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Γενικά 

Απηή ε ζπζθεπή έρεη ζρεδηαζηεί γηα ρξήζε ζε:  

- Σπίηηα θαη παξόκνηεο ρξήζεηο όπσο θνπδίλεο 

πξνζσπηθνύ ζε γξαθεία, καγαδηά θαη παξεκθεξήο 

εξγαζηαθνύο ρώξνπο. 

- Πειάηεο ζε μελνδνρεία, παλδνρεία θαη 

παξόκνηνπο ρώξνπο. 

- ρώξνπο εζηίαζεο. 

 

Απηόο ν ηύπνο ςπγείνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε 

κέξε όπσο μελνδνρεία, γξαθεία, θνηηεηηθέο εζηίεο 

θαη ζπίηηα. Δίλαη θπξίσο θαηάιιειν γηα ηελ ςύμε 

θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ όπσο ηα θξνύηα θαη ηα 

αλαςπθηηθά. Πξνζθέξεη ηα πιενλεθηήκαηα ηνπ 

κηθξνύ κεγέζνπο θαη βάξνπο, ηεο ρακειήο 

ειεθηξηθήο θαηαλάισζεο θαη ηεο επθνιίαο ζηελ 

ρξήζε. 
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Οδηγίες εγκατάστασης 

1.Μελ γέξλεηε ην ςπγείν ζε θιίζε κεγαιύηεξε ησλ 

450 όηαλ ην κεηαθηλείηε. Μελ εμαζθείηε πίεζε 

ζε θαλέλα ηκήκα όπσο ν ζπκππθλσηήξαο ή ε 

πόξηα γηα λα απνθύγεηε πηζαλή παξακόξθσζε 

ηνπο θάηη πνπ ζα επεξεάζεη αξλεηηθά ηελ 

απόδνζε ηνπ ςπγείνπ. 

2.Αθήζηε ειεύζεξν ρώξν πεξηκεηξηθά ηνπ ςπγείνπ 

γηα ηελ ζσζηή ηνπ ιεηηνπξγία. 

3.Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή ζε ρώξνπο κε 

πςειή πγξαζία ή ζεξκνθξαζία, γηα λα 

απνθύγεηε ηελ πηζαλόηεηα λα ζθνπξηάζεη ε λα 

θαηαζηξαθεί ε ζπζθεπή. 

Οδηγίες για την ασφάλεια σας 

1. Πξηλ ηελ ζύλδεζε ηνπ ςπγείνπ κε ην ξεύκα, 

βεβαησζείηε όηη ε ηάζε ηνπ δηθηύνπ είλαη 

ζύκθσλε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπζθεπήο. Η 

πξίδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζα πξέπεη λα 

πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 

ζπζθεπή θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 

νπνηνπδήπνηε είδνπο κεηαηξνπέα, γηα λα 

απνθύγεηε πηζαλή ππεξζέξκαλζε ηεο πξίδαο. 

2. Μελ απνζεθεύεηε ζην ςπγείν εύθιεθηα πιηθά 

όπσο βελδίλε, πγξαέξην, θόιιεο θηι. 

3. Μελ ξίρλεηε λεξό πάλσ ζηε ζπζθεπή, γηα λα 

απνθύγεηε πηζαλή δπζιεηηνπξγία ηεο ζπζθεπήο 

ή θίλδπλν ειεθηξνπιεμίαο.  
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4. Σε πεξίπησζε δηαξξνήο αεξίνπ κελ βγάδεηε ην 

θηο από ηελ πξίδα ηνπ ξεύκαηνο. Μπνξεί λα 

πξνθιεζεί ζπηλζήξαο θαη πηζαλώο ππξθαγηά. 

5. Απηή ε ζπζθεπή δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηείηε 

από άηνκα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ παηδηώλ) 

κε κεησκέλε θηλεηηθή, λνεηηθή ή αηζζεζηαθή 

ηθαλόηεηα, ή ρσξίο ηελ απαξαίηεηε εκπεηξία θαη 

γλώζε, εθηόο αλ βξίζθνληαη ππό επίβιεςε ή αλ 

ηνπο έρνπλ δνζεί νδεγίεο γηα ηελ ρξήζε ηεο 

ζπζθεπήο από ην άηνκν πνπ είλαη ππεύζπλν γηα 

ηελ αζθάιεηα ηνπο. 

