Οδηγίες Χρήσης

Ψυγειοκαταψύκτης

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δείχνετε αγοράζοντας αυτή την συσκευή και
συγχαρητήρια για την εξαιρετική επιλογή σας. Ελπίζουμε να σας εξυπηρετήσει επιτυχώς για πολλά
χρόνια.
Η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για οικιακή χρήση.
Το ψυγείο με καταψύκτη προορίζεται μόνο για οικιακή χρήση.
Το κάτω μέρος της συσκευής είναι η συντήρηση και χρησιμοποιείται για την αποθήκευση νωπών
τροφίμων σε θερμοκρασία 0°C και μεγαλύτερες.
Το πάνω μέρος είναι ο καταψύκτης και χρησιμοποιείται για το πάγωμα νωπών τροφίμων και την
αποθήκευση των παγωμένων τροφίμων για μεγαλύτερη χρονική περίοδο (μέχρι ένα έτος, ανάλογα
με το είδος του τροφίμου). Το διαμέρισμα έχει σημανθεί με τέσσερα αστέρια.

149842

Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή .................... 3
Μερικές συμβουλές για το πως να εξοικονομείτε
ενέργεια με τον ψυγειοκαταψύκτη σας ...................... 4
Περιγραφή της συσκευής ........................................... 5
Εγκατάσταση και σύνδεση ........................................ 6
Αλλαγή φοράς ανοίγματος της πόρτας ..................... 8
Πίνακας ελέγχου – Συσκευή με μηχανική ρύθμιση ... 9
Συνιστώμενη διευθέτηση των τροφίμων ................. 11
Αποθήκευση φρέσκων τροφίμων .......................... 12
Κατάψυξη και αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων.......................................... 15
Απόψυξη της συσκευής ............................................ 17
Καθαρισμός ................................................................ 18
Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων ................... 19
Στάθμη θορύβου ........................................................ 21

2

Πριν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή

• Προειδοποίηση! Οι γρίλιες εξαερισμού της συσκευής
ή του ντουλαπιού εντοιχισμού πρέπει να είναι καθαρές
και να μην παρεμποδίζονται.
• Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές
συσκευές ή εργαλεία για την απόψυξη του ψυγείου
3
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• Αυτή η συσκευή έχει κατασκευαστεί σε συμφωνία με τις σχετικές οδηγίες ασφαλείας. Ωστόσο,
συνιστάται να χρησιμοποιείται από παιδιά μεγαλύτερα των 8 ετών, άτομα με φυσικές, κινητικές,
ή νοητικές αδυναμίες ή από άτομα με ανεπαρκή εμπειρία ή γνώση μόνο κάτω από την
επίβλεψη και τις οδηγίες που σχετίζονται με την ασφαλή χρήση και επίγνωση των κινδύνων που
σχετίζονται με τη χρήση της συσκευής.
• Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης πριν συνδέσετε την συσκευή. Στις οδηγίες χρήσης
δίνεται περιγραφή της συσκευής και οδηγίες για την ασφαλή και σωστή χρήση της. Επειδή
οι οδηγίες αυτές αφορούν διάφορα μοντέλα και τύπους της συσκευής, μπορεί να περιέχουν
περιγραφές λειτουργιών και στοιχείων που πιθανόν να μην διαθέτει η δική σας συσκευή.
• Αφαιρέστε την συσκευασία που προστατεύει την συσκευή σας κατά την μεταφορά της. Οι
γωνίες στην πόρτα προστατεύονται από ειδικά διαχωριστικά. Αφαιρέστε τα διαχωριστικά και
αντικαταστήστε τα με τους συμπεριλαμβανόμενους πείρους.
• Πριν συνδέσετε την συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αφήστε την σε όρθια θέση
για 2 περίπου ώρες. Κατ’ αυτόν τον τρόπο θα μειωθεί ο κίνδυνος δυσλειτουργίας του ψυκτικού
συστήματος λόγω της μεταφοράς και της μετακίνησης (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
• Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί στο ηλεκτρικό δίκτυο σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς
και τις κατά τόπους προδιαγραφές.
• Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στο ύπαιθρο, ούτε να εκτίθεται στην βροχή.
• Να αποσυνδέετε πάντα την συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο (βγάλτε το φις από την πρίζα) πριν
από τον καθαρισμό ή την αντικατάσταση του λαμπτήρα.
• Σε περίπτωση που το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες θα
πρέπει να αντικατασταθεί από εξουσιοδοτημένο σέρβις ή αρμόδιο προσωπικό.
• Σε περίπτωση που η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα,
απενεργοποιήσετε την συσκευή με τον διακόπτη ON/OFF και αποσυνδέστε την από το ηλεκτρικό
ρεύμα. Αδειάστε την συσκευή, καθαρίστε το εσωτερικό και αφήστε μισάνοιχτη την πόρτα.
• Για την προστασία του περιβάλλοντος, φροντίστε να δώσετε την παλαιά συσκευή σε
εξουσιοδοτημένα κέντρα περισυλλογής άχρηστων συσκευών.
• Τα υλικά συσκευασίας της συσκευής περιέχουν φιλικά προς το περιβάλλον υλικά, τα οποία
μπορούν να ανακυκλωθούν, να επαναχρησιμοποιηθούν ή να απομακρυνθούν χωρίς να
ρυπάνουν το περιβάλλον.
• Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με την συσκευή.
• Ο μεντεσές αυτόματου κλεισίματος της πόρτας έλκει την πόρτα προς το ψυγείο πριν το κλείσιμο,
εμποδίζοντας έτσι την πόρτα να μείνει μισάνοιχτη (μόνο σε ορισμένα μοντέλα). Επίσης περιορίζει
την γωνία ανοίγματος της πόρτας και εμποδίζει την πρόκληση τραυματισμών σε παρακείμενα
έπιπλα ή συσκευές.
• Η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής είναι τοποθετημένη στο εσωτερικό
της συσκευής. Εάν η αυτοκόλλητη ταμπέλα δεν είναι γραμμένη στη γλώσσα ομιλίας σας,
αντικαταστείστε την με αυτήν που είναι συνημμένη.

