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1 ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και παρόμοιες
εφαρμογές, όπως -κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 
περιβάλλοντα- αγροικίες και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα 
περιβάλλοντα τύπου κατοικίας - περιβάλλοντα τύπου πανδοχείου (bed & 
breakfast), τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής πώλησης.

Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας είναι φθαρμένο, πρέπει να αντικατασταθεί
από τον κατασκευαστή ή το εξουσιοδοτημένο κατάστημα τεχνικής 
υποστήριξης ή από άτομα με παρόμοια ειδίκευση, προκειμένου να 
αποφευχθούν τυχόν κίνδυνοι.

Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες όπως αεροζόλ με
εύφλεκτο προωθητικό αέριο.

Η συσκευή πρέπει να αποσυνδεθεί μετά τη χρήση και πριν από τη
συντήρηση του χρήστη.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Διατηρείτε ελεύθερες τις οπές εξαερισμού, στο
περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της, απομακρύνοντας 
τυχόν εμπόδια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα
μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα ψυκτικού
μέσου.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στα
διαμερίσματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν είναι του 
τύπου που συνιστάται από τον κατασκευαστή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Παρακαλείστε να απορρίψετε το ψυγείο
σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς σχετικά με την διάθεση της 
συσκευής λόγω του εύφλεκτου αερίου εμφύσησης και του ψυκτικού μέσου.

Προειδοποίηση:
κίνδυνος πυρκαγιάς / 
εύφλεκτων υλικών



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε
ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν έχει παγιδευτεί ή έχει υποστεί φθορά.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε πολλές φορητές πρίζες ή φορητές
παροχές τροφοδοσίας στο πίσω μέρος της συσκευής.
Μην χρησιμοποιείτε καλώδια επέκτασης ή μη γειωμένους αντάπτορες (δύο
ακίδων).

ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Κίνδυνος παγίδευσης παιδιών. Πριν πετάξετε το παλιό
ψυγείο ή τον καταψύκτη σας:
- Αφαιρέστε τις πόρτες.
- Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, ώστε τα παιδιά να μην μπορούν να 
ανέβουν εύκολα μέσα.

Το ψυγείο πρέπει να αποσυνδεθεί από την πηγή ηλεκτρικής τροφοδοσίας
πριν από την εγκατάσταση εξαρτήματος.

Το ψυκτικό μέσο και το υλικό αφρισμού κυκλοπεντανίου που χρησιμοποιείται
για το ψυγείο είναι εύφλεκτα. Επομένως, όταν το ψυγείο διαλυθεί, πρέπει να 
απομακρυνθεί από οποιαδήποτε πηγή φωτιάς και να ανακυκλωθεί από μια 
ειδική εταιρεία ανάκτησης
 με αντίστοιχη πιστοποίηση διαφορετική από την απόρριψη με καύση, ώστε να 
αποφευχθεί η πρόκληση βλάβης στο περιβάλλον ή οποιαδήποτε άλλη βλάβη.

Κατά το πρότυπο EN:  Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά
ηλικίας από 8 ετών και άνω και άτομα με μειωμένες φυσικές αισθητικές ή 
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή 
οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν 
τους εμπλεκόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη 
συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να 
πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 
ετών επιτρέπεται να γεμίζουν  και να αδειάζουν ψυκτικές συσκευές.

Κατά το πρότυπο IEC:  Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα
(συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή 
διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός εάν έχουν 
επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για 
την ασφάλειά τους.



Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη
συσκευή.

Οι οδηγίες περιλαμβάνουν την ουσία των ακόλουθων: Για να αποφύγετε τη
μόλυνση των τροφίμων, τηρήστε τις ακόλουθες οδηγίες: 

–Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους μπορεί να προκαλέσει
σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους θαλάμους της συσκευής.
–Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τα
τρόφιμα και τα προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.

–Καθαρίστε τις δεξαμενές νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες.
Ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι συνδεδεμένο με παροχή νερού εάν 
δεν έχει τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες. （σημείωση 1）
–Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο,
  έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή ή να μην στάζουν σε άλλα τρόφιμα. 

