριστές.
• Προσέχετε ώστε το νερό καθαρισμού να μην τρέξει μέσα στην 

αποστράγγιση ούτε να περάσει μέσα στις γρίλιες αερισμού ή 
τα ηλεκτρικά μέρη.

• Στεγνώστε καλά όλα τα εξαρτήματα με πανί.
• Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης στο χώρο ψύξης με μαλα-

κό βοηθητικό μέσο, π.χ. μπατονέτα ή ανάλογο.
• Μη φθείρετε ή αφαιρείτε την ετικέτα τύπου στο εσωτερικό 

της συσκευής. Είναι πολύ σημαντική για το τμήμα εξυπηρέτη-
σης πελατών.
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7. Μετατοπίστε την τάπα.

8. Πιέστε προς τα έξω μπροστά τις 
πλακέτες και σπρώξτε έξω. 

9. Μετατοπίστε τις λαβές πόρτας 
και τις τάπες στην αντίθετη 
πλευρά. 

10. Μετατοπίστε το ελατηριωτό 
άγκιστρο στην αντίθετη πλευρά. 

1. Aφαιρέστε το κάλυμμα.

2. Ξεβιδώνετε τη γωνία μεντεσέ. 

3. Αφαιρέστε την επάνω πόρτα.

4. Μετακινήστε την πλάκα κάλυ-
ψης στην αντίθετη πλευρά.

5. Τραβήξτε έξω το μεσαίο μπουλόνι. 

6. Αφαιρέστε την κάτω πόρτα.

Αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες
Η αλλαγή μεντεσέδων στις πόρτες θα πρέπει να γίνεται μόνο 
από ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό.
Για την αλλαγή είναι απαραίτητα δύο άτομα.

11. Ξεβιδώνετε τη γωνία μεντε-
σέ. 

12. Μετακινήστε την πλάκα κά-
λυψης στην αντίθετη πλευρά.

13. Βιδώστε τη γωνία μεντεσέ 
κατόπιν περιστροφής κατά 
180°.

14. Τραβήξτε έξω το δακτύλιο έδρα-
σης, περιστρέψτε τον κατά 180° 
και τοποθετήστε τον πάλι.

15. Ανατρέπετε τη συσκευή ελαφρά 
προς τα πίσω και ξεβιδώνετε το 
ρυθμιζόμενο πόδι.

16. Αφαιρείτε το μπουλόνι.

17. Ξεβιδώστε τη γωνία μεντεσέ.

18. Μετατοπίστε το εξάρτημα έδρα-
σης στη γωνία μεντεσέ.

18

15

16

17
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20. Μετακινήστε την πλάκα 
κάλυψης στην αντίθετη 
πλευρά.

21. Βιδώστε τη γωνία μεντεσέ.

22. Ανατρέπετε τη συσκευή ελαφρά 
προς τα πίσω, τοποθετείτε το 
μπουλόνι και βιδώνετε με ρυθμι-
ζόμενο πόδι.

25. Προσαρμόζετε πάνω πόρτα 
στο μεσαίο μπουλόνι και κλεί-
νετε.

23. Προσαρμόζετε κάτω πόρτα στο 
κάτω μπουλόνι μεντεσέ και κλεί-
νετε.

24. Εισάγετε μεσαίο μπουλόνι.

26. Τοποθετήστε γωνία μεντεσέ και 
βιδώστε.

27. Προσαρμόστε το κάλυμμα.

19. Αλλάζετε το κάλυμμα στην αντί-
θετη πλευρά.

19

20

21

23

22

24

25

26

27

28. Μεταφέρετε τη συσκευή στο τελικό 
σημείο τοποθέτησης.

 ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
Κίνδυνος τραυματισμού και ζημιάς από ανατροπή 
και πτώση της πόρτας της συσκευής! Εάν το πρό-
σθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο κάτω στήριγμα δεν 
ακουμπάει σωστά στο δάπεδο, ενδέχεται να πέσει 
η πόρτα ή να ανατραπεί η συσκευή. Αυτό μπορεί 
να προκαλέσει υλικές ζημιές και τραυματισμούς.

 Ξεβιδώστε το πρόσθετο ρυθμιζόμενο πόδι στο 
στήριγμα μέχρι να ακουμπήσει στο δάπεδο.

 Στη συνέχεια περιστρέψτε άλλες 90°.
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