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Καταψύκτης Μπαούλο                                                 EL

Σας ευχαριστούµε για την εµπιστοσύνη και προτίµηση που µας δείχνετε. Ο σκοπός αυτής
της συσκευής είναι να σας εξυπηρετεί για πολλά χρόνια.

Ο καταψύκτης ‘’µπαούλο’’ είναι µία συσκευή
σχεδιασµένη για την µακροπρόθεσµη
αποθήκευση τροφίµων(µέχρι ένα χρόνο)
καθώς και για την κατάψυξη φρέσκων
τροφίµων.

Η θερµοκρασία στον εσωτερικό χώρο είναι-
18ΊCή και χαµηλότερα.
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 Πριν από την πρώτη χρήση
• Πριν βάλετε το φις στην πρίζα, αφήστε το
ψυγείο στην τελική θέση τοποθέτησης του
για 2 ώρες περίπου, για να αποφευχθεί η
πιθανότητα αντικανονικής λειτουργίας του
ψυκτικού κυκλώµατος λόγω της µεταφοράς.

• Αφαιρέστε τα δύο πλαστικά διαχωριστικό
που βρίσκονται από τη πόρτα. Είναι
προστατευτικά για την µεταφορά της
συσκευής.

• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής µε
χλιαρό νερό και µερικές σταγόνες ξύδι ή 1
κουταλιά µαγειρική σόδα για κάθε λίτρο
νερό.

Οδηγίες Χρήσης
Οι οδηγίες χρήσης αφορούν τη συσκευή και
τον χρήστη. Περιγράφουν τη συσκευή και την
σωστή χρήση. Οι οδηγίες ταιριάζουν και µε
άλλους καταψύκτες που ενδεχοµένως
ορισµένες να µην αφορά τη δική σας
συσκευή.

Φροντίζετε το Περιβάλλον
• Οι συσκευές µας είναι συσκευασµένες µε
υλικά τα οποία µπορούν να ανακυκλωθούν,
ή να πεταχτούν ή να καταστραφούν χωρίς
καµία επίπτωση στο περιβάλλον.

• Το έντυπο είναι τυπωµένο σε οικολογικό
χαρτί που είναι φιλικό στο περιβάλλον.

• Όταν δεν χρειάζεστε πλέον τη συσκευή,
προσπαθήστε να µη µολύνετε το
περιβάλλον. Αποµακρύνετέ την στο
καταλληλότερο µέρος.

Συστάσεις για Εξοικονόµηση
Ενέργειας

• Μην ανοίγετε χωρίς λόγο την πόρτα, ειδικά
σε πολύ ζεστό και υγρό περιβάλλον και
όταν την ανοίγετε, κλείνετέ την το
συντοµότερο.

• Ο σχηµατισµός  πάγου αυξάνει την
κατανάλωση ενέργειας γι’ αυτό κάνετε
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απόψυξη εάν έχει σχηµατιστεί πάχους από
3-5mm.

• Πριν βάλετε τα φρέσκα τρόφιµα στην
κατάψυξη, βεβαιωθείτε ότι έχουν ψυχθεί σε
θερµοκρασία δωµατίου.

• Εάν έχετε στρέψει το θερµοστάτη για
µεγάλη ψύξη max(6),θυµηθείτε να τον
επαναφέρετε στην κανονική του θέση
min(1).

• Αν το λάστιχο της πόρτας είναι χαλασµένο,
σίγουρα θα έχετε µεγάλη απώλεια.
Αντικαταστήστε το συντοµότερο για να
επανέλθει η συσκευή στην κανονική της
λειτουργία.

• Προσέχετε πάντα για τον επαρκή εξαερισµό
του συµπυκνωτή καθώς και τον καθαρισµό
του από σκόνες.