–Οι θάλαμοι κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων είναι κατάλληλοι για την 

αποθήκευση προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την παρασκευή 
παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων.（σημείωση 2）
–Οι θάλαμοι ενός    , δύο    και τριών αστέρων    
δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη των νωπών τροφίμων. （σημείωση 3）

–Αν η ψυκτική συσκευή παραμείνει ανοικτή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
απενεργοποιήστε, ξεπαγώστε, καθαρίστε, στεγνώστε και αφήστε την πόρτα 
ανοικτή για να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας μέσα στη συσκευή. 
Σημείωση 1,2,3：Παρακαλείσθε να επιβεβαιώσετε αν ισχύουν ανάλογα με το 
είδος των θαλάμων του προϊόντος σας.
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Γενικά 

Απηή ε ζπζθε πή 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 ςπγ είνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζπρλά ζε  
κέξε όπσο μελνδνρεία, γξαθεία, θνηηεηηθέο εζηίεο 
θαη ζπίηηα. Δίλαη θπξίσο θαηάι ι ει ν γηα ηελ ςύμε  
θαη ζπληήξεζε ηξνθίκσλ όπσο ηα θξ νύηα θαη ηα 
αλαςπθ ηηθά. Πξνζθέ ξεη ηα πιενλε θηήκαηα ηνπ 
κηθξνύ κεγέζνπο θαη βάξνπο, ηεο ρακει ήο 
ειε θηξηθήο θαηαλάισ ζεο θαη ηεο επθνιία ο ζηελ 
ρξήζε.  
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Οδηγίες εγκατάστασης 

1.Μελ γέξλεηε ην ςπγ είν ζε  θιίζε  κεγαι ύηεξε ησλ 
450 όηαλ ην κεηαθηλείηε. Μελ εμαζθε ίηε πίεζε  
ζε  θαλέλα ηκήκα όπσο ν ζπκππθλσηήξαο ή ε 
πόξηα γηα λα απνθύγεηε πηζαλή παξακόξθσζε  
ηνπο θάηη πνπ ζα επεξ εάζεη αξλεηηθά ηελ 
απόδνζε ηνπ ς πγείνπ. 

2.Αθήζηε ειεύζε ξν ρώξν πεξηκεηξηθά ηνπ ςπγ είνπ 
γηα ηελ ζσζη ή ηνπ ιεηηνπξγία. 

3.Μελ ηνπνζεηείηε ηε ζπζθεπή  ζε  ρώξνπο κε 
πςει ή πγξαζία  ή ζεξκνθξαζία, γηα λα 
απνθύγεηε ηελ πηζαλόηεηα λα ζθνπξηάζεη ε λα 
θαηαζηξαθεί ε  ζπζθε πή.

Οδηγίες για την ασφάλεια σας 

1. Πξηλ ηελ ζύλδεζε  ηνπ ςπγ είνπ κε ην ξεύκα,
βεβαησζείηε όηη ε  ηάζε  ηνπ δηθηύνπ είλαη 
ζύκ θσ λε κε ηηο απαηηήζεηο ηεο ζπζ θεπήο. Η 
πξίδα πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ζα πξέπεη λα 
πξννξίδεηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε 
ζπζθεπ ή θαη δελ ζα πξέπεη λα ρξεζηκνπνηήζεηε 
νπνηνπδήπνηε είδνπο κεηαηξνπέα, γηα λα 
απνθύ γεηε πηζαλή ππεξζέξκαλζε ηεο πξίδαο. 

2. Μελ απνζεθε ύεηε ζην ς πγείν εύθιε θηα πι ηθά
όπσο βελδίλε, πγξαέξην, θόι ιεο  θηι.

3. Μελ ξίρλεηε λεξό πάλσ  ζηε ζπζ θεπή, γηα λα
απνθύ γεηε πηζαλή δπζιεηηνπξγία ηεο ζπζθ επήο
ή θίλδπλν ειεθηξνπι εμίαο.
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4. Σε πεξίπησζε δ ηαξξνήο αεξίνπ κελ βγάδεηε ην
θηο από ηελ πξίδα ηνπ ξεύκαηνο. Μπνξεί λα 
πξνθι εζε ί ζπηλζήξαο θαη πηζαλώο ππξθαγηά. 