σας, ούτε άλλες μεθόδους από εκείνες που συστήνει ο
κατασκευαστής.
• Προειδοποίηση! Κατά την εγκατάσταση, καθαρισμό,ή
μετακίνηση της συσκευής,βεβαιωθείτε ότι η μόνωση
του συστήματος ψύξης δεν έχει καταστραφεί. Έτσι
προστατεύετε το περιβάλλον.
• Προειδοποίηση! Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές
συσκευές στο εσωτερικό του ψυγείου ή του καταψύκτη,
εκτός από εκείνες που επιτρέπονται ρητά από τον
κατασκευαστή.
Το σύμβολο στο προϊόν ή επάνω στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι δεν πρέπει
να μ εταχειρίζεστε το προϊόν αυτό ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως θα πρέπει
να παραδίδεται στο κατάλληλο σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού
και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το προϊόν αυτό διατίθεται σωστά,
συμβάλλετε στην αποτροπή ενδεχόμενων αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν διαφορετικά να προκληθούν από ακατάλληλο
χειρισμό απόρριψης του προϊόντος αυτού. Για λεπτομερέστερες πληροφορίες σχετικά με
την ανακύκλωση του προϊόντος αυτού, επικοινωνήστε με το δημαρχείο της περιοχής σας,
την τοπική σας υπηρεσία αποκομιδής οικιακών απορριμμάτων ή με το κατάστημα όπου
αγοράσατε το προϊόν.

Μερικές συμβουλές για το πως να εξοικονομείτε
ενέργεια με τον ψυγειοκαταψύκτη σας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Ακολουθήστε πιστά τις οδηγίες εγκατάστασης.
Μην ανοίγετε την πόρτα της συσκευής συχνότερα απ’ότι χρειάζεται.
Περιστασιακά ελέγχετε εάν ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα πίσω από την συσκευή.
Ο συμπυκνωτής που είναι τοποθετημένος στον πίσω τοίχο της συσκευής πρέπει να διατηρείται
συνέχεια καθαρός (βλέπε κεφάλαιο “Καθαρισμός της συσκευής”).
Εάν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασμένο ή χαλαρό, αντικαταστείστε το το γρηγορότερο δυνατό.
Να αποθηκεύετε τα τρόφιμά σας σε κλειστά δοχεία ή άλλες κατάλληλες συσκευασίες.
Πριν βάλετε το φαγητό μέσα στο ψυγείο, αφήστε το πρώτα να κρυώσει με την θερμοκρασία του δωματίου.
Να ξεπαγώνετε τα κατεψυγμένα φαγητά σας μέσα στο ψυγείο.
Απομακρύνετε τα συρτάρια του καταψύκτη όπως περιγράφεται στις οδηγίες, ώστε να κάνετε
χρήση όλης της χωρητικότητας.
Να ξεπαγώνετε τον καταψύκτη σας όταν στρώμα πάγου πάχους περίπου 3-5 mm έχει
συγκεντρωθεί πάνω στις επιφάνειες του καταψύκτη.
Βεβαιωθείτε ότι τα ράφια είναι σωστά κατανεμημένα και ότι τα τρόφιμα είναι έτσι τοποθετημένα
που να επιτρέπουν την κυκλοφορία του αέρα (συμβουλευτείτε την συνιστώμενη ταξινόμηση των
τροφίμων όπως περιγράφεται στις οδηγίες).
Στις συσκευές που είναι εξοπλισμένες με ανεμιστήρα, μην μπλοκάρετε την χαραμάδα του ανεμιστήρα.
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Περιγραφή της συσκευής
A Συντήρηση
B Κατάψυξη
1 Ανεμιστήρας*
2 Εσωτερικός φωτισμός
3 Ράφι ψύξης (ρυθμιζόμενου
ύψους)
4 Πτυσσόμενη θήκη για αυγά
(κλειστή - 6 αυγά, ανοικτή - 12
αυγά)
5 Συρτάρι φρούτων και
λαχανικών
6 Ράφι φιαλών*
7 Εσωτερικό ράφι πόρτας
(επιλογή: βαθύ, ρηχό, με ή
χωρίς καπάκι)
8 Θήκη φιαλών με ασφάλεια*
9 Ασφάλεια δοχείων*
10 Ράφι καταψύκτη (ρυθμιζόμενου
ύψους)
11 Ράφι πόρτας καταψύκτη
12 Δίσκος για παγάκια
13 Πόδι
14 Τροχός κύλισης*
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• Τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής μπορεί να ποικίλουν ανάλογα με το μοντέλο.
• Για να βγάλετε το συρτάρι από την συσκευή, ανοίξτε το, ανασηκώστε το μπροστινό μέρος του και
τραβήξτε το προς τα έξω. Μερικά μοντέλα είναι εξοπλισμένα με οδηγούς οι οποίοι διευκολύνουν
το άνοιγμα. Τα συρόμενα σε οδηγούς συρτάρια βγαίνουν αν ανασηκώσετε το πίσω μέρος και
τραβήξετε με κλήση έως 45°. Επανατοποθετήστε τα με την αντίθετη σειρά.
* Μόνο σε ορισμένα μοντέλα.
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Εγκατάσταση και σύνδεση
Επιλογή της κατάλληλης
θέσης

• Τοποθετείστε την συσκευή σε ξηρό και καλά αεριζόμενο
δωμάτιο. Η συσκευή έχει ρυθμιστεί για λειτουργία εντός
συγκεκριμένων ορίων θερμοκρασίας περιβάλλοντος σύμφωνα
με τον παρακάτω πίνακα. Η σχετική κατηγορία κλίματος της
συσκευής υποδεικνύεται στην πινακίδα τύπου.
Κατηγορία Κλίματος

Τοποθέτηση της
συσκευής
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Θερμοκρασία περιβάλλοντος

SN (ψυχρό)

από +10°C έως +32°C

N (κανονικό)

από +16°C έως +32°C

ST (υποτροπικό)

από +16°C έως +38°C

T (τροπικό)

από +16°C έως +43°C

Η τοποθέτηση της συσκευής θα πρέπει να γίνει από δύο άτομα
για να αποφευχθούν τυχόν βλάβες ή φθορές στην συσκευή.
• Τοποθετείστε την συσκευή σε επίπεδη και σταθερή θέση πάνω
σε ανθεκτική επιφάνεια. Η συσκευή διαθέτει ρυθμιζόμενα
πόδια στο μπροστινό της τμήμα τα οποία χρησιμεύουν για να
τοποθετηθεί οριζόντια. Στο πίσω μέρος της διαθέτει τροχούς
έτσι ώστε να διευκολύνεται η τοποθέτησή της στην κατάλληλη
θέση (μόνο σε ορισμένα μοντέλα).
• Το ντουλάπι πάνω από την συσκευή θα πρέπει να απέχει
τουλάχιστον 5 cm έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η επαρκής
ψύξη του συμπυκνωτή.
• Να αποφεύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε άμεση
ηλιακή ακτινοβολία ή δίπλα σε πηγές θερμότητας. Σε
περίπτωση που αυτό δεν είναι εφικτό, τοποθετείστε μονωτικό
φύλλο μεταξύ της συσκευής και της παρακείμενης πηγής
θερμότητας.
• Το μπροστινό κάτω μέρος της συσκευής διαθέτει χειρολαβές
για να διευκολύνεται η αλλαγή θέσης. Η συσκευή μπορεί
να τοποθετηθεί είτε μόνη της είτε δίπλα σε ντουλάπια της
κουζίνας ή σε κάποιον τοίχο. Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφήσει
αρκετό χώρο για το άνοιγμα της πόρτας, για να αποφευχθούν
βλάβες στην συσκευή ή τραυματισμοί. Επίσης φροντίστε να
αφήσετε αρκετό χώρο για να μπορείτε να βγάζετε τα ράφια
(βλέπε το διάγραμμα εγκατάστασης).