 Σηµαντικό
• Αν η καινούργια συσκευή που αγοράσατε
πρόκειται να αντικαταστήσει τον παλιό
καταψύκτη ο οποίος διαθέτει κλειδαριά που
δεν µπορεί να ανοίξει από µέσα, φροντίστε
να καταστρέψετε αυτό το µηχανισµό. Μ’
αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τον κίνδυνο,
όταν πετάξετε τον παλιό καταψύκτη, να
παγιδευτούν µέσα σ’αυτό µικρά παιδιά και
να πεθάνουν από ασφυξία.

• Προσέξτε να συνδέσετε σωστά τη συσκευή.
• Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας µην
αγγίζετε τις παγωµένες επιφάνειες της
συσκευής, ιδιαίτερα δε µε βρεγµένα χέρια
γιατί υπάρχει κίνδυνος να κολλήσει το δέρµα
σας σ’αυτές.

• Μη βάζετε στον καταψύκτη µπουκάλια µε
υγρά, ιδιαίτερα δε µε αεριούχα ποτά, όπως
σόδα, σαµπάνια, µπύρα coca-cola, κ.λ.π.
επειδή το υγρό διαστέλλεται και υπάρχει
κίνδυνος να εκραγεί το µπουκάλι.

• Αποφεύγετε να τρώτε παγωµένα τρόφιµα
(τρόφιµα, φρούτα, λαχανικά) επειδή µπορεί
να χαλάσουν τα δόντια ή το στοµάχι σας.

• Ελέγχετε προσεκτικά το χρώµα και τη
µυρωδιά των τροφίµων και αν έχετε
αµφιβολίες για την κατάστασή τους, πετάτε
τα αµέσως, επειδή µπορεί να είναι
επικίνδυνα για την υγεία σας.

• Βγάζετε το φις από την πρίζα πριν από κάθε
καθαρισµό ή αντικατάσταση της λάµπας.

• Μην κάνετε απόψυξη χρησιµοποιώντας
κάποια ηλεκτρική συσκευή (π.χ. σεσουάρ
µαλλιών) και να µην  ξύνετε το στρώµα του
πάγου µε αιχµηρά αντικείµενα.

• Το ψυκτικό σύστηµα της συσκευής είναι
εφοδιασµένο µε ψυκτικό υγρό και µόνωση,
και θα πρέπει να χειριστούν µε προσοχή
γιατί µπορεί να µολύνουν το περιβάλλον.
Προσοχή µεγάλη στις σωληνώσεις της
συσκευής µη τυχόν και σπάσουν και έχετε
αιτία µόλυνσης.

• Αν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί ή
θέλει αλλαγή καλέστε το service της

εταιρίας µας. Μη προσπαθείτε να το
αντικαταστήσετε µόνοι σας.

• Η πινακίδα µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά της
συσκευής βρίσκεται στο εσωτερικό τοιχίο
της συσκευής ή στην πίσω πλευρά.

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.

Χρόνος Αποθήκευσης κατά τη
∆ιακοπή Ρεύµατος

• Μην ανοίγετε τον καταψύκτη σε περίπτωση
διακοπής ρεύµατος. Στην περίπτωση που η
διακοπή ξεπεράσει τις δύο ηµέρες θα
πρέπει να βγάλετε τα τρόφιµα από τον
καταψύκτη και να τα χρησιµοποιήσετε, ή
βεβαιωθείτε πως µπορείτε να τα
διατηρήσετε κρύα.



   

Οδηγίες Χρήσης4

Πριν Πετάξετε την Παλιά σας
Συσκευή

• Όταν έρθει η ώρα να πετάξετε την παλιά
σας συσκευή, η οποία διαθέτει κλειδαριά,
φροντίστε να καταστρέψετε τον µηχανισµό.
Μ’ αυτό τον τρόπο αποφεύγετε τον κίνδυνο
που µπορεί τα µικρά παιδιά να παγιδευτούν
µέσα σ’ αυτό.

