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ARRANGING FOOD IN THE APPLIANCE

Refrigerator Compartment

• To set the refrigerator compartment to 5 graphic bar will be enough for normal conditions.

• To reduce humidity and consequent increase of frost never place liquids in unsealed containers
in the refrigerator.

• Never place warm food in the refrigerator. Warm food should be allowed to cool at room
temperature and should be arranged to ensure adequate air circulation in the refrigerator
compartment.

• Arrange the meat and cleaned fish (wrapped in packages or sheets of plastic) which you will
use in 1-2 days.

• You can put the fruits and vegetables into crisper without packing.

Freezer Compartment

• To set the freezer compartment to 5 graphic bar will be enough for normal conditions.
• The use of freezer is, storing of deep-frozen or frozen foods for long periods of time and

making ice cubes.

• Do not put fresh and warm foods to the freezer door shelves to be frozen. Only use for
storage of frozen foods.

• Do not put fresh and warm food with frozen food side by side as it can thaw the frozen food.

• Use the fast freezing shelf to freeze home cooking (and the foods which is wanted to freeze)
more quickly because of the freezing room’s greater freezing power.

• While freezing fresh foods (i.e. meat, fish and mincemeat) divide them in parts you will use in
one time.

• While freezing fresh foods ; Maximum amount of fresh food (in kg) that can be frozen in 24
hours is indicated on the appliance label.

• For optimum appliance performance to reach maximum freezing capacity , turn the freezer
thermostat  knob to position max 24 hours before placing fresh food inthe freezer.

• After placing fresh food in the freezer ,24 hours on max position is generally sufficient,After
24 hours, don not need to set the feezer thermostat  knob to position max.

• Attention; In order to save energy, When freezing small amounts of food, don not need to set
the freezer thermostat  knob to position max.

• For storing the frozen foods ; the instructions shown on frozen food packages should
always be followed carefully and if no information is provided food should not be stored for more
than 3 months from the purchased date.

• When buying frozen foods ensure that these have been frozen at suitable temperatures
and that the packing is intact.

• Frozen foods should be transported in appopriate containers to maintain the quality of the food
and should be returned to the freezing surfaces of the unit in the shortest possible time.

• If a package of frozen food shows the sign of humidity and abnormal swelling it is probable
that it has been previously stored at an unsuitable temperature and that the contents have deteriorated.

• The storage life of frozen foods depends on the room temperature, thermostat setting,
how often the door is opened, the type of food and the length of time required to transport the
product from the shop to your home. Always follow the instructions printed on the package and
never exceed the maximum storage life indicated.
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ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ
Θάλαμος Συντήρησης

• Η ρύθμιση του θαλάμου συντήρησης του ψυγείου στα 5 τμήματα της μπάρας θα είναι αρκετή
υπό κανονικές συνθήκες.

• Για να μειώσετε την υγρασία και τον επακόλουθο σχηματισμό πάχνης, ποτέ μην τοποθετείτε
στο ψυγείο υγρά σε ανοικτά δοχεία.

• Ποτέ μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στο ψυγείο. Θα πρέπει να αφήνετε το ζεστό φαγητό να
κρυώσει σε θερμοκρασία δωματίου και να το τοποθετείτε στο θάλαμο συντήρησης με τρόπο που να
εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία του αέρα.

• Τοποθετείτε το κρέας και τα καθαρισμένα ψάρια (τυλιγμένα σε συσκευασίες ή σε πλαστική
μεμβράνη) στην ποσότητα που θα καταναλώσετε σε 1-2 ημέρες.

• Μπορείτε να τοποθετείτε τα φρούτα και τα λαχανικά στο συρτάρι λαχανικών χωρίς συσκευασία.
Θάλαμος Κατάψυξης

• Η ρύθμιση του θαλάμου κατάψυξης στα 5 τμήματα της μπάρας θα είναι αρκετή υπό κανονικές
συνθήκες.