* Ισχύει στις RETRO συσκευές (στο μοντέλο με το σημάδι ... Ο...)

• Χρησιμοποιήστε το καλώδιο τροφοδοσίας για να συνδέσετε
την συσκευή με το ηλεκτρικό δίκτυο. Η πρίζα θα πρέπει να
είναι κατάλληλα γειωμένη (πρίζα ασφαλείας). Η τάση και η
συχνότητα αναγράφονται στην αντίστοιχη ετικέτα ή πινακίδα
τύπου της συσκευής.
• Η σύνδεση με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος και η γείωση
θα πρέπει να ακολουθούν τους ισχύοντες κανονισμούς και τις
κατά τόπους προδιαγραφές.
Όλες οι συσκευές είναι κατάλληλες για χρήση φωτοβολταικής
ενέργειας αρκεί να υπάρχει παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 220V240V και ημιτονική συχνότητα 50Hz για την εύρυθμη λειτουργίας
της συσκευής (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί γεννήτρια
με τις ίδιες προδιαγραφές).
Η συσκευή μπορεί να αντέξει σε μικρές παροδικές διακυμάνσεις
τάσης, οι οποίες όμως δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν το -6%
έως +6%.
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Ηλεκτρική Σύνδεση
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Αλλαγή φοράς ανοίγματος της πόρτας
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Απαιτούμενα εργαλεία: πολύγωνο κλειδί nr. 8, κατσαβίδι,
torx 25
Προσοχή! Αφού ξεβιδώσετε και πριν στερεώσετε ξανά τους
μεντεσέδες, συγκρατήστε την πόρτα για να μην πέσει και
προκληθούν ζημιές.
1. Αφαιρέστε το κάλυμμα του πάνω μεντεσέ (φυλάξτε το για
πιθανή μελλοντική χρήση), αφαιρέστε επίσης το κάλυμμα στην
απέναντι πλευρά από τον πάνω μεντεσέ (στην απέναντι πλευρά
θα προσαρμόσετε το συμπεριλαμβανόμενο κάλυμμα κατά την
συναρμολόγηση), και αφαιρέστε το κάλυμμα στην απέναντι
πλευρά του πάνω μέρους της πόρτας.
2. Ξεβιδώστε τις βίδες του πάνω μεντεσέ και βγάλτε την πάνω
πόρτα από το μεσαίο μεντεσέ.
3. Στο κάτω μέρος της πάνω πόρτας ξεβιδώστε τις βίδες του στοπ
και αφαιρέστε το στοπ (A). Φυλάξτε το στοπ για μελλοντική
χρήση. Στερεώστε το συμπεριλαμβανόμενο στην συσκευασία
στοπ με τα εξαρτήματά του στην απέναντι πλευρά της πόρτας.
4. Ξεβιδώστε το σύστημα αυτόματου κλεισίματος της πόρτας (B)
και στερεώστε το στην απέναντι πλευρά της πόρτας ((μόνο σε
ορισμένα μοντέλα).
5. Ξεβιδώστε τις βίδες του μεσαίου μεντεσέ και βγάλτε την πόρτα
από τον κάτω μεντεσέ.
6. Λασκάρετε τις βίδες που συγκρατούν τα στηρίγματα των
ποδιών (μόνο σε συγκεκριμένα μοντέλα), έπειτα συνεχίστε
την διαδικασία όπως στην παράγραφο 7 ή 7.1, ανάλογα με το
μοντέλο της συσκευής.
7. Γείρατε την συσκευή προς τα πίσω (μέγιστο 35°) έτσι ώστε
να ακουμπήσει στο πίσω μέρος. Ξεβιδώστε τις βίδες που
συγκρατούν τα πόδια (C) - αριστερά και δεξιά, αφαιρέστε το
κάλυμμα του στηρίγματος των ποδιών (D) και τοποθετήστε
το στην απέναντι πλευρά. Ξεβιδώστε και τοποθετείστε στη
θέση του τελικού διακόπτη (Ε) τη τάπα (F) και στη θέση της
τάπας (F) το τελικό διακόπτη (Ε) (για μοντέλα με το σύστημα
αναγκαστικού κλεισίματος πόρτας). Ξεβιδώστε τις τρεις βίδες
που στερεώνουν τον κάτω μεντεσέ (φυλάξτε τον μεντεσέ για
μελλοντική χρήση) και στερεώστε τον συμπεριλαμβανόμενο
κάτω μεντεσέ στην απέναντι πλευρά.
7.1. Γείρετε την συσκευή προς τα πίσω (max. 35°) ώστε να
στηριχθεί στο πίσω κάλυμμα.
Λασκάρετε τρεις βίδες που συγκρατούν τον κάτω μεντεσέ
(κρατήστε τον μεντεσέ για την επακόλουθη αλλαγή φοράς
ανοίγματος της πόρτας). Στην αντίθετη πλευρά τοποθετήστε
το επισυναπτόμενο κάτω μεντεσέ. Βουλώστε τις τρύπες που
απόμειναν από την αντικατάσταση με τα σχετικά καπάκια.
8. Επαναλάβατε τα βήματα 3 και 4 για την κάτω πόρτα. Στην
περίπτωση που στο κάτω μέρος της πόρτας δεν υπάρχει μπάρα
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που να περιορίζει το άνοιγμά της, μεταφέρετε το έδρανο και την
ροδέλα στην αντίθετη πλευρά της πόρτας.
9. Συνεχίστε με την διαδικασία συναρμολόγησης ακολουθώντας
την αντίθετη σειρά.
Παρατήρηση
• Στις RETRO συσκευές (στο μοντέλο με το σημάδι ... Ο...) δεν
είναι δυνατή η αλλαγή της φοράς ανοίγματος της πόρτας.

Πίνακας ελέγχου – Συσκευή με μηχανική ρύθμιση
Η συσκευή ενεργοποιείται/απενεργοποιείται με στροφή του
επιλογέα θερμοκρασίας (δείτε την Εικ.) σε κάποια από τις θέσεις
0 έως 7.
Η λειτουργία της συσκευής ελέγχεται με στροφή του θερμοστάτη
(το κουμπί επιλογής της θερμοκρασίας) που βρίσκεται μέσα
στο θάλαμο της συντήρησης από τη θέση STOP (0) στη θέση 7
καιαντίθετα.