Οδηγίερ σπήζ ηρ 
1.Όηαλ βάδεηε ην ς πγείν ζε  ιεηηνπξγία γηα πξώηε 

θνξά  κελ ηνπνζεηήζεηε ηξόθηκα κέζα  πξηλ ε 
ζεξκνθξαζία  ζην εζσηεξηθό ηνπ θηάζεη ζηελ 
ειάρηζηε ηηκή. Σπλήζσ ο 2 κε 3 ώξεο είλαη 
αξθεηέο γηα απηό. Σηε ζπλέρεηα επηιέμεηεκε ηνλ 
ζεκξνζηάηε ηε ξύζκηζε πνπ ζέιεηε θα 
ηηνπνζεηήζηε ηξόθηκα κέζα  ζην ςπγ είν.  

2.Η ζεξκνθξαζία ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπγ είνπ 
κπνξεί λα ξπζκηζηεί κε ηελ ρξήζε  ηνπ 
ζεξκνζηάηε. Μηα κέζε  ξύκζηζε  είλαη ε 
θαηάιι ει ε  γηα γεληθή ρξήζε . 

3. Θα πξέπεη λα θάλεηε απός πμε ηνπ ς πγείνπ όηαλ
ην πάρνο ηνπ πάγνπ ζηελ επηθάλεηα ηνπ
εμαηκηζηήξα πι εζηάδεη ηα 3 ή 4 ρηι ηνζηά. Γηα
ηελ απόςπμε , αθαηξέζηε όια  ηα ηξόθηκα από ην
εζσηεξηθό ηνπ ςπ γείνπ θαη βάιηε ηνλ
ζεξκνζηάηε ζηε ζέζε “OFF”. Τνπνζεηήζηε ην
εηδηθό ηας άθη θάησ  από ηνλ εμαηκηζηήξα γηα
ηελ ζπι ι νγή ηνπ λεξνύ πνπ ζα ηξέμεη. Αθνύ
έρηε ιεηώζεη όιν ο ν πάγνο, πεηάμηε ην λεξό θαη
θαζαξίζηε θαη ζηεγλώζηε ην εζσηεξηθό ηνπ
ςπγ είνπ. Σηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα
επαλεθθηλήζεηε ην ςπγ είν γπξλώληαο ηνλ
ζεκξνζηάηε ζηελ επηζπκεηή ζέζε.
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Προειδοποιήσεις για την χρήση 

1. Η ηνπνζέηεζε  πνιι ώλ ηξνθίκσλ ζην εζσ ηεξηθό
ηνπ ςπ γείνπ θαζώο θαη ην ζπρλό άλνηγκα /
θιεί ζκ ν ηεο πόξηαο, έρεη ζαλ απνηέιεζκα  ηελ
κεγαι ύηεξε  θαηαλάισζε  ελέξγεηαο θαη
καθξνπξόζεζκ α κπνξεί λα πξνθαιέ ζεη βιάβ ε
ζηε ζπζθε πή.

2.Μελ ηνπνζεηείηε βαξηά αληηθείκελα ή 
αληηθείκελα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζνπ λ 
δηάβξσζε ζη ν θάησ  κέξνο ηνπ ςπγ είνπ. 

3. Σε πεξίπησζε  δηαθνπήο ξεύκαηνο βγάιηε ην
ςπγ είν από ην ξεύκα γηα ηνπιάρηζηνλ 10 ιε πηά. 

4. Μελ απνζεθεύεηε εκθηαισ κέλα πνηά ζηελ
θαηάςπμε , γηαηη κπνξεί λα ζπάζν πλ, 
θαηαζηξέθνληαο ην ς πγείν. 

5. Σε πεξίπησζε  δηαθνπήο ξεύκαηνο πξνζπαζήζηε
λα αλνίγεηε ηελ πόξηα όζν ι ηγόηεξν ζπρλά
γίλεηαη.

6. Όηαλ θάλεηε απός πμε, κελ ρξεζηκνπνηείηε
αηρκεξά  ήκεηαι ι ηθά αληηθείκελα γηα λα 
αθαηξέζεηε ηνλ πάγν από ηελ επηθάλεηα ηνπ 
εμαηκηζηήξα, θαζώο απηά κπνξεί λα 
πξνθαιέζν πλ ζνβαξή θαη αλεπαλόξζσ ηε βι άβε.  