• Το ψυκτικό σύστηµα της συσκευής είναι
εφοδιασµένο µε ψυκτικό υγρό και µόνωση,
και θα πρέπει να χειριστούν µε προσοχή
γιατί µπορεί να µολύνουν το περιβάλλον.
Προσοχή µεγάλη στις σωληνώσεις της
συσκευής µη τυχόν και σπάσουν και έχετε
αιτία µόλυνσης.

Εγκατάσταση
Επιλογή της Κατάλληλης Θέσης
Τοποθετήστε  τη συσκευή σε ένα καλά
αεριζόµενο δωµάτιο. Η επιτρεπόµενη
θερµοκρασία δωµατίου εξαρτάται από το
µοντέλο που έχετε. Ανατρέξτε στο πίσω
µέρος της συσκευής και δείτε την πινακίδα.

Κλιµατική Τάξη Θερµοκρασία Χώρου
SN (Ψυχρό

Περιβάλλον)
Από +10°C έως 32°C

N (Κανονικό) Από +16°C έως 32°C
ST (Ηµιτροπικό) Από +18°C έως 38°C
T (Τροπικό) Από +18°C έως 43°C
Η συσκευή  πρέπει να µη δέχεται την άµεση
ηλιακή ακτινοβολία κοντά σε πηγές
θερµότητας όπως η ηλεκτρική κουζίνα, ο
λέβητας κεντρικής θέρµανσης, θερµαντικά
σώµατα.Το δε πάτωµα να είναι αρκετά
ανθεκτικό για να δεχθεί το βάρος του
καταψύκτη όταν είναι γεµάτος.

Η Ψύξη του Μηχανήµατος
Αυτή η συσκευή δεν είναι εντοιχιζόµενη. Θα
πρέπει η κυκλοφορία του αέρα να γίνεται
ανεµπόδιστα.

• Η καταψύκτες που έχουν τους διακόπτες
µπροστά, µπορείτε να τους σπρώξετε µέχρι
τον τοίχο διότι οι µεντεσέδες του
καλύµµατος διατηρούν την ελάχιστη
απόσταση, µεταξύ του τοίχου και της
συσκευής.

• Η καταψύκτες που έχουν τους διακόπτες
στο κάλυµµα, είναι εξοπλισµένοι µε δύο
πλαστικά stoppers. Τοποθετείστε τα στις
υποδοχές που βρίσκονται στο  πίσω µέρος
της συσκευής έτσι ώστε  να αυτοδιατηρείται
η ελάχιστη απόσταση µεταξύ της συσκευής
και του τοίχου.

Ηλεκτρική Σύνδεση
Ο καταψύκτης πρέπει να συνδεθεί σε
ηλεκτρικό δίκτυο εναλλασόµενου ρέυµατος
220-240V 50Hz µέσω πρίζας σούκο αρίστης
ποιότητας και σωστά γειωµένης.

Λειτουργία της συσκευής
Ο καταψύκτης ελέγχεται από δύο διακόπτες
και ένα θερµοστάτη. Οι διακόπτες βρίσκονται
στο µπροστινό µέρος της συσκευής ή πάνω
στο κάλυµµα.
∆ιακόπτες (ανάλογα τον τύπο)
I.

1   Κόκκινη ενδεικτική λυχνία

2   ∆ιακόπτης ON/OFF
     0  Θέση OFF
     I   Θέση ON (ανάβει η πράσινη ενδεικτική
         λυχνία)
3   ∆ιακόπτης τρόπου λειτουργίας
     N  αυτόµατη λειτουργία
     S  συνεχόµενη λειτουργία (ανάβει η κίτρινη
         ενδεικτική λυχνία)
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II.

 
1  Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
2  ∆ιακόπτης ON/OFF
    θέση off
    θέση on (ανάβει η πράσινη ενδεικτική
    λυχνία)
3  ∆ιακόπτης τρόπου λειτουργίας
    αυτόµατη λειτουργία

         συνεχόµενη λειτουργία (ανάβει η κίτρινη
       ενδεικτική λυχνία)

III.