Ρύθμιση θερμοκρασίας
• Όσο υψηλότερη η θέση του επιλογέα θερμοκρασίας (όσο
πιο κοντά στη θέση 7) τόσο πιο χαμηλή είναι η θερμοκρασία
(ψυχρότερη) μέσα στο θάλαμο της συσκευής. Η εσωτερική
θερμοκρασία στη συντήρηση μπορεί ακόμη και να πέσει
κάτω από τους 0°C. Οι υψηλότερες θέσεις μπορούν να
χρησιμοποιηθούν σε περίπτωση συνιστώμενης χαμηλής
θερμοκρασίας ψύξης, ή εάν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος
είναι χαμηλότερη από 16°C. Εάν απαιτείται, ο διακόπτης
μπορεί επίσης να ενεργοποιηθεί. Σε περίπτωση συνήθους
θερμοκρασίας περιβάλλοντος συνιστούμε τη μέση ρύθμιση.
• Η αλλαγή στην θερμοκρασία περιβάλλοντος επηρεάζει τη
θερμοκρασία της συσκευής, επομένως η θέση του επιλογέα
θερμοκρασίας πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα.
• Στη θέση STOP (0) η συσκευή είναι απενεργοποιημένη (το
σύστημα ψύξης είναι κλειστό). Ωστόσο, η συσκευή είναι ακόμα
στο ρεύμα (η λάμπα ανάβει όταν ανοίγετε την πόρτα της
συντήρησης).
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Κουμπί ON/OFF
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Ανεμιστήρας (μόνο σε
μερικά μοντέλα)

• Ο ανεμιστήρας συμβάλει στην ίση κατανομή της θερμοκρασίας
και στην γρήγορη ψύξη, όπως επίσης μειώνει τον σχηματισμό
δροσοσταλίδων στα ράφια. Λειτουργεί μόνο όταν ο
συμπιεστήσ είναι ενεργοποιημένοσ.
• Η ενεργοποίηση του ανεμιστήρα συνιστάται ως πρόσθετη
λειτουργία στις κάτωθι περιπτώσεις:
- αυξημένη θερμοκρασία δωματίου (πάνω από 30°C).
- αυξημένη υγρασία (κατά την διάρκεια του καλοκαιριού)
- όταν εισάγονται μεγάλες ποσότητες τροφών (ταχεία ψύξη).
• Διακόπτης ανεμιστήρα ON/OFF
ανεμιστήρας

ταχεία ψύξη

0
ON

OFF

ON

Σημείωση: Όταν ο ανεμιστήρας λειτουργεί, η κατανάλωση
ρεύματος αυξάνεται και η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο πέφτει.
Συνεπώς, συνιστούμε τα επαναρυθμίσετε την θερμοκρασία μέσα
στη συσκευή:
- Όταν ο ανεμιστήρας είναι ενεργοποιημένος: θέσεις 1-4
- Όταν ο ανεμιστήρας είναι απενεργοποιημένος: θέσεις 4-7
Η ρύθμιση θερμοκρασίας για τη συντήρηση επηρεάζει επίσης τη
θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης.
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Συνιστώμενη διευθέτηση των τροφίμων
Θάλαμος συντήρησης:
- πάνω τμήμα: κονσερβοποιημένα τρόφιμα, ψωμί, κρασί,
κέικ,…
- μέσο τμήμα: γαλακτοκομικά προϊόντα, τυρί, έτοιμα τρόφιμα,
επιδόρπια, χυμοί, μπύρα, πίτσες, …
- κάτω τμήμα: κρέας, προϊόντα κρέατος, ντελικατέσεν,…
- συρτάρι φρούτων και λαχανικών: φρέσκα φρούτα, λαχανικά,
σαλάτες, ζαρζαβατικά, πατάτες, κρεμμύδια, σκόρδο, ντομάτες,
τροπικά φρούτα, λάχανο, κράμβες,…
Εσωτερικό της πόρτας του θαλάμου συντήρησης:
- πάνω/μέσο τμήμα: αυγά, βούτυρο, τυρί,…
- κάτω τμήμα: ποτά, δοχεία, μπουκάλια,…
Εσωτερικό της πόρτας του θαλάμου κατάψυξης:
- θέση πάνω ραφιού: πάγωμα
- κάτω θέση ραφιού: αποθήκευση
- εσωτερικό πόρτας: συσκευασμένα λαχανικά, παγωτά,
παγάκια,…
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Συνιστώμενη διευθέτηση
των τροφίμων
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Αποθήκευση φρέσκων τροφίμων
Σημαντικές οδηγίες
για την αποθήκευση
φρέσκων τροφίμων

Η σωστή χρήση της συσκευής, η χρήση της
κατάλληλης συσκευασίας για τα τρόφιμα, καθώς και η
σωστή θερμοκρασία και η τήρηση των προφυλάξεων
υγιεινής θα έχουν ως αποτέλεσμα την εξασφάλιση της
καλής ποιότητας των αποθηκευμένων τροφίμων.
Να τηρείτε πάντα τις ημερομηνίες λήξης που
αναγράφονται στις συσκευασίες των τροφίμων.
Τα τρόφιμα που θα αποθηκευθούν στη συντήρηση
θα πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα για να
αποφεύγεται η διάχυση και ανάμειξη της υγρασίας και
των οσμών.
Μην αποθηκεύετε ποτέ εύφλεκτες, πτητικές ή
εκρηκτικές ουσίες.
Ποτά με μεγάλη περιεκτικότητα σε αλκοόλ θα πρέπει
να αποθηκεύονται σε αεροστεγή συσκευασία και σε
όρθια θέση.
Ορισμένοι οργανικοί διαλύτες, όπως πτητικά έλαια
στην φλούδα των εσπεριδοειδών, οξέα στο βούτυρο,
κλπ., μπορεί να προκαλέσουν βλάβες αν έρθουν σε
παρατεταμένη επαφή με τις πλαστικές επιφάνειες ή
εξαρτήματα, διότι προκαλούν ταχεία γήρανση των
πλαστικών υλικών.
Δυσάρεστη οσμή μέσα στο ψυγείο είναι ένδειξη ότι
κάποιο τρόφιμο έχει αλλοιωθεί ή ότι το εσωτερικό
του ψυγείου χρειάζεται καθαρισμό. (ανατρέξτε στο
κεφάλαιο Καθαρισμός).
Εάν πρόκειται να λείψετε για μεγάλο χρονικό
διάστημα, βγάλετε από το ψυγείο τρόφιμα που
αλλοιώνονται γρήγορα.