7. Μελ αγγίδεηε ηξόθηκα θαη ζπζθεπαζίεο  πνπ
βξίζθνληαη ζηελ θαηάςπμε  κε γπκλά ρέξηα, γηα 
να αποφύγετε πιθανά κρυοπαγήματα.



Οι σκόνες πίσω από το ψυγείο και στο έδαφος πρέπει να 
καθαρίζονται έγκαιρα για να βελτιωθεί το ψυκτικό 
αποτέλεσμα και η εξοικονόμηση ενέργειας. 
Ελέγχετε τακτικά το λάστιχο της πόρτας για να 
βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν υπολείμματα. Καθαρίστε 
το λάστιχο της πόρτας με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με 
σαπουνόνερο ή με αραιωμένο απορρυπαντικό.
Το εσωτερικό του ψυγείου θα πρέπει να καθαρίζετε 
τακτικά για να αποφεύγεται η οσμή. Απενεργοποιήστε 
την παροχή ρεύματος πριν καθαρίσετε το εσωτερικό, 
αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, ποτά, ράφια, συρτάρια, κλπ.
Χρησιμοποιήστε ένα μαλακό πανί ή σφουγγάρι για να 
καθαρίσετε το εσωτερικό του ψυγείου με δύο κουταλιές 
μαγειρικής σόδας και ένα τέταρτο του λίτρου ζεστό 
νερό. Κατόπιν ξεπλύνετε με νερό και σκουπίστε. Μετά 
τον καθαρισμό, ανοίξτε την πόρτα και αφήστε την να 
στεγνώσει φυσικά πριν το ενεργοποιήσετε.
Για περιοχές που είναι δύσκολο να καθαριστούν στο 
ψυγείο (όπως στενά σημεία, κενά ή γωνίες), συνιστάται 
να τα σκουπίζετε τακτικά με ένα μαλακό πανί, ή 
μαλακή βούρτσα κλπ., και όταν χρειάζεται, σε 
συνδυασμό με ορισμένα βοηθητικά εργαλεία (όπως 
λεπτά στικ) για να διασφαλιστεί ότι δεν συσσωρεύονται 
μολυσματικές ή βακτηριακές ουσίες σε αυτές τις 
περιοχές. 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
1 Καθαρισμός του εξωτερικού και του εσωτερικού της 
συσκευής



Μην χρησιμοποιείτε σαπούνι, απορρυπαντικό, σκόνη 
καθαρισμού, καθαριστικό σπρέι κ.λπ., καθώς αυτά 
μπορεί να προκαλέσουν οσμές στο εσωτερικό του 
ψυγείου ή μόλυνση των τροφίμων. 
Καθαρίστε το πλαίσιο του μπουκαλιού, τα ράφια και τα 
συρτάρια με ένα μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο 
ή με αραιωμένο απορρυπαντικό. Σκουπίστε το με ένα 
στεγνό μαλακό πανί ή αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.
Σκουπίστε την εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου με ένα 
μαλακό πανί, βρεγμένο με σαπουνόνερο, απορρυπαντικό 
κ.λπ., και στη συνέχεια σκουπίστε.
Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρμα, 
συρμάτινες βούρτσες, λειαντικά (όπως οδοντόκρεμες), 
οργανικούς διαλύτες (όπως αλκοόλ, ακετόνη, λάδι 
μπανάνας κ.λπ.), βραστό νερό, όξινα ή αλκαλικά 
αντικείμενα, που μπορεί να προκαλέσουν φθορά στην 
επιφάνεια του ψυγείου και στο εσωτερικό του. Το 
βραστό νερό και οι οργανικοί διαλύτες όπως το βενζόλιο 
μπορεί να παραμορφώσουν ή να προκαλέσουν φθορά 
στα πλαστικά μέρη.
Μην ξεπλένετε απευθείας με νερό ή άλλα υγρά κατά τη 
διάρκεια του καθαρισμού για να αποφύγετε 
βραχυκύκλωμα ή φθορά στην ηλεκτρική μόνωση. 
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Συντήρηση 