 
2 4 1 5 3

1   Κόκκινη ενδεικτική λυχνία
4   Πράσινη ενδεικτική λυχνία
5   Κίτρινη ενδεικτική λυχνία
2   ∆ιακόπτης ON/OFF
Θέση off (ο διακόπτης καλύπτει την
πράσινη λυχνία)

    Θέση on (ανάβει το πράσινη λυχνία)
3 ∆ιακόπτης επιλογής τρόπου λειτουργίας
   αυτόµατη λειτουργία  (ο διακόπτης καλύπτει
   την κίτρινη λυχνία) συνεχόµενη λειτουργία
   (ανάβει η κίτρινη ενδεικτική λυχνία)

Επιλογή Θερµοκρασίας
Όταν ο καταψύκτης λειτουργεί αυτόµατα, η
εσωτερική θερµοκρασία ελέγχετε από τον
θερµοστάτη. Η ρύθµιση του θερµοστάτη
γίνεται µε τη βοήθεια ενός νοµίσµατος που θα
πρέπει να βάλετε µέσα στην ειδική σχισµή
(έτσι αποφεύγεται η άσκοπη αλλαγή της
θέσης του θερµοστάτη, όπως π.χ. µικρά
παιδιά).Κανονικά, η ρύθµιση του θερµοστάτη
στη µεσαία θέση εξασφαλίζει και τη σωστή
θερµοκρασία αποθήκευσης των τροφίµων.
Χρησιµοποιήστε τις υψηλές θερµοκρασίες
µόνο όταν χρειάζεται ή είναι επείγων.
Ρυθµίστε το θερµοστάτη στη θέση max(6) εάν
θέλετε να επιταχύνετε την ψύξη πριν βάλετε
µέσα µικρές ποσότητες τροφίµων για
κατάψυξη ή αν θέλετε η λειτουγία να
προσαρµοστεί στη θερµοκρασία χώρου. Η
ρύθµιση του θερµοστάτη στη θέση min(1)
σας εξοικονοµεί ενέργεια και εφόσον έχετε
µικρές ποσότητες κατεψυγµένων τροφίµων.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ!
Ορισµένα µοντέλα επιτρέπουν την
απενεργοποίηση της συσκευής όταν έχετε
στρέψει το θερµοστάτης στη θέση min(1). Σε
αυτές τις περιπτώσεις στρέψτε τον ελαφρά
δεξιά για την έναρξη λειτουργίας.

Θερµοστάτης (ανάλογα τον τύπο)
I.

 

Η πιο κατάλληλη θέση στο θερµοστάτη είναι
στη µέση  µεταξύ max (µέγιστη ψύξη) και min
(ελάχιστη ψύξη).
II.

 
Μεγαλύτερη ρύθµιση (προς το 6) σηµαίνει
πολύ χαµηλή θερµοκρασία(ψύξης) στον
καταψύκτη.

Κόκκινη Ενδεικτική Λυχνία
Η κόκκινη ενδεικτική ανάβει όταν η εσωτερική
θερµοκρασία δεν είναι η κατάλληλη.

∆ιακόπτης ΟΝ/ΟFF
Αυτός ο διακόπτης θέτει σε λειτουργία τη
συσκευή και εκτός. Όταν βρίσκεται στη θέση
on η πράσινη ενδεικτική λυχνία είναι
αναµµένη.

Εσωτερικός Φωτισµός
(Σε ορισµένα µοντέλα)
Ο εσωτερικός φωτισµός είναι ανάβει όταν
ανοίγετε το κάλυµµα, λειτουργεί ακόµη και
όταν βρίσκεται στη θέση off (σβηστεί η
πράσινη λυχνία).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
• Ενδεχοµένως  η συσκευή σας να είναι
εφοδιασµένη  µε διάφορα εξαρτήµατα αυτό
εξαρτάται από τον τύπο.
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Χρήση
Ο καταψύκτης είναι σχεδιασµένος για την
κατάψυξη και αποθήκευση φρέσκων
τροφίµων.