Εσωτερικά εξαρτήματα
και διανομή
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Ο εξοπλισμός εξαρτάται με το μοντέλο
• Τα ράφια μπορούν να τοποθετηθούν προαιρετικά στους
οδηγούς μέσα στη συσκευή. Προστατεύονται κατά το
τράβηγμα. Για να αφαιρέσετε το ράφι, ανυψώστε ελαφρώς το
πίσω μέρος και τραβήξτε το έξω. Τρόφιμα που αλλοιώνονται
γρήγορα πρέπει να αποθηκεύονται στο πίσω μέρος δηλ. στο
ψυχρότερο μέρος των ραφιών.
• Το ειδικό συρόμενο συρτάρι (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
εγκαθίσταται πάνω σε οδηγούς στην καταλληλότερη θέση στο
ψυγείο, για να επιτρέπει την εξαγωγή από τη συσκευή πάνω
σε ένα ράφι και τη μεταφορά στο τραπέζι (χρήση ως δίσκος
σερβιρίσματος).
• Η θέση της θήκης φιαλών (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
είναι στην επιλογή σας. Μπορεί να χωρέσει διαφορετικές
φιάλες ή/και κουτιά αναψυκτικών, και μπορεί επίσης να
χρησιμοποιηθεί ως επιτραπέζιο στήριγμα φιαλών. Μπορείτε

•

•

•

•
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να τη χρησιμοποιήσετε για την αποθήκευση διάφορων φιαλών
ή κονσερβών, και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί ως
δίσκος. Ορισμένα μοντέλα είναι εξοπλισμένα με συρμάτινο
ράφι φιαλών που επιτρέπει την τοποθέτηση των φιαλών
στηριζόμενων στο φελλό. Προστατεύεται κατά το τράβηγμα.
Μπορεί να εξαχθεί μόνο εάν είναι κενό, με ανύψωση του
εμπρός μέρους και τράβηγμα προς το μέρος σας. Τοποθετήστε
το ράφι φιαλών στη συσκευή με τέτοιο τρόπο ώστε να μην
παρεμποδίζεται το κλείσιμο της πόρτας από τον πλήθος των
φιαλών. Το μέγιστο φορτίο του ραφιού είναι 9 μπουκάλια 0,75
λίτρων, ή 13 kg συνολικής μάζας - δείτε την ετικέτα στη δεξιά
πλευρά του εσωτερικού της συσκευής.
Ο αδιαφανής δίσκος κάτω από το γυάλινο ράφι στο κάτω
μέρος του ψυγείου χρησιμοποιείται για την αποθήκευση των
φρούτων και λαχανικών. Σε μερικά μοντέλα, το εξάρτημα
τοποθετείται στους τηλεσκοπικούς δρομείς/ράγες με ένα ή
δύο χωριστά διαμερίσματα (ανάλογα με το μοντέλο) και αυτό
επιτρέπει το χωρισμό διαφορετικών τύπων τροφίμων και τη
ρύθμιση των διαμερισμάτων στις απαιτήσεις και τις συνήθειές
σας.
Το εσωτερικό της πόρτας είναι εξοπλισμένο με δίσκους
και ράφια για την αποθήκευση τυριού, βουτύρου, αυγών,
γιαουρτιού και άλλων μικρών πακέτων, αναψυκτικών,
βάζων, κτλ. Το κάτω μέρος της πόρτας είναι εξοπλισμένο με
ένα ράφι φιαλών και ακόμα πιο κάτω βρίσκεται η θέση για
σωληνάρια για την κατάλληλη αποθήκευσή τους χωρίς κίνδυνο
ανατροπής.
Οι φορητοί δίσκοι με καπάκια (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
τοποθετούνται πάνω σε βαθείς δίσκους. Χρησιμοποιούνται
για την αποθήκευση μικρού μεγέθους τροφίμων, που
χρησιμοποιούνται για το πρόγευμα ή/και άλλα πρόχειρα
φαγητά. Μπορείτε επίσης να αποθηκεύσετε τρόφιμα
χωρίζοντάς τα ανάλογα με τη γεύση τους π.χ. γλυκά, αλμυρά,
ξινά, κλπ. Σε ένα από τα καπάκια τοποθετείται ο ξύλινος
δίσκος των τυριών.
Δίσκος δύο-σειρών (μόνο σε ορισμένα μοντέλα) στο εσωτερικό
τμήμα της πόρτας του θαλάμου συντήρησης για τα τρόφιμα
που χρησιμοποιούνται συχνότερα και για πολύ καλύτερη
χρήση του χώρου στο εσωτερικό τμήμα της πόρτας του
θαλάμου συντήρησης. Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετηθούν σε
δύο σειρές σύμφωνα με την αρχή – πίσω τα ψηλά και εμπρός
τα χαμηλά.
Ο ανεμιστήρας (που βρίσκεται κάτω από την οροφή) παρέχει
καλύτερη κατανομή της θερμοκρασίας και μειώνει την υγρασία
στις επιφάνειες αποθήκευσης.
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Ενδεικτικοί χρόνοι
αποθήκευσης για
φρέσκα τρόφιμα
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Τρόφιμα

Χρόνος

αυγά, μαρινάτα, καπνιστό κρέας

έως 10 ημέρες

τυριά

έως 10 ημέρες

καρότα, κλπ…

έως 8 ημέρες

βούτυρο

έως 7 ημέρες

κέικ, φρούτα, έτοιμα φαγητά, ωμό
κρέας σε κομμάτια

έως 2 ημέρες

ψάρια, ωμός κιμάς, θαλασσινά

έως 1 ημέρα

Κατάψυξη και αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Διαδιακασία καταψύξεως

• Το εσωτερικό της πόρτας του καταψύκτη είναι εξοπλισμένο
επίσης με διάφορο ράφια και θήκες που χρησιμοποιούνται
για την αποθήκευση των πιο συχνά χρησιμοποιημένων
παγωμένων τροφίμων – για γρήγορη πρόσβαση (παγωτό,
ανοικτά πακέτων λαχανικών, κ.λπ.)

Διαδικασία παγώματος

• Ενεργοποιήστε την εντατική κατάψυξη 24 ωρών πριν
καταψύξετε φρέσκα τρόφιμα.
Διαδικασία παγώματος:
- μονάδες ελέγχου Ι και ΙΙ: πιέστε το πλήκτρο Ε ή στρέψτε το
κουμπί Α στη θέση SF,
- μηχανική ρύθμιση με ή χωρίς τον ανεμιστήρα: 24 ώρες
πριν από την κατάψυξη νωπών τροφίμων, περιστρέψτε το
διακόπτη Α στη θέση μεταξύ των αριθμών 4 και 6. Γυρίστε το
, εκτός από την περίπτωση των συσκευών με
διακόπτη στο
ενεργειακή κλάση A + + +
Μην αφήνετε τις ήδη παγωμένες συσκευασίες να έρθουν σε
επαφή με τις νωπές.
• Μετά από 24 ώρες μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα στο
κάτω τμήμα του καταψύκτη και να επαναλάβετε την διαδικασία
παγώματος εάν είναι απαραίτητο.
• Για το πάγωμα μικρότερων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων
(1-2 kg), δεν απαιτείται η χρήση της γρήγορης λειτουργίας
παγώματος.

