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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η σωστή τοποθέτηση και συντήρηση της συσκευής επιτρέπει την οµαλή
λειτουργία της, εποµένως είναι απαραίτητο να τηρηθούν σχολαστικά οι οδηγίες
που αναγράφονται στο παρόν φυλλάδιο.
Η συσκευή περιέχει µικρή ποσότητα ψυκτικού R290 (προπάνιο),
υδρογονάνθρακα φιλικού προς το περιβάλλον, το οποίο ωστόσο είναι εύφλεκτο.
Κατά την µεταφορά και εγκατάσταση της συσκευής θα πρέπει να λαµβάνεται
φροντίδα ώστε να µην προκαλείται φθορά σε οποιοδήποτε τµήµα του
κυκλώµατος ψύξης.
Προκειµένου να αποφύγετε τη δηµιουργία εύφλεκτου µίγµατος R290 µε αέρα, σε περίπτωση που
εκδηλώνεται διαρροή στο κύκλωµα ψύξης, το µέγεθος του δωµατίου στο οποίο εγκαθίσταται η
συσκευή θα πρέπει να καθορίζεται βάσει της ποσότητας του χρησιµοποιούµενου ψυκτικού. Το
δωµάτιο θα πρέπει να έχει µέγεθος 1m3 για κάθε 8g ψυκτικού R290 στο εσωτερικό της συσκευής.
Η ποσότητα ψυκτικού στην συγκεκριµένη συσκευή φαίνεται στο ταµπελάκι µε το serial No του
ψυγείου στο πίσω µέρος της συσκευής.

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ (Σχήµα 1)
Μεταφέρετε πάντα την συσκευή σας σε οριζόντια θέση,
µην την αναποδογυρίζετε και µην την φορτώνετε δίνοντας
κλίση.

3. ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ
⎯
⎯
⎯

⎯
⎯
⎯
⎯

Σχήµα 1

Αφαιρέστε την συσκευασία.
Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή σας είναι σταθερή και σε οριζόντια θέση.
Η συσκευή είναι εφοδιασµένη µε τροχούς. Βεβαιωθείτε ότι η επιφάνεια του πατώµατος δεν είναι
κατηφορική και διευκολύνει τόσο την µετακίνηση όσο και την τοποθέτησή της.
Μην τοποθετείτε ποτέ τον καταψύκτη σε απ’ευθείας έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία ή κοντά
σε πηγές θερµότητας όπως κουζίνες, φούρνους, καλοριφέρ, τζάκια κ.τ.λ.
Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής σε δωµάτια πολύ µικρά, µε έντονη υγρασία και χωρίς
αερισµό ή σε εσοχές τοίχων.
Βεβαιωθείτε ότι η απόσταση του πίσω µέρους καθώς και της αριστερής πλευράς της συσκευής
απέχουν τουλάχιστον 10 εκατοστά από την τοιχοποιία ή από άλλα ογκώδη αντικείµενα. Η απόσταση
αυτή είναι η ελάχιστη απαιτούµενη για τον κανονικό αερισµό του ψυκτικού µηχανισµού.
Τοποθετήστε τα πλαστικά καλύµµατα των µεντεσέδων που θα βρείτε µέσα στην συσκευασία. Φυλάξτε
τα δύο όµοια κλειδιά που ασφαλίζουν τον καταψύκτη σας.

4. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ
Παρακαλούµε ελέγξτε ότι το καλώδιο της εγκατάστασής σας και η πρίζα είναι κατάλληλα για την ισχύ
της συσκευής. Αν έχετε κάποια αµφιβολία απευθυνθείτε στον ηλεκτρολόγο σας.
Πριν τοποθετήσετε τη συσκευή στη πρίζα βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ταµπέλα στο
πίσω µέρος της συσκευής είναι σύµφωνη µε την τάση του δικτύου σας. Μία απόκλιση ± 10% είναι
αποδεκτή.
Ένα δίκτυο τάσης πολύ υψηλό ή πολύ χαµηλό µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ζηµιές στον συµπιεστή.
Αυτές οι ζηµιές δεν καλύπτονται από την εγγύηση. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωµένη σύµφωνα µε την
αντίστοιχη νοµοθεσία και επιπλέον αυτό ενδείκνυται για την προσωπική σας ασφάλεια. Το εργοστάσιο έχει
εξασφαλίσει την γείωση στην ηλεκτρική εγκατάσταση και στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ : Όταν η συσκευή ξεκινά την λειτουργία της ενδέχεται να είναι θορυβώδης. Ο
θόρυβος θα διαρκέσει µόνο για το απαραίτητο “ροντάζ” της µηχανής και θα ελαττωθεί σταδιακά.