6. Τα παηδηά πξέπεη λα επηβιέπνληαη γηα λα κελ 

παίδνπλ κε ηελ ζπζθεπή. 

7. Αλ ην θαιώδην ξεύκαηνο έρεη θαηαζηξαθεί, ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί άκεζα από 

εμνπζηνδνηεκέλν ηερληθό ή εηδηθεπκέλν 

ειεθηξνιόγν, γηα ηελ απνθπγή πηζαλνύ θηλδύλνπ. 

8. Θα πξέπεη λα θξνληίζεηε γηα ηνλ ζσζηό 

αεξηζκό ηεο ζπζθεπήο, εηδηθά ζε πεξίπησζε πνπ 

απηή ηνπνζεηεζεί εληνηρηζκέλε.  

9. Μελ ρξεζηκνπνηείηε κεραληθέο δηαηάμεηο γηα λα 

επηηαρύλεηε ηελ δηαδηθαζία απόςπμεο, εθηόο εάλ 

απηέο πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

10.Μελ πξνθαιείηε βιάβεο ζην θύθισκα ςύμεο. 

11. Μελ ρξεζηκνπνηείηε ειεθηξηθέο ζπζθεπέο ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ, εθηόο εάλ απηέο 

πξνβιέπνληαη από ηνλ θαηαζθεπαζηή. 

12. Μελ απνζεθεύεηε εθξεθηηθά πιηθά όπσο 

κεηαιιηθά δνρεία ζπξέπ κέζα ζηε ζπζθεπή. 
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Απόππιτη 

1. Οη παιηέο ζπζθεπέο έρνπλ πάληα θάπνηα 

παξακέλνπζα αμία. Μηα δηαδηθαζία απόξξηςεο 

θηιηθή κε ην πεξηβάιινλ εμαζθαιίδεη όηη νη 

πξώηεο ύιεο πνπ έρνπλ θάπνηα αμία ζα αθαηξεζνύλ 

θαη ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ μαλά. 

2. Τν ςπθηηθό κέζν θαη ηα κνλσηηθά πιηθά πνπ 

ρξεζηκνπνηνύληαη ζε απηό ην ςπγείν, απαηηνύλ 

εηδηθή δηαθαζία απόξξηςεο. Βεβαησζείηε όηη 

θαλέλαο από ηνπο ζσιήλεο ζην πίζσ κέξνο ηεο 

ζπζθεπήο δελ έρεη ππνζηεί δεκηά πξηλ λα 

απνξξίςεηε ηελ ζπζθεπή. Μπνξείηε λα 

ελεκεξσζείηε ζρεηηθά κε ηηο δηαδηθαζίεο 

απόξξηςεο ηεο παιηάο ζαο ζπζθεπήο ή ηεο 

ζπζθεπαζίαο ηεο από ηα ηνπηθά γξαθεία 

αλαθύθισζεο πιηθώλ. ιηθώλ. 

 

 

Οδηγίερ σπήζηρ 

1.Όηαλ βάδεηε ην ςπγείν ζε ιεηηνπξγία γηα πξώηε 

θνξά κελ ηνπνζεηήζεηε ηξόθηκα κέζα πξηλ ε 

ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ θηάζεη ζηελ 

ειάρηζηε ηηκή. Σπλήζσο 2 κε 3 ώξεο είλαη 

αξθεηέο γηα απηό. Σηε ζπλέρεηα επηιέμεηεκε ηνλ 

ζεκξνζηάηε ηε ξύζκηζε πνπ ζέιεηε θα 

ηηνπνζεηήζηε ηξόθηκα κέζα ζην ςπγείν.  

2.Η ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ 

κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηελ ρξήζε ηνπ 

ζεξκνζηάηε. Μηα κέζε ξύκζηζε είλαη ε 
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θαηάιιειε γηα γεληθή ρξήζε. 

3. Θα πξέπεη λα θάλεηε απόςπμε ηνπ ςπγείνπ όηαλ 

ην πάρνο ηνπ πάγνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ 

εμαηκηζηήξα πιεζηάδεη ηα 3 ή 4 ρηιηνζηά. Γηα 

ηελ απόςπμε, αθαηξέζηε όια ηα ηξόθηκα από ην 

εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ θαη βάιηε ηνλ 

ζεξκνζηάηε ζηε ζέζε “OFF”. Τνπνζεηήζηε ην 

εηδηθό ηαςάθη θάησ από ηνλ εμαηκηζηήξα γηα 

ηελ ζπιινγή ηνπ λεξνύ πνπ ζα ηξέμεη. Αθνύ 

έρηε ιεηώζεη όινο ν πάγνο, πεηάμηε ην λεξό θαη 

θαζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην εζσηεξηθό ηνπ 

ςπγείνπ. Σηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα 

επαλεθθηλήζεηε ην ςπγείν γπξλώληαο ηνλ 

ζεκξνζηάηε ζηελ επηζπκεηή ζέζε. 

