
Ψυγείο
A.  Ανεμιστήρας και αντιβακτηριακό φίλτρο κατά 

των οσμών (ανάλογα με το μοντέλο)
B. Πίνακας χειρισμού με λυχνίες LED
C. Ράφια
D. Οριζόντιο κάλυμμα συρταριού διατήρησης 

φρούτων και λαχανικών
E. Συρτάρι διατήρησης φρούτων και λαχανικών
F. Πινακίδα τεχνικών στοιχείων (στο πλάι του 

συρταριού φρούτων και λαχανικών)
M. Ράφια στις πόρτες
N. Θήκη μπουκαλιού (εάν υπάρχει)
O. Ράφι μπουκαλιών 

Λιγότερο ψυχρή ζώνη
Μέτρια ψυχρή ζώνη
Ψυχρή ζώνη
Ζώνη φρούτων & λαχανικών 

Καταψύκτης 
G.  Άνω συρτάρι ή πόρτα (ζώνη συντήρησης 

κατεψυγμένων και βαθιά κατεψυγμένων 
τροφίμων)

H. Μεσαίο συρτάρι (χώρος αποθήκευσης 
κατεψυγμένων και βαθιά κατεψυγμένων 
τροφίμων)

I. Κάτω συρτάρι (περιοχή κατάψυξης)
L. Δίσκος για παγάκια (αν υπάρχει)

Σημείωση: Όλα τα συρτάρια, τα ράφια στις πόρτες 
και τα υπόλοιπα ράφια είναι αφαιρούμενα. 

Οι ιδανικές θερμοκρασίες συντήρησης τροφίμων 
είναι ήδη εργοστασιακά καθορισμένες

 Τι να κάνετε εάν…  Πιθανές αιτίες: Λύσεις:

Ο πίνακας ελέγχου είναι σβηστός, η συσκευή δεν 
λειτουργεί.

Ίσως υπάρχει πρόβλημα ηλεκτρικής τροφοδοσίας της συσκευής.

Η συσκευή μπορεί να βρίσκεται σε λειτουργία ενεργοποίησης/αναμονής.

Βεβαιωθείτε ότι:
- δεν υπάρχει διακοπή ρεύματος
-  το φις είναι σωστά τοποθετημένο στην πρίζα και ο κεντρικός διακόπτης δύο ακροδεκτών (εάν υπάρχει) βρίσκεται στη σωστή 

θέση (δηλ. επιτρέπει την ενεργοποίηση της συσκευής)
- οι συσκευές προστασίας του οικιακού ηλεκτρικού συστήματος επαρκούν
- το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι κομμένο.
Ενεργοποιήστε τη συσκευή πατώντας στιγμιαία το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας «Temp» (βλ. λειτουργία On/Stand-by).

Το εσωτερικό φως δεν λειτουργεί. Ίσως πρέπει να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα.
Κακή λειτουργία ενός τεχνικού εξαρτήματος. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

Η εσωτερική λυχνία αναβοσβήνει. Ενεργοποιήθηκε ο συναγερμός πόρτας
Ενεργοποιείται όταν η πόρτα του ψυγείου παραμένει ανοικτή για πολύ ώρα. 

Για να απενεργοποιήσετε το συναγερμό πόρτας, κλείστε την πόρτα του ψυγείου.
Όταν ανοίξετε ξανά την πόρτα ελέγξτε αν η λυχνία λειτουργεί.

Η θερμοκρασία στο εσωτερικό των θαλάμων δεν είναι 
αρκετά χαμηλή. Οι αιτίες του προβλήματος αυτού μπορεί να είναι διάφορες (βλ. «Λύσεις»).

Βεβαιωθείτε ότι:
- οι πόρτες κλείνουν σωστά
- η συσκευή δεν είναι τοποθετημένη κοντά σε πηγή θερμότητας
- η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι κατάλληλη
-  η κυκλοφορία του αέρα μέσα από τους αεραγωγούς στο κάτω μέρος της συσκευής δεν παρεμποδίζεται (βλ. εγχειρίδιο εγκατάστασης)

Υπάρχει νερό στο κάτω μέρος του θαλάμου ψυγείου. Η αποστράγγιση του νερού απόψυξης παρεμποδίζεται. Καθαρίστε την οπή αποστράγγισης του νερού απόψυξης (βλ. ενότητα «Συντήρηση και καθαρισμός συσκευής»)

Υπάρχει υπερβολικός πάγος στο θάλαμοκαταψύκτη. Η πόρτα του καταψύκτη δεν κλείνει κανονικά.
- Ελέγξτε αν υπάρχει κάτι που να εμποδίζει την πόρτα να κλείσει σωστά
- Απόψυξη του θαλάμου καταψύκτη
- Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή έχει εγκατασταθεί σωστά.

Το πρόσθιο άκρο της συσκευής, στο λάστιχο της 
πατούρας της πόρτας, είναι ζεστό. Αυτό δεν είναι ελάττωμα. Αυτό εμποδίζει το σχηματισμό συμπύκνωσης. Δεν απαιτείται καμία λύση.

Μία ή περισσότερες πράσινες λυχνίες αναβοσβήνουν 
συνέχεια.

Συναγερμός δυσλειτουργίας
Ο συναγερμός δυσλειτουργίας υποδεικνύει βλάβη σε τεχνικό εξάρτημα. Επικοινωνήστε με ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις. 