5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Μόλις τοποθετήσετε την συσκευή στο µέρος εγκατάστασής της αφήστε την εκτός λειτουργίας για 15
λεπτά της ώρας. Στη συνέχεια τοποθετήστε το φις στη πρίζα.
Αφήστε τον καταψύκτη να λειτουργήσει χωρίς να τοποθετήσετε προϊόντα και µε κλειστό το καπάκι
για χρονικό διάστηµα 1,5 ώρας τουλάχιστον, ώστε στο εσωτερικό της συσκευής να επιτευχθεί η κατάλληλη
θερµοκρασία, έπειτα τοποθετήστε τα προϊόντα.
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ΠΡΟΣΟΧΗ : ποτέ µην τοποθετείτε προϊόντα πάνω από το όριο φόρτωσης (ενδεικτική κόκκινη
οριζόντια γραµµή στο εσωτερικό του καταψύκτη).
Τα προϊόντα είναι καλό να είναι συσκευασµένα.
Η συνιστώµενη διάρκεια διατήρησης των προϊόντων στην κατάψυξη ανάλογα µε το προϊόν
αναγράφεται στην εσωτερική επιφάνεια του καπακιού της συσκευής σας και αναφέρεται σε µήνες
κατάψυξης.
ΠΡΟΣΟΧΗ : µην τοποθετείτε στον καταψύκτη προϊόντα υψηλότερης θερµοκρασίας από την
θερµοκρασία δωµατίου (20°C µε 25°C), µπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία της συσκευής σας και
αλλοίωση των προϊόντων.
Σε περίπτωση που διακόψουµε την λειτουργία της συσκευής – είτε από τον θερµοστάτη είτε από το
ρεύµα – και την ανοίξουµε αµέσως µετά ο συµπιεστής δεν τίθεται σε λειτουργία αµέσως. Αυτό είναι
φυσιολογικό. Ο συµπιεστής θα τεθεί αυτόµατα σε λειτουργία µετά από ένα σύντοµο χρονικό διάστηµα.
Για την προστασία της συσκευής επιβάλλεται να µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα των 15 λεπτών πριν
από κάθε επανεκκίνηση της λειτουργία της.
Μη χρησιµοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές µέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίµων της συσκευής.
Η συσκευή σας δεν προορίζεται για χρήση από άτοµα (συµπεριλαµβανοµένων των παιδιών) µε
µειωµένες φυσικές, αισθητικές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εµπειρίας και γνώσης, εκτός και αν είναι
υπό επιτήρηση ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά µε τη χρήση της συσκευής από άτοµο υπεύθυνο για την
ασφάλειά τους.
Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν µε τη συσκευή.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Σας υπενθυµίζουµε ότι η συσκευή σας είναι συντηρητής κατεψυγµένων προϊόντων.
∆εν έχει σχεδιαστεί για την κατάψυξη προϊόντων σε θερµοκρασία δωµατίου ή υψηλότερη.

6. ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗΣ
Ο θερµοστάτης είναι τοποθετηµένος στο µηχανοστάσιο, ρυθµίζει αυτόµατα την θερµοκρασία στο
εσωτερικό του καταψύκτη, ώστε να κυµαίνεται ανάµεσα από µία ελάχιστη και µία µέγιστη τιµή. Η θέση
λειτουργίας του θερµοστάτη ρυθµίζεται και ελέγχεται από την εταιρεία µας. Ο θερµοστάτης ανάλογα µε την
θερµοκρασία του περιβάλλοντος και µέχρι για την κλάση που σχεδιάστηκε το ψυγείο µπορεί να ρυθµίζεται
ώστε να εξασφαλίζει πάντα µια θερµοκρασία µικρότερη ή ίση από τους –18οC στο ύψος της ταινίας
φόρτωσης. Συστήνουµε να έχετε τον θερµοστάτη περίπου στο µέσο της κλίµακάς του.