Τρόποι Λειτουργίας
Έχετε την δυνατότητα να επιλέξετε έναν από
τους δύο τρόπους λειτουργίας. Συνεχής και
την Αυτόµατη.

Συνεχής Λειτουργία- η κίτρινη
ενδεικτική λυχνία είναι αναµµένη.
Η συσκευή λειτουργεί συνεχώς. Επιλέξτε
αυτόν τον τρόπο λειτουργίας όταν θέλετε να
καταψύξετε µεγάλες ποσότητες φρέσκων
τροφίµων ή όταν επιθυµείτε να καταψύξετε
περισσότερο τα ήδη κατεψυγµένα τρόφιµα.
Αυτόµατη Λειτουργία- η κίτρινη
ενδεικτική λυχνία είναι σβηστή.
З иесмпксбуЯб елЭгчефбй брь фпн
иесмпуфЬфз. З ухчньфзфб фщн дйбкпрюн
кбй ербнбцпсюн фзт лейфпхсгЯбт
еобсфЬфбй брь:
− την επιλεγείσα θερµοκρασία
− τη συχνότητα ανοιγο-κλεισίµατος της
πόρτας

− τη θερµοκρασία δωµατίου

Εκκίνηση του Άδειου Καταψύκτη
Στρέψτε το κοµβίο  του θερµοστάτη στη θέση
συνεχούς λειτουργίας. Ανάβουν και οι τρεις
ενδεικτικές λυχνίες. Όταν σβήσει η κόκκινη
ενδεικτική λυχνία µετά από δυο ώρες βάλτε
µέσα τα φρέσκα τρόφιµα.

Η Κατάψυξη των φρέσκων
Τροφίµων
Η κατάλληλη χρήση της συσκευής και φυσικά
η κατάλληλη συσκευασία των τροφίµων
σίγουρα θα βελτιώσει την ποιότητα και θα
εξοικονοµήσετε ενέργεια.
Επιλέξτε προσεχτικά τα τρόφιµα που θα
καταψύξετε.
• Πρέπει να είναι υψηλής ποιότητας.
• Μόνο φρέσκα φρούτα και λαχανικά.
• Χρησιµοποιήστε τη σωστή συσκευασία.
• Τα πακέτα πρέπει να είναι αεροστεγή διότι
αλλιώς θα χαθούν σηµαντικές βιταµίνες και
τα τρόφιµα θα αφυδατωθούν.

• Οι ειδικές σακούλες ψυγείου και το
αλουµινόχαρτο πρέπει να είναι αεροστεγή
γύρω από τα τρόφιµα.

• Σηµαδέψτε τα πακέτα µε τα παρακάτω:
Είδος, ποσότητα και ηµεροµηνία.

• Είναι ιδιαίτερα σηµαντικό τα τρόφιµα να
καταψυχθούν το συντοµότερο δυνατόν. Ως
εκ τούτου συνιστάται το µέγεθος του
πακέτου να µην είναι µεγάλο και να
βρίσκεται στο διαµέρισµα φρέσκων
τροφίµων του ψυγείου σας.

1. ∆ιαδικασία της Κατάψυξης
• Εάν θέλετε να καταψύξετε µονοµιάς µεγάλες
ποσότητες τροφίµων, θέστε το κοµβίο του
θερµοστάτη στη θέση για συνεχόµενη ψύξη
και µετά από 24 ώρες βάλτε τα τρόφιµα στο
θάλαµο της γρήγορης καταψύκτης.

• 24 ώρες αργότερα, αφού έχετε τοποθετήσει
τα τρόφιµα ρυθµίστε το διακόπτη στην
αυτόµατη λειτουργία (κίτρινη ενδεικτική
λυχνία σβηστή).