Καταψύξτε μόνο τρόφιμα που μπορούν να καταψυχθούν
και να αντέξουν σε χαμηλές θερμοκρασίες. Τα τρόφιμα θα
πρέπει να είναι φρέσκα και καλής ποιότητας.
Επιλέξτε την κατάλληλη συσκευασία για κάθε είδος
τροφίμου και συσκευάστε το σωστά.
Η συσκευασία πρέπει να είναι αεροστεγής και να κλείνει
καλά, διότι αλλιώς μπορεί να χαθούν πολύτιμες βιταμίνες
και να αφυδατωθούν τα τρόφιμα.
Να αναγράφετε στην συσκευασία τις ακόλουθες
πληροφορίες: το είδος και την ποσότητα του τροφίμου
και την ημερομηνία τοποθέτησης στην κατάψυξη.
Είναι ιδιαίτερα σημαντικό τα τρόφιμα να καταψύχονται το
ταχύτερο δυνατόν. Ως εκ τούτου, συνιστάται το μέγεθος
των πακέτων να μην είναι πολύ μεγάλο και να έχουν
ψυχθεί πριν τοποθετηθούν στον καταψύκτη.
Η ποσότητα των φρέσκων τροφίμων που μπορούν να
τοποθετηθούν ταυτόχρονα στον καταψύκτη αναγράφεται
στην πινακίδα τύπου. Αν η ποσότητα είναι πολύ μεγάλη,
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Σημαντικές οδηγίες για
την κατάψυξη φρέσκων
τροφίμων

η ποιότητα της κατάψυξης μειώνεται, με αποτέλεσμα να
επηρεάζεται η ποιότητα των καταψυχθέντων προϊόντων.

Αποθήκευση
κατεψυγμένων τροφίμων
του εμπορίου

Ενδεικτικοί χρόνοι
αποθήκευσης για
κατεψυγμένα τρόφιμα

Ο χρόνος αποθήκευσης και η συνιστώμενη θερμοκρασία
για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων του εμπορίου
αναγράφεται στην συσκευασία τους. Να ακολουθείτε πάντα τις
οδηγίες του παρασκευαστή για την αποθήκευση και την χρήση
κατεψυγμένων τροφίμων. Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα
φροντίζετε να επιλέγετε μόνον όσα είναι σωστά συσκευασμένα,
διαθέτουν πλήρη στοιχεία και είναι αποθηκευμένα σε καταψύκτες
στους οποίους η θερμοκρασία δεν υπερβαίνει τους -18°C.
Μην αγοράζετε τρόφιμα των οποίων η συσκευασία είναι
καλυμμένη με πάγο. Αυτό σημαίνει ότι το πακέτο έχει αποψυχθεί
τουλάχιστον μία φορά.
Φροντίστε να μην ξεπαγώσουν τα τρόφιμα κατά την μεταφορά
στο σπίτι. Η αύξηση της θερμοκρασίας μειώνει τον χρόνο
αποθήκευσης και επηρεάζει την ποιότητα των κατεψυγμένων
τροφίμων του εμπορίου.
Τρόφιμα

Χρόνος

Φρούτα, βοδινό κρέας

από 10 έως 12 μήνες

Λαχανικά, μοσχάρι, πουλερικά

από 8 έως 10 μήνες

Κυνήγι

από 6 έως 8 μήνες

Χοιρινό

από 4 έως 6 μήνες

Κιμάς, κρέας σε κομμάτια

4 μήνες

Ψωμί, ζύμες, έτοιμα φαγητά, άπαχα
ψάρια

3 μήνες

Εντόσθια

2 μήνες

Καπνιστά αλλαντικά, λιπαρά ψάρια

1 μήνας

Απόψυξη κατεψυγμένων
τροφίμων
Τρόφιμα που έχουν αποψυχθεί μερικώς ή πλήρως πρέπει
να καταναλώνονται το συντομότερο δυνατόν. Ο ψυχρός
αέρας διατηρεί τα τρόφιμα αλλά δεν καταστρέφει τους
μικροοργανισμούς οι οποίοι ενεργοποιούνται ταχύτατα μετά την
απόψυξη και αλλοιώνουν τα τρόφιμα.
Η μερική απόψυξη μειώνει την θρεπτική αξία των τροφίμων,
ιδιαίτερα των φρούτων, των λαχανικών και των έτοιμων φαγητών.

Παρασκευή παγοκύβων
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Αφαιρέστε το κάλυμμα από (μόνο σε ορισμένα μοντέλα)
την παγοθήκη και γεμίστε την μέχρι το σημάδι με νερό ή
οποιοδήποτε άλλο υγρό κατάλληλο για να καταψυχθεί. Κλείστε
την και τοποθετήστε την στο ράφι της πόρτας. Μία παγοθήκη

μπορεί να παράγει 8 παγάκια.
Μπορείτε να παρασκευάσετε και να αποθηκεύσετε τα παγάκια
έτσι ώστε να έχετε απόθεμα.
Για να βγάλετε τα παγάκια από την παγοθήκη, γυρίστε ανάποδα
την παγοθήκη και τοποθετήστε την κάτω από το νερό της
βρύσης. Κουνήστε την παγοθήκη, ανοίξτε το κάλυμμα και βγάλτε
τα παγάκια.

Αυτόματη απόψυξη της
συντήρησης

Για την συσκευή αυτή δεν απαιτείται κάποια ιδιαίτερη διαδικασία
απόψυξης, διότι ο πάγος που σχηματίζεται στο πίσω εσωτερικό
τοίχωμα αποψύχεται αυτόματα.
Ο πάγος που σχηματίζεται στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα κατά την
λειτουργία του συμπιεστή λειώνει όταν ο συμπιεστής σταματήσει
να λειτουργεί και το νερό της απόψυξης απομακρύνεται μέσω
της οπής αποχέτευσης στο εσωτερικό πίσω τοίχωμα και
συγκεντρώνεται σε ένα δοχείο που βρίσκεται πάνω από τον
συμπιεστή όπου και εξατμίζεται. Σε περίπτωση που σχηματιστεί
υπερβολικά μεγάλη ποσότητα πάγου στο εσωτερικό πίσω
τοίχωμα του ψυγείου (3-5 mm), απενεργοποιείστε την συσκευή
πιέζοντας το κουμπί ON/OFF και κάνετε χειροκίνητη απόψυξη.