7. ΑΠΟΨΥΞΗ
Αν σχηµατιστεί πάγος στα τοιχώµατα του ψυγείου είναι πιθανό να µειωθεί η απόδοση της συσκευής,
τότε συνίσταται να γίνει η απόψυξη της συσκευής.
∆ιαδικασία απόψυξης:
⎯ Προτείνεται για µία ώρα πριν υποβάλλετε την συσκευή στην διαδικασία απόψυξης να ενεργοποιήσετε
την λειτουργία Super Frost έτσι ώστε τα προϊόντα που υπάρχουν στον θάλαµο να αποκτήσουν την
χαµηλότερη δυνατή θερµοκρασία.
⎯ Μετά τη πάροδο της µιας ώρας απενεργοποιείστε τον πορτοκαλί διακόπτη.
⎯ Βγάλτε την πρίζα.
⎯ Αδειάστε τα προϊόντα από τον καταψύκτη, τυλίξτε τα µε χαρτί και κρατήστε τα σε ένα ψυγείο. Αν δεν
σας είναι εύκολος αυτός ο τρόπος, τοποθετήστε τα προϊόντα σε ένα χαρτοκιβώτιο και διατηρείστε τα
κρύα.
⎯ Αφήστε τον καταψύκτη ανοιχτό.
⎯ Ξύστε τα τοιχώµατα που έχουν πάγο µε έναν ειδικό πλαστικό ξύστη.
⎯ Τοποθετήστε, εάν επιθυµείτε, ένα πλαστικό λεκανάκι στο πίσω µέρος του καταψύκτη κάτω από το
σωλήνα αποχέτευσης που βρίσκεται σε αναµονή, για την συγκέντρωση του νερού της απόψυξης.
⎯ Βγάλτε την πλαστική τάπα αποχέτευσης από τον πυθµένα στο εσωτερικό της συσκευής και αφήστε να
λιώσουν οι πάγοι.
⎯ Βεβαιωθείτε ότι ο πάγος στο εσωτερικό της συσκευής έχει λιώσει και ο κάδος είναι καθαρός και
στεγνός.
⎯ Τοποθετήστε ξανά την τάπα αποχέτευσης στον πυθµένα του κάδου.
⎯ Κλείστε τον καταψύκτη.
⎯ Τοποθετήστε το φις στη πρίζα.
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⎯
⎯

Βεβαιωθείτε ότι ο θερµοστάτης είναι ανοικτός και ότι η ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη.
Αφήστε τον καταψύκτη να λειτουργήσει χωρίς να τοποθετήσετε προϊόντα και µε κλειστό το καπάκι
για χρονικό διάστηµα µιας ώρας τουλάχιστον.
Τοποθετήστε ξανά τα προϊόντα και ρυθµίστε τον θερµοστάτη στη µέση της κλίµακας.

ΠΡΟΣΟΧΗ : Ποτέ µην προσπαθήσετε να επιταχύνετε την απόψυξη κάνοντας χρήση αιχµηρών
µεταλλικών εργαλείων ή µε την τοποθέτηση µέσα στην συσκευή πηγών θέρµανσης όπως θερµάστρες
κ.λ.π.

8. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΚΤΗ
Για να καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου ΜΗ χρησιµοποιείτε µηχανικές διατάξεις (αιχµηρά
αντικείµενα) ή άλλους τρόπους (χηµικά) ώστε να επισπεύσετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτούς
που προτείνονται από τον κατασκευαστή, ήτοι η χρήση απλής σαπουνάδας σε χλιαρό νερό.

11. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΤΗ (Σχήµα 3)
Για την καλή λειτουργία της συσκευής, ο συµπυκνωτής θα πρέπει να είναι απαλλαγµένος από
σκόνη. Καθαρίστε τον συµπυκνωτή τουλάχιστον µία φορά το µήνα αν η συσκευή σας λειτουργεί σε
εξωτερικό χώρο και µία φορά το τρίµηνο αν λειτουργεί σε εσωτερικό χώρο, ως εξής:
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯
⎯

Βγάλτε την συσκευή από την πρίζα.
Αφαιρέστε την περσίδα που βρίσκεται αριστερά στο πλάι της συσκευής,
ξεβιδώνοντας µε την βοήθεια ενός σταυροκατσάβιδου τις βίδες συγκράτησης.
Καθαρίστε τον συµπυκνωτή µε µία µαλακή βούρτσα ή µε την
βοήθεια ηλεκτρικής σκούπας.
Καθαρίστε τα πτερύγια του ανεµιστήρα µε ένα πανί.
Επανατοποθετήστε την περσίδα και βιδώστε τις βίδες συγκράτησης.
Βάλτε την συσκευή στη πρίζα.
Σχήµα 3

12. SERVICE
Αν η συσκευή σας δεν λειτουργεί ικανοποιητικά ή δεν λειτουργεί καθόλου ελέγξτε τα παρακάτω:
• Αν η εσωτερική θερµοκρασία της συσκευής δεν είναι πολύ χαµηλή ελέγξτε τα παρακάτω σηµεία:
→ Αν η συσκευή είναι κοντά σε πηγή θερµότητας και χρειάζεται αποµάκρυνση.
→ Αν τα προϊόντα εµποδίζουν το κλείσιµο του καπακιού της συσκευής και χρειάζεται ανακατανοµή
τους.
→ Την υπερφόρτωση µε τρόφιµα πάνω από την γραµµή φόρτωσης και χρειάζεται µερικό άδειασµα
προϊόντων.
→ Αν η συσκευή έχει πάρα πολύ πάγο στα εσωτερικά της τοιχώµατα και χρειάζεται απόψυξη.
→ Ελέγξτε αν ο ανεµιστήρας και ο συµπυκνωτής έχουν καλυφθεί µε σκόνη και βρωµιά και χρειάζονται
καθάρισµα.
→ Εάν ο θερµοστάτης είναι στο minimum και όχι στην ενδεδειγµένη θέση του (µέσο της διαδροµής
του).
• Αν παρόλο που είναι στη πρίζα, η συσκευή σας δεν λειτουργεί, πρέπει να ελέγξετε:
→ Αν υπάρχει ρεύµα στη πρίζα και στην συνέχεια αν η πρίζα έχει σταθερή επαφή µε το φις.
→ Αν έχει “πέσει” ο γενικός διακόπτης του ηλεκτρικού συστήµατος του µαγαζιού ή του σπιτιού σας.
→ Αν έχει “πέσει” ο ασφαλοδιακόπτης που είναι υπεύθυνος για την παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος στην
συσκευή σας ή αν η ασφάλεια έχει καεί (παλιοί ηλεκτρολογικοί πίνακες).
→ Αν το καλώδιο παροχής ρεύµατος της συσκευής σας έχει κοπεί.
• Αν η συσκευή σας προκαλεί µεταλλικό θόρυβο ελέγξτε:
→ Αν υπάρχει επαφή της συσκευής σας µε άλλα µεταλλικά αντικείµενα.
→ Αν η συσκευή πατάει σταθερά στο δάπεδο.
→ Αν ο ανεµιστήρας είναι επιφορτισµένος µε σκόνη και βρωµιά.
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• Αν το καλώδιο τροφοδοσίας καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή τον
αρµόδιο του τµήµατος επισκευών, ή από παρόµοιο ειδικευµένο προσωπικό, µε σκοπό να αποφευχθεί
κίνδυνος.
• Μη προκαλείτε ζηµιά στο ψυκτικό κύκλωµα µε παρεµβάσεις επ’ αυτού από άτοµα µη εξειδικευµένα,
παρά συµβουλευτείτε τον κατασκευαστή και αναθέστε παρόµοιες εργασίες µόνο σε εξειδικευµένους
τεχνικούς.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η εταιρεία µας διαθέτει οργανωµένο δίκτυο εξειδικευµένων τεχνικών service σε όλη
την Ελλάδα. Για οποιοδήποτε πρόβληµα συντήρησης ή λειτουργίας της συσκευής
επικοινωνήστε µε τον προµηθευτή σας.

Παρακαλούµε φυλάξτε το εγχειρίδιο οδηγιών καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα που συνοδεύουν την
συσκευή σας.
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