Ποσότητα Κατάψυξης
Οι ποσότητες των φρέσκων τροφίµων που θα
βάλετε για κατάψυξη εντός 24ωρου, δεν
πρέπει να ξεπερνά τις ποσότητες που
αναγράφονται στις πινακίδες µε τα τεχνικά
χαρακτηριστικά.

2. Κατάψυξη Φρέσκων Τροφίµων
την Επόµενη Ηµέρα
Επαναλάβετε την 1 διαδικασία κατάψυξης.
Φροντίστε µη έρθουν σε επαφή τα
κατεψυγµένα τρόφιµα µε τα φρέσκα.

3. ∆ιαδικασία Κατάψυξης Μικρής
Ποσότητας Φρέσκων Τροφίµων
Αν θέλετε να καταψύξετε µικρή ποσότητα
τροφίµων (1-2 κιλά) δεν είναι αναγκαίο να
ενεργοποιήσετε την συνεχόµενη λειτουργία.

Η Αποθήκευση των
Κατεψυγµένων Τροφίµων
Ο διακόπτης λειτουργίας βρίσκεται στην
αυτόµατη θέση λειτουργίας.(κίτρινη ενδεικτική
λυχνία είναι σβηστή) .

Χρόνος Αποθήκευσης
Ως χρόνος αποθήκευσης κατεψυγµένων
τροφίµων ορίζουµε τη χρονική περίοδο µέσα
στην οποία ένα κατεψυγµένο προϊών διατηρεί
την αρχική του ποιότητα ή καλύτερα, την
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περίοδο µέσα στην οποία δεν παρουσιάζει
καµία µικροβιολογική ή βιοχηµική αλλοίωση
του προϊόντος.
Ο χρόνος αποθήκευσης ποικίλλει, ανάλογα µε
τα διάφορα είδη τροφίµων και εξαρτάται από
τα συστατικά, την ποιότητα και την ηλικία των
τροφίµων.
Η περιεκτικότητα λίπους µειώνει σηµαντικά το
χρόνο αποθήκευσης. Έτσι, π.χ. µπορείτε να
αποθηκεύσετε άπαχο κρέας για 12 µήνες,
ενώ το λιπαρό µπορεί να αποθηκευτή για 4
έως 6 µήνες.

Αποθήκευση Κατεψυγµένων
Τροφίµων
 Όταν αγοράζετε κατεψυγµένα τρόφιµα
φροντίζετε να διαλέγετε µόνο εκείνα τα οποία
είναι σωστά συσκευασµένα, διαθέτουν πλήρη
στοιχεία και είναι αποθηκευµένα σε
καταψύκτες µε θερµοκρασία όχι υψηλότερη
από -18°C.
• Μην αγοράζετε  τρόφιµα που η συσκευασία
έχει κολληµένο πάγο. Αυτό είναι ένα σηµάδι
ότι κάποια στιγµή το πακέτο είχε ξεπαγώσει.

Χρόνος Αποθήκευσης των Τροφίµων στην Κατάψυξη
Είδος τροφίµου Χρόνος συντήρησης (µήνες)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Λαχανικά + + +
Φρούτα + + +
Ψωµί, γλυκά +
Γάλα +
Έτοιµα φαγητά +
Κρέας: Βοδινό + + +
            Μοσχάρι + + +
            Χοιρινό + + +
            Κοτόπουλο + + +
            Κυνήγι + + +
            Κιµάς +
Καπνιστά λουκάνικα +
Ψάρι: Άπαχο +
          Παχύ +
Συκωταριά +

Η Απόψυξη των Κατεψυγµένων
τροφίµων
Μερικός ή ολικός αποψυχθέντα τρόφιµα,
πρέπει να χρησιµοποιηθούν το συντοµότερο
δυνατόν. Ο κρύος αέρας της κατάψυξης
διατηρεί τα τρόφιµα, αλλά δεν καταστρέφει

τους µικροοργανισµούς οι οποίοι
ενεργοποιούνται µετά την απόψυξη και
αλλοιώνουν τα τρόφιµα. Η µερική απόψυξη
µειώνει την αξία των τροφίµων, ειδικά των
φρούτων, λαχανικών και των ετοίµων
φαγητών.