Προειδοποιήσεις για την χρήση  

1. Η ηνπνζέηεζε πνιιώλ ηξνθίκσλ ζην εζσηεξηθό 

ηνπ ςπγείνπ θαζώο θαη ην ζπρλό άλνηγκα / 

θιείζκν ηεο πόξηαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα ηελ 

κεγαιύηεξε θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη 

καθξνπξόζεζκα κπνξεί λα πξνθαιέζεη βιάβε 

ζηε ζπζθεπή. 

2.Μελ ηνπνζεηείηε βαξηά αληηθείκελα ή 

αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ 

δηάβξσζε ζην θάησ κέξνο ηνπ ςπγείνπ. 

3. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο βγάιηε ην 

ςπγείν από ην ξεύκα γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιεπηά.  

4. Μελ απνζεθεύεηε εκθηαισκέλα πνηά ζηελ 

θαηάςπμε, γηαηη κπνξεί λα ζπάζνπλ, 
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θαηαζηξέθνληαο ην ςπγείν.  

5. Σε πεξίπησζε δηαθνπήο ξεύκαηνο πξνζπαζήζηε 

λα αλνίγεηε ηελ πόξηα όζν ιηγόηεξν ζπρλά 

γίλεηαη. 

6. Όηαλ θάλεηε απόςπμε, κελ ρξεζηκνπνηείηε 

αηρκεξά ήκεηαιιηθά αληηθείκελα γηα λα 

αθαηξέζεηε ηνλ πάγν από ηελ επηθάλεηα ηνπ 

εμαηκηζηήξα, θαζώο απηά κπνξεί λα 

πξνθαιέζνπλ ζνβαξή θαη αλεπαλόξζσηε βιάβε. 

7. Μελ αγγίεδεηε ηξόθηκα θαη ζπζθεπαζίεο πνπ 

βξίζθνληαη ζηελ θαηάςπμε κε γπκλά ρέξηα, γηα 

λα απνθύγεηε πηζαλά θξπνπαγήκαηα. 

Συντήρηση 

1. Πξηλ θαζαξίζεηε ην ςπγείν απνζπλδέζηε ην από 

ην ξεύκα. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά κε παλί 

κνπιηαζκέλν ζε λεξό κε νπδέηεξν θαζαξηζηηθό 

θαη μεβγάιηε κε θαζαξό λεξό. Μελ 

ρξεζηκνπνηείηε γπαιηζηηθέο θξέκεο, αιθαιηθά 

θαζαξηζηηθά, δηαιπηηθά, αιθνόιεο, νμέα, 

παξαπξνηόληα πεηξειαίνπ ή βξαζηό λεξό γηα λα 

θαζαξίζεηε ην ςπγείν θαζώο απηά κπνξεί λα 

θαηαζηξέςνπλ ηελ βαθή θαη ηα πιαζηηθά 

ηκήκαηα ηνπ ςπγείνπ. 

2. Πξέπεη λα θαζαξίδεηε ην ιάζηηρν ηεο πόξηαο 

ζπρλά γηαηί απηό ιεθηάδεη πνιύ εύθνια.  

3. Σε πεξίπησζε πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην 

ςπγείν γηα κεγάιν ρξνληθό δηάζηεκα, 

απνζπλδέζηε ην από ην ξεύκα, θαζαξίζηε θαη 
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ζηεγλώζηε θαιά ην εζσηεξηθό θαη θιείζηε θαιά 

ηελ πόξηα 

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι βλάβη  

1. Ήρνο ξνήο λεξνύ 

Παξόκνηνο ήρνο κπνξεί λα αθνπζηεί από ηελ 

ζπζθεπή θαηά ηλε δηάξθεηα ηεο ιεηηνπξγίαο.  