1. Πξηλ θαζαξίζεηε ην ςπγ είν απνζπλδέζηε ην από
ην ξεύκα. Καζαξίζηε πξνζεθηηθά κε παλί
κνπι ηαζκέλν ζε  λεξό κε νπδέηεξν θαζαξηζηηθό
θαη μεβγάιηε κε θαζαξό λεξό. Μελ
ρξεζηκνπνηείηε γπαι ηζηηθέο θξέκεο, αι θαι ηθά
θαζαξηζηηθά, δηαι πηηθά, αι θνόιεο , νμέα,
παξαπξνηόληα πεηξεια ίνπ ή βξαζηό λεξό γηα λα
θαζαξίζεηε ην ςπγ είν θαζώο απηά κπνξεί λα
θαηαζηξέςνπλ ηελ βαθή θαη ηα πιαζη ηθά
ηκήκαηα ηνπ ς πγείνπ.

2. Πξέπεη λα θαζαξίδεηε ην ιάζη ηρν ηεο πόξηαο
ζπρλά γηαηί απηό ιεθηάδεη πνι ύ εύθνια.  

3. Σε πεξίπησζε  πνπ δελ ζα ρξεζηκνπνηήζεηε ην
ςπγ είν γηα κεγάιν  ρξνληθό δηάζηεκα ,
απνζ πλδέζηε ην από ην ξεύκα, θαζαξίζηε θαη

Συμβουλές για σωστό καθαρισμό

Στο εξωτερικό του ψυγείου μπορεί να 
δημιουργηθεί πάχνη, η οποία οφείλεται στην 
αλλαγή της θερμοκρασίας. Απλά σκουπίστε τα 
όποια υπολλείματα υγρασίας. Αν το πρόβλημα 
συνεχίσει επικοινωνήστε με εξειδικευμένο 
τεχνικό για βοήθεια
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ζηεγλώζηε θαιά ην εζσηεξηθό θαη θιεί ζηε θαιά  
ηελ πόξηα

Οι παρακάτω περιπτώσεις δεν είναι βλάβη 

1. Ήρνο ξνήο λεξνύ
Παξόκνηνο ήρνο κπνξεί λα αθνπζηεί από ηελ
ζπζθεπ ή θαηά ηλε δηάξθεηα ηεο ιε ηηνπξγίαο.

2. Γεκηνπξγία πάρλεο
Η δεκηνπξγία πάρλεο ζην εμσηεξηθό ηνπ
ςπγ είνπ είλαη θπζηνινγηθή όηαλ ε  πγξαζία  είλαη
πςει ή. Απιά  ζθνππίζηε κε ζηεγλό παλί.

3. Φξεηάδεηαη θάπνηνο ρξόλνο, από ηελ εθθίλεζε
ηνπ ς πγείνπ, γηα λα θξπώζνπλ ηα εζσηεξηθά
δηακεξίζκ αηα ηνπ ς πγείνπ. Καηά ηελ δηάξθεηα
ηεο ιεηηνπξγίαο αλ ζην εζσηεξηθό ηνπ ςπ γείνπ ε
ζεξκνθξαζία  είλαη πςει ή ρξεηάδεηαη θάπνηνο
ρξόλνο γηα λα θαηέβεη ε  ζεξκνθξαζία. Όηαλ ε
εμσηεξηθή ζεξκνθξαζ ία είλαη πςει ή απαηηείηαη
πεξηζζό ηεξνο ρξόλνο γηα λα θξπώζνπ λ ηα
εζσηεξηθά δηακεξίζκ αηα ηνπ ςπγ είνπ

4.Η επηθάλεηα ηνπ ζπκπηεζηή είλαη δεζηή. 
Η επηθάλεηα ηνπ ζπκπηεζηή είλαη δεζηή όηαλ ην 
ςπγ είν είλαη ζε  ιεηηνπξγία. Μελ αθνπκπάηε ηνλ 
ζπκ πηεζηή κε γπκλά ρέξηα. 

Βλάβες / προτεινόμενες λύσεις 

Σε πεξίπησζε  βιάβ εο, πξαθαι νύκε ειέγμηε ην 
ςπγ είν ζύκθσ λα κε απηά πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ 
παξαθάησ  πίλαθα. 



8 

Βιάβ ε Έιεγρ νο / Λύζεηο 

Γελ έρεη 
ςύμε  

Τν δίθηπν έρεη ξεύκα? 
Η ηάζε δηθηύνπ είλαη ε  ζσζη ή? 
Μήπσο έρεη θαεί θάπνηα αζθά ιεηα? 
Τν θηο έρεη ηνπνζεηεζε ί ζσζη ά? 

Γελ έρεη 
θαι ή ς ύμε 

Έρεηε ξπζκίζεη ζσζη ά ηνλ 
ζεξκνζηάηε?  
Υπάξρεη ειεύζε ξνο ρώξνο 
πεξηκεηξηθά ηνπ ςπγ είνπ? 
Μήπσο αλνίγεηε ζπρλά ή γηα πνι ύ 
ηελ πόξηα? 
Μήπσο ην ς πγείν είλαη θνληά ζε  
πεγέο ζεξκόηεηαο ή ζε  απεπζείαο 
έθζεζε ζη ν ει ηαθό θσο? 
Μήπσο έρεηε ηνπνζεηήζεη πνι ιά  ή 
δεζηά ηξόθηκα ζην ς πγείν? 

Τα ηξόθηκα 
παγώλνπλ 

πνι ύ 

Έρεηε ξπζκίζεη ζσζη ά ηνλ 
ζεξκνζηάηε?  
Μήπσο ηα ηξόθηκα έρνπλ 
ηνπνζεηεζε ί ην έλα πνι ύ θνληά ζην 
άιι ν?  

Θόξπβνο 

Έρεηε ηνπνζεηήζεη ζσζη ά ην 
ςπγ είν? 
Μήπσο ην ςπγ είν παξεκπνδίδεηαη 
από άι ια α ληηθείκελα? 
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Ο 
ζπκ πηεζηήο 
δελ θιε ίλεη 
απηόκαηα 

Μήπσο βάδεηε πνιι ά ηξόθηκα καδί 
ζην ς πγείν? 
Μήπσο αλνίγεηε ζπρλά ή γηα πνι ύ 
ηελ πόξηα? 

Αλ νη παξαπάλσ κέζνδνη δελ ι ύζν πλ ην πξόβι εκα , 
επηθνηλσλήζηε ρσξίο θαζπζηέξεζε  κε ην ηκήκα 
επηζθεπώ λ ηεο εηαηξίαο καο. 
Γενικέρ ζ ςμβοςλέρ εξοικονόμηζ ηρ ενέπγειαρ για 
οικιακά τς γεία 

Πξνζπαζή ζηε λα κελ αλνίγεηε ηηο πόξηεο ζπρλά, 
εηδηθά όηαλ ν θαηξόο είλαη πγξόο θαη δεζηόο. Όηαλ 
αλνίγεηε ηελ πόξηα, πξνζπαζή ζηελα ηελ θι είζεηε 
όζν πην γξήγνξα γίλεηαη.   
Πεξηνδηθά ειέγμηε αλ ε ζπζθεπή αεξίδεηαη θαιά 
(πξέπεη λα ππάξρεη ειεύζε ξε θπθιν θνξία 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  πεξηβάιιν ληνο πξηλ ηα ηνπνζεηήζεηε 
κέζα ζην ςπ γείν.  
Η δεκηνπξγία πάγνπ, απμάλεη ηελ θαηαλάισζε ηνπ 
ξεύκαηνο. Καζαξίζηε ηε ζπζθεπή,  κόι ηο ην πάρνο 
ηνπ πάγνπ γίλεη 3-5 ρηι ηνζηά. 
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Σε ςπγ εία κε εμσηεξηθό ζ πκππθλσηήξα, ν ηνίρνο 
πίζσ από ηνςπγ είν ζα πξέπεη λα είλαη πάληα 
θαζαξόο από ζθόλε θαη βξσκηέο. 
Πάληα λα ια κβάλεηε ππόςε ηηο νδεγίεο ηνπ 
ηκήκαηνο ηνπνζέηεζε ηεο ζπζθεπή ο θαη 
ζπκ βνπιέο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο. Σε 
δηαθνξεηηθή πεξίπησζε ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο 
ζα είλαη ζεκαληηθά πς ειό ηεξε . 



Με την παρούσα, δηλώνουμε ότι η παρούσα συσκευή 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις λοιπές 
διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU & Delegated Directive (EU) 2015/863 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο 
www.united-electronics.gr
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