Καθαρισµός και Συντήρηση
Απόψυξη

To στρώµα πάγου οφείλεται στο πόσο συχνά
ανοίγεται την πόρτα και την υγρασία χώρου.
Προτείνουµε να αφαιρέσετε το στρώµα πάγου
όταν φτάσει τα 3-4mm.
• 24 ώρες πριν από την απόψυξη στρέψτε το
διακόπτη στη θέση συνεχούς λειτουργίας
(κίτρινη λυχνία αναµµένη ) έτσι ώστε τα
τρόφιµα να παγώσουν πολύ.

• Βγάλτε το φις από την πρίζα.
• Αφαιρέστε τα τρόφιµα από τον καταψύκτη
και βεβαιωθείτε ότι θα παραµείνουν
παγοµένα.

• Αφού ολοκληρώσετε µε την απόψυξη και
τον καθαρισµό του καταψύκτη, συνδέστε τη
συσκευή µε το ρεύµα, και ξανατοποθετήστε
τα τρόφιµα στη θέση τους.
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• Μη χρησιµοποιείτε σπρέι απόψυξης θα
προκαλέσετε ζηµιά στα πλαστικά τοιχώµατα
που είναι επικίνδυνα για την υγεία σας.

Γρήγορος Τρόπος Αφαίρεσης Πάγου
Χρησιµοποιώντας το αποξεστικό εργαλείο το
οποίο παραδίδεται µε την συσκευή αφαιρέστε
τις επικαθίσεις πάγου από τις ψυκτικές
επιφάνειες πριν λειώσουν και αποµακρύνετε
µε ένα µαλακό πανάκι.

Ξεπάγοµα Στρώµατος Πάγου
Αφαιρέστε την τάπα(1) από τη συσκευή.
• Βάλτε το σωληνάκι (2) στην τρύπα και
τοποθετήστε από κάτω ένα δοχείο για τη
συλλογή του νερού που δηµιουργείται από
το λειώσιµο του πάγου.

• Αφαιρέστε την άλλη τάπα (3) από το κάτω
µέρος της συσκευής.

• Για να συντοµεύσετε το χρόνο απόψυξης,
αφήστε την πόρτα ανοικτή. Αφαιρέστε τα
µεγάλα κοµµάτια πάγου.

Όταν τελειώσετε µε την απόψυξη,
ξανατοποθετήστε  τις τάπες στη θέση τους,
και κρατήστε το σωληνάκι για µελλοντική
χρήση.

 Καθαρισµός
Πριν το καθαρισµό της συσκευής βγάλτε
το φις από την πρίζα!
Μετά την απόψυξη της συσκευής, καθαρίστε
την.
Μη χρησιµοποιείτε  σκόνες καθαρισµού. Μετά
τον καθαρισµό της συσκευής βεβαιωθείτε
πως δεν έχουν µείνει κατάλοιπα
καθαριστικού.
• Πριν το καθαρισµό της συσκευής βγάλτε
το φις από την πρίζα!

• Καθαρίστε τις εσωτερικές επιφάνειες µε
χλιαρό νερό στο οποίο προσθέτετε µία ή
δύο κουταλιές της σούπας ξύδι,και στη
συνέχεια σκουπίστε τις.

• Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες µε
χλιαρή σαπουνάδα.

• Καθαρίστε επίσης το λάστιχο της πόρτας µε
χλιαρή σαπουνάδα.

• Τουλάχιστον µια φορά το χρόνο
αποµακρύνεται τη σκόνη από τον
συµπυκνωτή, µε τη βοήθεια µιας µαλακής
βούρτσας ή µε την ηλεκτρική σκούπα.