2. Γεκηνπξγία πάρλεο 

Η δεκηνπξγία πάρλεο ζην εμσηεξηθό ηνπ 

ςπγείνπ είλαη θπζηνινγηθή όηαλ ε πγξαζία είλαη 

πςειή. Απιά ζθνππίζηε κε ζηεγλό παλί.  

3. Φξεηάδεηαη θάπνηνο ρξόλνο, από ηελ εθθίλεζε 

ηνπ ςπγείνπ, γηα λα θξπώζνπλ ηα εζσηεξηθά 

δηακεξίζκαηα ηνπ ςπγείνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα 

ηεο ιεηηνπξγίαο αλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ ε 

ζεξκνθξαζία είλαη πςειή ρξεηάδεηαη θάπνηνο 

ρξόλνο γηα λα θαηέβεη ε ζεξκνθξαζία. Όηαλ ε 

εμσηεξηθή ζεξκνθξαζία είλαη πςειή απαηηείηαη 

πεξηζζόηεξνο ρξόλνο γηα λα θξπώζνπλ ηα 

εζσηεξηθά δηακεξίζκαηα ηνπ ςπγείνπ 

4.Η επηθάλεηα ηνπ ζπκπηεζηή είλαη δεζηή. 

Η επηθάλεηα ηνπ ζπκπηεζηή είλαη δεζηή όηαλ ην 

ςπγείν είλαη ζε ιεηηνπξγία. Μελ αθνπκπάηε ηνλ 

ζπκπηεζηή κε γπκλά ρέξηα. 

Βλάβες / προτεινόμενες λύσεις 

Σε πεξίπησζε βιάβεο, πξαθαινύκε ειέγμηε ην 

ςπγείν ζύκθσλα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 

παξαθάησ πίλαθα. 
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Βιάβε Έιεγρνο / Λύζεηο 

Γελ έρεη 

ςύμε 

Τν δίθηπν έρεη ξεύκα? 

Η ηάζε δηθηύνπ είλαη ε ζσζηή? 

Μήπσο έρεη θαεί θάπνηα αζθάιεηα?  

Τν θηο έρεη ηνπνζεηεζεί ζσζηά? 

Γελ έρεη 

θαιή ςύμε 

Έρεηε ξπζκίζεη ζσζηά ηνλ 
ζεξκνζηάηε?  
Υπάξρεη ειεύζεξνο ρώξνο 
πεξηκεηξηθά ηνπ ςπγείνπ? 
Μήπσο αλνίγεηε ζπρλά ή γηα πνιύ 
ηελ πόξηα? 
Μήπσο ην ςπγείν είλαη θνληά ζε 
πεγέο ζεξκόηεηαο ή ζε απεπζείαο 
έθζεζε ζην ειηαθό θσο? 
Μήπσο έρεηε ηνπνζεηήζεη πνιιά ή 
δεζηά ηξόθηκα ζην ςπγείν? 

Τα ηξόθηκα 
παγώλνπλ 

πνιύ 

Έρεηε ξπζκίζεη ζσζηά ηνλ 
ζεξκνζηάηε?  
Μήπσο ηα ηξόθηκα έρνπλ 
ηνπνζεηεζεί ην έλα πνιύ θνληά ζην 
άιιν?  

Θόξπβνο 

Έρεηε ηνπνζεηήζεη ζσζηά ην 

ςπγείν? 

Μήπσο ην ςπγείν παξεκπνδίδεηαη 

από άιια αληηθείκελα? 
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Ο 
ζπκπηεζηήο 
δελ θιείλεη 
απηόκαηα 

Μήπσο βάδεηε πνιιά ηξόθηκα καδί 
ζην ςπγείν? 
Μήπσο αλνίγεηε ζπρλά ή γηα πνιύ 
ηελ πόξηα? 

 

Αλ νη παξαπάλσ κέζνδνη δελ ιύζνπλ ην πξόβιεκα, 

επηθνηλσλήζηε ρσξίο θαζπζηέξεζε κε ην ηκήκα 

επηζθεπώλ ηεο εηαηξίαο καο. 

ΚΙΝΔΤΝΟΙ και ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΕΙ: 

1. Κίλδπλνο εγθιεηζκνύ παηδηώλ. Πξηλ 

απνξξίςεηε ην ςπγείν ζαο: 

-Αθαηξέζηε ηηο πόξηεο 

-Αθήζηε ηα ξάθηα ζηελ ζέζε ηνπο γηα λα κελ 

κπνξνύλ ηα παηδηά λα ζθαξθαιώζνπλ εύθνια ζην 

εζσηεξηθό ηνπ ςπγείνπ. 