Απόψυξη του καταψύκτη

• Καθαρίστε τον καταψύκτη όταν το στρώμα πάγου στον
καταψύκτη είναι περίπου 3-5 mm.
• 24 ώρες πριν από την απόψυξη, πατήστε το πλήκτρο Ε για
την πρόσθετη ψύξη των τροφίμων. Στη συνέχεια αδειάστε
τον καταψύκτη και φροντίστε τα τρόφιμα να παραμείνουν
παγωμένα.
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή (βλέπε τμήμα Έλεγχος Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής) και βγάλτε το
καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα.
• Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για τόσην ώρα έως ότου να
μπορέσετε να αφαιρέσετε με ευκολία τους συσσωρευμένους
παγοκρυστάλλους και πάγο από τις επιφάνειες. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε πλαστική ξύστρα αλλά προσέξτε να μην
καταστρέψετε τις εσωτερικές επιφάνειες του καταψύκτη.
Σκουπίστε τους συσσωρευμένους παγοκρυστάλλους και πάγο
από τον καταψύκτη πριν λιώσουν εντελώς.
• Μην χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές για να
αποψύξετε τον καταψύκτη (στεγνωτήρες μαλλιών, κλπ.).
• Αποφύγετε να χρησιμοποιήσετε σπρέι απόψυξης, διότι μπορεί
να προκαλέσουν ζημιές στα πλαστικά εξαρτήματα και να είναι
βλαβερά για την υγεία.
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Απόψυξη της συσκευής

• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής και σκουπίστε το (βλέπε
κεφάλαιο Καθαρισμός).
• Πριν τοποθετήσετε ξανά τα τρόφιμα στον καταψύκτη,
ενεργοποιήστε και πάλι την συσκευή.

Καθαρισμός

149842

Πριν από τον καθαρισμό, αποσυνδέστε τη συσκευή από την
πηγή τροφοδοσίας (βλέπε τμήμα Έλεγχος - Ενεργοποίηση/
Απενεργοποίηση της συσκευής) και βγάλτε το καλώδιο
τροφοδοσίας από την πρίζα. Η ειδική αντιμικροβιακή προστασία
στο εξωτερικό στρώμα των εσωτερικών τοιχωμάτων εμποδίζει
την ανάπτυξη μικροβίων και διατηρεί το εσωτερικό καθαρό και
ελεύθερο από μικρόβια.
Φροντίστε να απομακρύνετε προσεκτικά κάθε ίχνος
απορρυπαντικού που θα χρησιμοποιήσετε.
• Για να καθαρίσετε οποιαδήποτε επιφάνεια, χρησιμοποιήστε
μαλακό πανί.
• Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με νερό και υγρό
απορρυπαντικό.
• Για τον καθαρισμό πλαστικών, επενδεδυμένων ή αλουμινένιων
επιφανειών να αποφύγετε την χρήση σκληρών ή ειδικών
καθαριστικών απορρυπαντικών (όπως γυαλιστικό για
ανοξείδωτο ατσάλι), αλλιώς μπορεί να καταστρέψετε την
επιφάνεια.
• Καθαρίστε τις επενδεδυμένες και αλουμινένιες επιφάνειες
χρησιμοποιώντας μαλακά πανιά και απορρυπαντικά που έχουν
σαν βάση το οινόπνευμα (όπως απορρυπαντικό για γυαλί).
• Πλύνετε το εσωτερικό της συσκευής με υγρό απορρυπαντικό
και χλιαρό νερό, αναμεμειγμένο με λίγο ξύδι.
• Η αυλάκωση και το άνοιγμα για την έξοδο του νερού απόψυξης
που βρίσκονται κάτω από την ψυχόμενη επιφάνεια στο πίσω
τοίχωμα συγκεντρώνουν το νερό απόψυξης, για αυτό δεν
πρέπει να αποφράσσονται (με υπολείμματα τροφίμων, για
παράδειγμα). Να τα εξετάζετε κατά τακτά χρονικά διαστήματα
και αν χρειαστεί να τα καθαρίζετε (χρησιμοποιήστε ένα
πλαστικό καλαμάκι για να ελευθερώσετε το άνοιγμα εξόδου
του νερού).
• Ο συμπυκνωτής στο πίσω τοίχωμα πρέπει να είναι πάντα
καθαρός, να μην έχει σκόνη, ή καπνιές. Καθαρίζετε την σκόνη
τακτικά με βούρτσα (όχι μεταλλική) ή ηλεκτρική σκούπα.
• Καθαρίστε επίσης το δοχείο συλλογής νερού πάνω από τον
συμπυκνωτή. Εάν αφαιρέσετε το δοχείο, τοποθετείστε το και
πάλι στην ίδια θέση και ελέγξτε να είναι σε οριζόντια θέση!
• Όταν ο πάγος και/ή η πάχνη δημιουργήσουν στρώμα
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μεγαλύτερο από 3-5 mm, αυξάνεται η κατανάλωση ενέργειας,
για αυτό θα πρέπει να το αφαιρείτε τακτικά (όχι για τον
καταψύκτη NO FROST). Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά
αντικείμενα, διαλύτες ή σπρέι.
• Μετά τον καθαρισμό, ενεργοποιείστε και πάλι την συσκευή σας
και τοποθετείστε και πάλι τα τρόφιμα στο ψυγείο.

Οδηγός αντιμετώπισης προβλημάτων
Πρόβλημα:
Η συσκευή δεν λειτουργεί μετά
την σύνδεσή της με την παροχή
ρεύματος:
Το ψυκτικό σύστημα λειτουργεί
συνέχεια, χωρίς ενδιάμεσες
διακοπές:

Αιτία/Αντιμετώπιση
• Ελέγξτε αν η πρίζα έχει ρεύμα και αν η συσκευή είναι
ενεργοποιημένη.
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• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι πολύ υψηλή.
• Συχνά ανοίγματα της πόρτας, η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για
μεγάλο χρονικό διάστημα.
• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά (υπάρχει κάποιο εμπόδιο
στο κλείσιμο της πόρτας, η πόρτα έχει κρεμάσει, ελέγξτε το
λάστιχο της πόρτας, κλπ.).
• Τοποθετήσατε ταυτόχρονα υπερβολικά μεγάλη ποσότητα
φρέσκων τροφίμων.
• Ελέγξτε αν η κυκλοφορία του αέρα γίνεται σωστά έτσι ώστε
να ψύχεται επαρκώς ο συμπιεστής, και καθαρίστε τον
συμπυκνωτή
• Η «εντατική διαδικασία ψύξης» ή η «εντατική διαδικασία
κατάψυξης» είναι ενεργοποιημένη.
Σχηματισμός υπερβολικού πάγου • Συχνά ανοίγματα της πόρτας, η πόρτα παρέμεινε ανοιχτή για
στο πίσω εσωτερικό τοίχωμα του
μεγάλο χρονικό διάστημα.
καταψύκτη:
• Τοποθετήσατε ζεστό φαγητό στον καταψύκτη.
• Τα τρόφιμα ή τα σκεύη έρχονται σε επαφή με την ψυχόμενη
επιφάνεια.
• Η πόρτα δεν κλείνει σωστά. Καθαρίστε η αντικαταστήστε το
λάστιχο της πόρτας αν είναι λερωμένο ή φθαρμένο.
Στάζει νερό από την συσκευή:
• Είναι φραγμένο το άνοιγμα για την έξοδο του νερού
απόψυξης, το νερό απόψυξης στάζει από την αυλάκωση
περισυλλογής.
• Καθαρίστε το φραγμένο άνοιγμα με ένα πλαστικό καλαμάκι.
• Αφαιρέστε το παχύ στρώμα πάγου χειροκίνητα (βλέπε
κεφάλαιο Απόψυξη).
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Πρόβλημα:
Διακεκομμένη ή συνεχής
ηχητική ειδοποίηση (συντήρηση/
καταψύκτης):

Αιτία/Αντιμετώπιση
• Συχνό άνοιγμα της πόρτας, ή η πόρτα μένει ανοικτή για
μεγάλο διάστημα.
• Η πόρτα δεν έχει κλείσει σωστά (ξένο σώμα στο λάστιχο της
πόρτας, έχει κρεμάσει η πόρτα, φθαρμένο λάστιχο, κλπ…).
• Μεγάλης διάρκειας διακοπή ρεύματος.
• Τοποθετήσατε υπερβολική ποσότητα νωπών τροφίμων.
• Ο αισθητήρας του ψυγείου (Α) καλύπτεται από νωπά
τρόφιμα. Ελευθερώστε τον αισθητήρα και επιτρέψτε στον
αέρα να κυκλοφορήσει γύρω του.

Η πόρτα ανοίγει δύσκολα:

• Αν προσπαθήσετε να ανοίξετε την πόρτα του καταψύκτη
αμέσως μόλις την κλείσατε, πιθανόν να συναντήσετε
δυσκολία. Αυτό οφείλετε στο ότι όταν ανοίγετε την πόρτα
ορισμένη ποσότητα ψυχρού αέρα διαφεύγει από την συσκευή
και αντικαθίσταται από θερμό αέρα. Η ψύξη αυτού του αέρα
προκαλεί υποπίεση (κενό) και εμποδίζει το άνοιγμα της
πόρτας. Μετά από μερικά λεπτά, η κατάσταση επανέρχεται
στα φυσιολογικά επίπεδα και μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα
με ευκολία.
• Πριν από την αντικατάσταση του λαμπτήρα, αποσυνδέστε
την συσκευή από το ηλεκτρικό ρεύμα. Χρησιμοποιώντας
το κατσαβίδι απομακρύνετε το καπάκι, αντικαταστείστε
την λάμπα με μία καινούργια (Ε14, ίδιας τάσης ρεύματος
με αυτήν του εργοστασίου) και τοποθετήστε και πάλι το
κάλυμμα.
• Μην ξεχνάτε: μην πετάτε τον παλιό λαμπτήρα μαζί με
οργανικά απορρίμματα.
• Ο λαμπτήρας είναι αναλώσιμο υλικό και δεν καλύπτεται από
την εγγύηση!

Αντικατάσταση λαμπτήρα:

Αναβοσβήνει η πράσινη
Ενδεικτική Λυχνία:
Χρήσιμες υποδείξεις για την
αντιμετώπιση προβλημάτων:

149842

20

• Αν αναβοσβήνει η πράσινη Ενδεικτική Λυχνία, καλέστε το
πλησιέστερο κατάστημα σέρβις.
• Αν δεν βοηθάει τίποτα από όσα περιγράφονται παραπάνω,
διακόψτε την τροφοδοσία της συσκευής (βλέπε τμήμα
Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση της συσκευής), βγάλτε
το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα, περιμένετε για
10 δευτερόλεπτα, συνδέστε και πάλι και ενεργοποιήστε τη
συσκευή.
Στην περίπτωση που το πρόβλημα παρεμένει, επικοινωνείστε
με το πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο σέρβις, δίνοντάς τους
τον τύπο, μοντέλο και σειριακό αριθμό της συσκευής, ο
οποίος αριθμός αναγράφεται στην πινακίδα στο εσωτερικό
της συσκευής.

Στάθμη θορύβου
Οι συσκευές ψύξης - κατάψυξης ψύχονται από το σύστημα
ψύξης με έναν συμπιεστή, του οποίου η λειτουργία μπορεί να
παράγει κάποιο θόρυβο. Η στάθμη του θορύβου εξαρτάται από
την θέση, την σωστή χρήση και την παλαιότητα της συσκευής (σε
συγκεκριμένες συσκευές επίσης ο ανεμιστήρας),.
• Όταν θέσετε σε λειτουργία την συσκευή, η λειτουργία του
συμπιεστή (η ροή του ψυκτικού υγρού) πιθανόν να είναι λίγο
πιο θορυβώδης. Αυτό δεν σημαίνει ότι η συσκευή σας έχει
κάποια βλάβη, ούτε επηρεάζει την διάρκεια ζωής της συσκευής
σας. Σταδιακά ο θόρυβος μειώνεται και τελικά παύει.
• Μερικές φορές η συσκευή παράγει ασυνήθιστο και δυνατότερο
θόρυβο που είναι μάλλον ασυνήθιστος για την συσκευή. Αυτός
ο θόρυβος συχνά οφείλεται σε λανθασμένη τοποθέτηση της
συσκευής:
- Η συσκευή θα πρέπει να είναι τοποθετημένη σε ισόπεδη και
σταθερή επιφάνεια.
- Δεν θα πρέπει να ακουμπάει στον τοίχο ή σε άλλες οικιακές
συσκευές που πιθανόν να βρίσκονται δίπλα της.
- Ελέγξτε αν τα εξαρτήματα στο εσωτερικό της συσκευής
είναι τοποθετημένα σωστά. Επίσης ελέγξτε τα μπουκάλια,
τις κονσέρβες και τα άλλα δοχεία να μην ακουμπούν μεταξύ
τους και προκαλούν θόρυβο.

Οδηγίες για τη χρήση της συσκευής μπορούν επίσης να βρεθούν την
ιστοσελίδα μας στο www.gorenje.com / <http://www.gorenje.com />
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Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΔΙΑΤΗΡΕΙ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΝΑ
ΜΕΤΑΒΑΛΕΙ ΤΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΑΥΤΟ ΝΑ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ
ΣΥΣΚΕΥΗΣ.
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