Η θερμοκρασία στο θάλαμο ψυγείου είναι πολύ ψυχρή - Η ρυθμισμένη θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή
- Μεγάλος αριθμός τροφίμων μπορεί να τοποθετήθηκε στο θάλαμο καταψύκτη

- Δοκιμάστε μια υψηλότερη θερμοκρασία
- Αν στο θάλαμο καταψύκτη τοποθετήθηκαν νωπά τρόφιμα, περιμένετε μέχρι να καταψυχθούν τελείως.
-  Ενεργοποιήστε τον ανεμιστήρα (εφόσον υπάρχει) ακολουθώντας τη διαδικασία που περιγράφεται στην παράγραφο “ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ” πιο πάνω.

 GR

Διαβάστε τις οδηγίες προσεκτικά πριν 
χρησιμοποιήσετε τη συσκευή.
Τα χαρακτηριστικά, τα τεχνικά στοιχεία και οι 
εικόνες ενδέχεται να διαφέρουν ανάλογα με 
το μοντέλο.

400010790368

Ανεμιστήρας (εάν διατίθεται)
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα 
πατώντας το κουμπί στη βάση (όπως φαίνεται στο σχήμα). 
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος υπερβαίνει τους 27°C ή αν 
εμφανιστούν σταγόνες νερού στα γυάλινα ράφια, είναι αναγκαίο 
να ενεργοποιήσετε τον ανεμιστήρα για να διασφαλίσετε τη 
σωστή συντήρηση των τροφίμων. Η απενεργοποίηση του 
ανεμιστήρα βελτιστοποιεί την κατανάλωση ενέργειας. 
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6th Sense 
Επιτρέπει τη γρήγορη επίτευξη των βέλτιστων συνθηκών συντήρησης όσον αφορά 
την εσωτερική θερμοκρασία της συσκευής.

Λυχνία LED
Οι λαμπτήρες LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια 
ζωής σε σχέση με τους συμβατικούς, προσφέρουν 
καλύτερη ορατότητα 
στο εσωτερικό και είναι 
πιο φιλικοί προς το 
περιβάλλον. 
Επικοινωνήστε με 
το κέντρο σέρβις αν 
απαιτείται αντικατάσταση.

Θερμοκρασία θαλάμου ψυγείου
Οι τρείς λυχνίες LED υποδεικνύουν τη ρυθμισμένη 
θερμοκρασία για το ψυγείο.
Μπορείτε να ρυθμίσετε διαφορετική θερμοκρασία 
χρησιμοποιώντας το κουμπί «Temp.».

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε τις ακόλουθες 
ρυθμίσεις:

Αναμμένες λυχνίες LED   Θερμοκρασία

 Υψηλή (λιγότερο ψυχρή)

 Μεσαία-Υψηλή

 Μέτρια

 Μεσαία-Χαμηλή

Χαμηλή  
(περισσότερο ψυχρή)

Σημείωση: Σημείωση: ορισμένοι θόρυβοι, όπως ήχοι κελαρύσματος και σφυρίγματα, που προέρχονται από το σύστημα ψύξης θεωρούνται φυσιολογικοί.

Κατάψυξη φρέσκων τροφίμων
Τοποθετήστε τα φρέσκα τρόφιμα για κατάψυξη 
στην περιοχή κατάψυξης στο θάλαμο καταψύκτη
αποφεύγοντας την άμεση επαφή με τρόφιμα που 
είναι ήδη κατεψυγμένα. Για να μεγιστοποιήσετε 
την ταχύτητα κατάψυξης, μπορείτε να αφαιρέσετε 
το κάτω ράφι και να τοποθετήσετε τα τρόφιμα 
απευθείας στον πυθμένα του θαλάμου.
Η κατάψυξη θα ολοκληρωθεί σε 24 ώρες.
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Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Pannello comandi con luce LED
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

B

E

F

A

G

H

I

O

M

D

L

B

E

F

A

G

H

I

O

M

D

L

N N

CC

Image 1

Comparto Frigorifero

A.  Ventola e filtro antibatterico e antiodore (a seconda del modello)
B. Gruppo termostato con luce
C.  Ripiani
D.  Piano di copertura cassetto frutta e verdura 
E.  Cassetto frutta e verdura
F. Targhetta matricola (posta a lato del cassetto frutta e verdura)
M. Balconcini 
N.  Fermabottiglie (se in dotazione) 
O.  Balconcino bottiglie 

Zona meno fredda
Zona intermedia
Zona più fredda
Zona frutta e verdura

Comparto Congelatore

G.  Cassetto superiore (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati) 
H. Cassetto centrale (zona di conservazione alimenti congelati e surgelati)
I.  Cassetto inferiore (zona di congelamento) 
L.  Contenitore cubetti ghiaccio (se in dotazione)

Image 4
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ΣΥΝΤΟΜΟΣ ΟΔΗΓΟΣ
On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
«Temp.” για 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή (ο πίνακας ελέγχου 
και η λυχνία θα παραμείνουν σβηστά). Για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής, 
πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.
Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από 
την παροχή ρεύματος

On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
«Temp.” για 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή (ο πίνακας ελέγχου 
και η λυχνία θα παραμείνουν σβηστά). Για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής, 
πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.
Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από 
την παροχή ρεύματος

On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
«Temp.” για 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή (ο πίνακας ελέγχου 
και η λυχνία θα παραμείνουν σβηστά). Για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής, 
πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.
Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από 
την παροχή ρεύματος

On/Stand-by (Ενεργοποίηση/Αναμονή) 
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης θερμοκρασίας 
«Temp.» για 3 δευτερόλεπτα για να 
απενεργοποιήσετε τη συσκευή (ο πίνακας ελέγχου 
και η λυχνία θα παραμείνουν σβηστά). Για την 
αποκατάσταση της λειτουργίας της συσκευής, 
πιέστε πάλι το ίδιο κουμπί.
Σημείωση: Αυτό δεν αποσυνδέει τη συσκευή από 
την παροχή ρεύματος