2. Μελ ρξεζηκνπνηείηε πξνεθηάζεηο 

θαισδίσλ.  

 

Γενικέρ ζςμβοςλέρ εξοικονόμηζηρ ενέπγειαρ για 

οικιακά τςγεία 

 

Πξνζπαζήζηε λα κελ αλνίγεηε ηηο πόξηεο ζπρλά, 

εηδηθά όηαλ ν θαηξόο είλαη πγξόο θαη δεζηόο. Όηαλ 

αλνίγεηε ηελ πόξηα, πξνζπαζήζηελα ηελ θιείζεηε 

όζν πην γξήγνξα γίλεηαη.   

 

Πεξηνδηθά ειέγμηε αλ ε ζπζθεπή αεξίδεηαη θαιά 
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(πξέπεη λα ππάξρεη ειεύζεξε θπθινθνξία αέξα 

ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο). 

Σε θαλνληθέο εμσηεξηθέο ζπλζήθεο, ξπζκίζηε ηνλ 

ζεξκνζηάηε ζε κηα κεζαία ζέζε.  

 

Αθήζηε ηα δεζηά ηξόθηκα λα θηάζνπλ ζε 

ζεξκνθξαζία πεξηβάιινληνο πξηλ ηα ηνπνζεηήζεηε 

κέζα ζην ςπγείν.  

 

Η δεκηνπξγία πάγνπ, απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ 

ξεύκαηνο. Καζαξίζηε ηε ζπζθεπή, κόιηο ην πάρνο 

ηνπ πάγνπ γίλεη 3-5 ρηιηνζηά. 

 

Σε ςπγεία κε εμσηεξηθό ζπκππθλσηήξα, ν ηνίρνο 

πίζσ από ηνςπγείν ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 

θαζαξόο από ζθόλε θαη βξσκηέο. 

 

Πάληα λα ιακβάλεηε ππόςε ηηο νδεγίεο ηνπ 

ηκήκαηνο ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπήο θαη 

ζπκβνπιέο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Σε 

δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

ζα είλαη ζεκαληηθά πςειόηεξε. 
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ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΤΚΛΩΗ 

                                                               

Α.Μ.Π. 00510 

(ΠΓ 117/2004) 

Τν πξντόλ πνπ αγνξάζαηε έρεη ζρεδηαζηεί θαη θαηαζθεπαζηεί κε 

πιηθά πςειώλ πξνδηαγξαθώλ θαη εμαξηήκαηα πνπ κπνξνύλ λα 

αλαθπθισζνύλ θαη λα μαλαρξεζηκνπνηεζνύλ. 

Τν ζύκβνιν ππνδεηθλύεη όηη ε ειεθηξηθέο θαη ειεθηξνληθέο 

ζπζθεπέο, ζην ηέινο ηεο δσήο ηνπο, ζα πξέπεη λα κεηαθέξνληαη ζε εηδηθνύο ρώξνπο 

απνξξηκκάησλ, μερσξηζηά από ηα ζθνππίδηα ηνπ ζπηηηνύ ζαο. Παξαθαινύκε, ξσηήζηε 

ηνλ ηνπηθό ζαο δήκν γηα ηνλ ρώξν απόξξηςεο ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ 

ζπζθεπώλ ή γηα ηνπνζεζία απόξξηςεο ζπζθεπώλ πξνο αλαθύθισζε. 

Σηηο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ππάξρνπλ ζεκεία ζπγθέληξσζεο 

ρξεζηκνπνηεκέλσλ ειεθηξηθώλ θαη ειεθηξνληθώλ ζπζθεπώλ. 

Παξαθαινύκε, βνεζήζηε καο λα πξνζηαηέςνπκε ην πεξηβάιινλ πνπ δνύκε! 

 

ΔΗΛΩΗ ΤΜΜΟΡΦΩΗ  

 

Τν πξντόλ απηό ζπκκνξθώλεηαη κε ηηο απαηηήζεηο ησλ παξαθάησ νδεγηώλ: 

EMC-Directive: 2004/108/EC 

Low Voltage Directive: 2006/95/EC 

CE Marking Directive: 96/57/EC 

ErP Directive: 2009/125/EC 

RoHS Directive: 2002/95/EC 
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