• Η κατάψυξη χρησιμεύει στην αποθήκευση τροφίμων βαθιάς κατάψυξης ή κατεψυγμένων
τροφίμων για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθώς και για την παρασκευή παγοκύβων.

• Μη τοποθετείτε νωπά και ζεστά τρόφιμα στα ράφια της πόρτας της κατάψυξης για να παγώσουν.
Χρησιμοποιείτε αυτά τα ράφια μόνο για αποθήκευση ήδη κατεψυγμένων τροφίμων.

• Μην τοποθετείτε νωπά και ζεστά τρόφιμα πλάι-πλάι με κατεψυγμένα τρόφιμα γιατί μπορεί να
αποψυχθούν τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

• Χρησιμοποιείτε το ράφι ταχείας κατάψυξης για να παγώνετε πιο γρήγορα τα φαγητά που
μαγειρεύετε (και τα νωπά τρόφιμα που θέλετε να καταψύξετε), λόγω της μεγαλύτερης ψυκτικής
ικανότητας του χώρου αυτού.

• Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα (π.χ. κρέας, ψάρια ή κιμά) χωρίζετέ τα στις μερίδες που θα
χρησιμοποιήσετε κάθε φορά.

• Όταν καταψύχετε νωπά τρόφιμα, η μέγιστη ποσότητα νωπών τροφίμων σε κιλά (kg) που
μπορεί να καταψυχθεί σε 24 ώρες, φαίνεται στην ετικέτα της συσκευής.

• Για βέλτιστη απόδοση της συσκευής ώστε να φθάσει στην μεγαλύτερη δυνατή ψυκτική
ικανότητα, γυρίστε το κουμπί του θερμοστάτη της κατάψυξης στη θέση max 24 ώρες πριν
τοποθετήσετε νωπά τρόφιμα στην κατάψυξη.

• Αφού τοποθετήσετε νωπά τρόφιμα στην κατάψυξη, 24 ώρες στη θέση max είναι γενικά
αρκετές. Μετά από 24 ώρες, δεν χρειάζεται η ρύθμιση του κουμπιού του θερμοστάτη κατάψυξης στη
θέση max.

• Προσοχή: για εξοικονόμηση ενέργειας όταν καταψύχετε μικρές ποσότητες φαγητού, δεν
χρειάζεται να ρυθμίσετε το κουμπί του θερμοστάτη κατάψυξης στη θέση max.

• Για αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων: θα πρέπει να ακολουθείτε προσεκτικά τις
οδηγίες στις συσκευασίες των κατεψυγμένων τροφίμων και αν δεν παρέχονται πληροφορίες τα
τρόφιμα δεν θα πρέπει να αποθηκεύονται για περισσότερο από 3 μήνες από την ημερομηνία
αγοράς.

• Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα: να βεβαιώνεστε ότι έχουν καταψυχθεί σε
κατάλληλες θερμοκρασίες και ότι η συσκευασία είναι άθικτη.

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να μεταφέρονται σε κατάλληλη συσκευασία ώστε να
διατηρείται η ποιότητά τους και θα πρέπει να τοποθετούνται στις ψυκτικές επιφάνειες της μονάδας
το συντομότερο δυνατόν.

• Αν η συσκευασία κάποιου κατεψυγμένου τροφίμου δείχνει σημάδια υγρασίας και μη
φυσιολογικής διόγκωσης, είναι πιθανό να είχε φυλαχτεί σε ακατάλληλη θερμοκρασία και τα
περιεχόμενά της να έχουν αλλοιωθεί.

• Ο χρόνος ζωής των κατεψυγμένων τροφίμων εξαρτάται από τη θερμοκρασία του δωματίου,
από τη ρύθμιση του θερμοστάτη, από το πόσο συχνά ανοίγεται η πόρτα, από τον τύπο του
τροφίμου και από το χρονικό διάστημα που απαιτείται για τη μεταφορά του προϊόντος από το
κατάστημα στο σπίτι σας. Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες στη συσκευασία και ποτέ μην υπερβαίνετε
τον αναφερόμενο μέγιστο χρόνο αποθήκευσης.
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