∆ιακοπή της Λειτουργίας του
Καταψύκτη
Αν πρόκειται να παραµείνει ο καταψύκτης
εκτός λειτουργίας για ένα χρονικό διάστηµα,
βγάλτε το φις από την πρίζα, αδειάστε τον
από τα τρόφιµα και κάνετε απόψυξη στον
καταψύκτη. Καθαρίστε το εσωτερικό και
αφήστε τις πόρτες ελαφρώς ανοιχτές.



   

Οδηγίες Χρήσης 9

 Λύστε το Πρόβληµα Μόνοι σας
∆εν είναι πάντοτε αναγκαίο να καλείτε το Service. Σε µερικές περιπτώσεις µπορείτε να
βοηθηθείτε µόνοι σας. Στον ακόλουθο πίνακα θα βρείτε µερικές οδηγίες.

Πρόβληµα Πιθανή Αιτία ∆ιόρθωση
Μετά τη σύνδεση µε ∆εν υπάρχει ρεύµα στην πρίζα
το ρεύµα η συσκευή
δε λειτουργεί.

∆εν έχετε ανάψει τον καταψύκτη. Ενεργοποιείστε τον (πράσινη
ενδεικτική λυχνία αναµµένη)

Ο θερµοστάτης βρίσκεται σε
µικρότερη θέση από το 1 (min)
(προς τα αριστερά) και ήταν
κλειστεί η συσκευή.

Περιστρέψτε το διακόπτη προς τα
δεξιά.

Συνεχόµενη Ξεχάστηκε η πόρτα ανοιχτεί
λειτουργία της
συσκευής.

Ο θερµοστάτης βρίσκεται στη
µέγιστη θέση ψύξης.

Ρυθµίστε το διακόπτη στη θέση
1(min).
Αφαιρέστε τη σκόνη από τον
συµπυκνωτή και ελέγξτε για
επαρκή αερισµό στο πίσω µέρος
της συσκευής.

O διακόπτης βρίσκεται στη θέση συνεχόµενης λειτουργίας(αναµµένη η
κίτρινη ενδεικτική λυχνία)

Κραδασµοί και πολύ Σε αντικανονική θέση. Βεβαιωθείτε για το δάπεδο.
θόρυβο. Η συσκευή έρχεται σε επαφή µε το

τοίχο ή µε άλλες συσκευές.
Κρατείστε µία απόσταση.

Εξωτερικές επιφάνειες
είναι βρεγµένες.

Βρεγµένο  πάτωµα. Τοποθετείστε τη συσκευή σε
στεγνό δωµάτιο.

Κακή µόνωση στο πάτωµα Αλλάξτε θέση στη συσκευή
Ζέστη και πολύ υγρασία στην ατµόσφαιρα

Υπερβολικός Η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά ή ξεχάστηκε ανοιχτή για κάποιο χρόνο.
σχηµατισµός πάγου. Μεγάλη ποσότητα µη παγωµένων τροφίµων

Η πόρτα δεν κλείνει καλά. Ελέγξτε µήπως έχετε παραγεµίσει
τον καταψύκτη.

Κόκκινη ενδεικτική
λυχνία αναµµένη.

Η συσκευή δεν έχει φτάσει την επιθυµητή ρυθµιζόµενη θερµοκρασία.

Μήπως βάλατε µονοµιάς µεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίµων; Όταν
τα τρόφιµα παγώσουν, τότε η ενδεικτική θα σβήσει.

Αντικατάσταση Λάµπας
Πριν από την αντικατάσταση της λάµπας
βγάζετε το φις από την πρίζα. Πιέστε το
πλαστικό κάλυµµα και αφαιρέστε το.
Αντικαταστήστε την λάµπα µε µία όµοια (Ε14,
15W).
Μη πετάτε τη παλιά σας λάµπα µε τα
οργανικά σκουπίδια.

Η λάµπα  και γενικότερα οι λάµπες είναι
αναλώσιµα προϊόντα και δεν καλύπτονται
από την εγγύηση.

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΤΟΥ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ
ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΠΙ∆ΡΑΣΗ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ


