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• Η συσκευή που αγοράσατε αναπτύχθηκε για
να χρησιμοποιηθεί σε οικιακό πλαίσιο καθώς
και: 
- στις περιοχές κουζίνας χώρων εργασίας,

καταστημάτων και/ή γραφείων
- στα αγροκτήματα
- σε hotels, motels, residences, bed & breakfast

προς χρήση του κάθε πελάτη.
Για να χρησιμοποιήσετε με τον καλύτερο δυνατό
τρόπο τη συσκευή σας, σας παρακαλούμε να
διαβάσετε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης στις
οποίες θα βρείτε την περιγραφή του προϊόντος
και χρήσιμες συμβουλές.
Φυλάξτε το παρόν εγχειρίδιο για κάθε
μελλοντική χρήση.
1. Αφού αποσυσκευάσετε τη συσκευή,

βεβαιώνεστε ότι δεν έχει ζημιές κι ότι κλείνει
τέλεια η πόρτα. Τυχόν ζημιές πρέπει να
αναφέρονται στο κατάστημα πώλησης εντός
24 ωρών από την παράδοση του προϊόντος.

2. Συνιστούμε να περιμένετε τουλάχιστον δύο
ώρες πριν θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή,
για να επιτραπεί στο ψυκτικό κύκλωμα να
είναι πλήρως αποδοτικό.

3. Βεβαιώνεστε ότι η εγκατάσταση κι η
ηλεκτρική σύνδεση πραγματοποιούνται από
έναν ειδικευμένο τεχνικό σύμφωνα με τις
οδηγίες του κατασκευαστή και σε
συμμόρφωση με τους τοπικούς κανόνες για
την ασφάλεια.

4. Καθαρίστε το εσωτερικό του προϊόντος πριν
το χρησιμοποιήσετε.

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ

1. Συσκευασία
Το υλικό συσκευασίας είναι100% ανακυκλώσιμο κι
είναι σημασμένο με το σύμβολο ανακύκλωσης. Για τη
διάθεσή του ακολουθείτε τους τοπικούς κανονισμούς.
Το υλικό συσκευασίας (πλαστικές σακούλες, τεμάχια
φελιζόλ, κλπ...) πρέπει να διατηρείται μακριά από τα
παιδιά εφόσον αποτελεί πιθανή εστία κινδύνου.
2. Αποκομιδή/Διάθεση
Η συσκευή έχει κατασκευαστεί με ανακυκλώσιμο
υλικό.
Αυτή η συσκευή είναι σημασμένη σε συμμόρφωση με
την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ, Waste Electrical and
Electronic Equipment (WEEE- Άχρηστος Ηλεκτρικός κι
Ηλεκτρονικός Εξοπλισμός). Βεβαιούμενοι ότι αυτή η
συσκευή αποκομίζεται με σωστό τρόπο, συνεισφέρετε
στην πρόληψη των δυνητικών αρνητικών επιπτώσεων
για το περιβάλλον και την υγεία.

Το σύμβολο πάνω στη συσκευή, ή στα έγγραφα
που τη συνοδεύουν, υποδεικνύει ότι αυτή η συσκευή
δεν πρέπει να μεταχειριστεί ως οικιακό απόρριμμα
αλλά πρέπει να  παραδοθεί στο ενδεδειγμένο σημείο
περισυλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικών κι
ηλεκτρονικών συσκευών. Κατά την αποκομιδή,
επιστρέφετε τη συσκευή άχρηστη, κόβοντας το
καλώδιο του ρεύματος, αφαιρώντας τις πόρτες και τα
ράφια έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος
εγκλωβισμού των παιδιών στο εσωτερικό της.
Την αποκομίζετε ακολουθώντας τους τοπικούς
κανόνες για τη διάθεση των απορριμμάτων και την
παραδίδετε στα ειδικά σημεία περισυλλογής, χωρίς να
την αφήνετε αφύλακτη ούτε για λίγες ημέρες, καθώς
αποτελεί εστία κινδύνου για τα παιδιά. Για
περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την
επεξεργασία, ανάκτηση κι ανακύκλωση αυτής της
συσκευής, επικοινωνήστε με το αρμόδιο γραφείο της
τοπικής σας αυτοδιοίκησης, την υπηρεσία

περισυλλογής οικιακών απορριμμάτων ή το κατάστημα
όπου αγοράσατε τη συσκευή.

Πληροφορία:
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει CFC. Το ψυκτικό
κύκλωμα περιέχει R134a (HFC) ή R600a (HC), βλέπε
ετικέτα αριθμού μητρώου στο εσωτερικό της
συσκευής
Για τις συσκευές με Ισoβoυτάvιo (R600a): το
ισoβoυτάvιo είναι ένα φυσικό αέριο χωρίς επιπτώσεις
για το περιβάλλον, αλλά είναι εύφλεκτο. Κατʼ επέκταση
είναι απαραίτητο να βεβαιώνεστε ότι οι σωλήνες του
ψυκτικού κυκλώματος δεν έχουν ζημιές.
Αυτό το προϊόν μπορεί να περιέχει φθοριούχα αέρια
σύμφωνα με το Πρωτόκολλο του Κυότο. Το ψυκτικό
αέριο βρίσκεται σε ερμητικά σφραγισμένο σύστημα.
Ψυκτικό αέριο: το R134a έχει δυναμικό θέρμανσης του
πλανήτη (GWP) 1300.

Δήλωση συμμόρφωσης
• Αυτή η συσκευή προορίζεται για τη συντήρηση

προϊόντων διατροφής και κατασκευάζεται σε
συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΚ) Αρ. 1935/2004.

• Αυτή η συσκευή σχεδιάστηκε, κατασκευάστηκε κι
εμπορευματοποιήθηκε σε συμμόρφωση με:
- στόχοι ασφαλείας της Οδηγίας "Χαμηλή Τάση"

2006/95/ΕΕ (που αντικαθιστά την 73/23/ΕΟΚ και
επόμενες τροποποιήσεις).

- τις απαιτήσεις προστασίας της Οδηγίας “EMC"
2004/108/EK.

Η ηλεκτρική ασφάλεια της συσκευής
εξασφαλίζεται μόνον όταν είναι σωστά
συνδεμένη σε αποτελεσματική
εγκατάσταση γείωσης βάσει του νόμου.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
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Σε περίπτωση μη τήρησης των οδηγιών
απολύμανσης που αναφέρονται μπορεί να τεθεί σε
κίνδυνο η ασφάλεια του παρεχόμενου νερού.
• Κατά την πρώτη χρήση της συσκευής και μετά

από κάθε αντικατάσταση του φίλτρου,
συνιστάται να αφήνετε να τρέξει το νερό για 9-
14 λίτρα ή 6-7 λεπτά (ακόμη και μη διαδοχικά,
ωστόσο πριν από την κατανάλωση) και να
απορρίπτετε τον πάγο που παράγεται τις πρώτες
24 ώρες.

• Μετά από διάστημα μη χρήσης του διανομέα
νερού άνω των 4/5 ημερών, συνιστάται η πλύση
του κυκλώματος απορρίπτοντας το πρώτο λίτρο
νερού.

• Επανατοποθετήστε τον αφαιρούμενο διανομέα
νερού (εάν υπάρχει) με απόλυτα καθαρά χέρια.

• Συνιστάται ο τακτικός καθαρισμός του δοχείου
ή του συρταριού που περιέχει τα παγάκια μόνο
με τρεχούμενο νερό.

• Το φίλτρο πρέπει να αντικαθίσταται

υποχρεωτικά όταν ανάβει η σχετική ένδειξη
στον πίνακα διακοπτών ή μετά από διάστημα μη
χρήσης του συστήματος διανομής πάγου/νερού
άνω των 30 ημερών.

• Σε κάθε αντικατάσταση του φίλτρου συνιστάται
η απολύμανση του συστήματος διανομής πάγου
ή/και νερού με κατάλληλα απολυμαντικά
διαλύματα για υλικά σε επαφή με τρόφιμα (με
βάση το υποχλωριώδες νάτριο), τα οποία δεν
αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά των υλικών ή με
το "κιτ απολύμανσης" που μπορείτε να
προμηθευτείτε από την υπηρεσία τεχνικής
υποστήριξης. Ξεπλύνετε με τουλάχιστον 2 λίτρα
νερό πριν από τη χρήση.

• Αντικαθιστάτε τα εξαρτήματα του διανομέα
πάγου και νερού με γνήσια εξαρτήματα που
παρέχονται από τον κατασκευαστή.

• Οι τεχνικές εργασίες πρέπει να εκτελούνται
μόνο από καταρτισμένο προσωπικό ή από την
υπηρεσία τεχνικής υποστήριξης.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ, ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΠΑΓΟΥ 
Ή/ΚΑΙ ΝΕΡΟΥ (εάν υπάρχει)

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
• Η διακίνηση κι η

εγκατάσταση του
προϊόντος πρέπει να
πραγματοποιείται από δύο
ή περισσότερα άτομα.

• Δείξτε προσοχή κατά τις μετακινήσεις για να  μην
χαλάσετε τα πατώματα (π.χ. παρκέ).

• Στη διάρκεια της εγκατάστασης, βεβαιώνεστε ότι
το προϊόν δεν βλάπτει το καλώδιο του ρεύματος.

• Βεβαιώνεστε ότι το προϊόν δεν είναι κοντά σε
κάποια πηγή θερμότητας.

• Για να διασφαλιστεί ο ενδεδειγμένος εξαερισμός,
αφήνετε ένα διάστημα σε αμφότερες τις πλευρές
και πάνω από τη συσκευή ή ακολουθήστε τις
οδηγίες εγκατάστασης.

• Διατηρείτε ελεύθερα τα ανοίγματα εξαερισμού της
συσκευής.

• Μη βλάπτετε τους σωλήνες του ψυκτικού
κυκλώματος του ψυγείου.

• Εγκαθιστάτε κι οριζοντιώνετε το προϊόν πάνω σε
δάπεδο που είναι σε θέση να υποστηρίξει το βάρος
και σε χώρο κατάλληλο για τις διαστάσεις του και
τη χρήση του.

• Τοποθετείτε το προϊόν σε στεγνό και καλά
αεριζόμενο χώρο. Η συσκευή είναι
προδιατεθειμένη για λειτουργία σε χώρους στους
οποίους η θερμοκρασία περιλαμβάνεται στα
ακόλουθα διαστήματα, με τη σειρά τους σε
συνάρτηση της κλιματικής κλάσης που
αναγράφεται στην ετικέτα δεδομένων: το προϊόν
μπορεί να μη λειτουργεί σωστά αν παραμείνει για
μεγάλο χρονικό διάστημα σε ανώτερη ή κατώτερη
θερμοκρασία από το προβλεπόμενο διάστημα.

• Ελέγχετε αν η τάση πάνω στην ετικέτα μητρώου
αντιστοιχεί στην τάση της κατοικίας σας.

• Μη χρησιμοποιείτε ούτε μονούς ούτε πολλαπλούς
αντάπτορες ή προεκτάσεις.

• Για τη σύνδεση στο δίκτυο ύδρευσης,
χρησιμοποιείτε το στάνταρ σωλήνα της
καινούργιας συσκευής και μην
επαναχρησιμοποιείτε το σωλήνα του
προηγούμενου προϊόντος.

• Η τροποποίηση ή αντικατάσταση του καλωδίου
τροφοδότησης πρέπει να πραγματοποιείται
αποκλειστικά από ειδικευμένο προσωπικό ή από το
Σέρβις.

• Η αποσύνδεση της ηλεκτρικής τροφοδότησης
πρέπει να είναι δυνατή ή βγάζοντας το φις ή μέσω
διπολικού διακόπτη δικτύου τοποθετημένου πριν
από την πρίζα.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ
• Μην εισάγετε στη συσκευή φιάλες ψεκασμού ή

δοχεία που περιέχουν προωθητικά ή εύφλεκτες
ουσίες.

• Μην διατηρείτε ή χρησιμοποιείτε βενζίνη, γκάζι ή
εύφλεκτα υγρά πλησίον του προϊόντος ή άλλων
ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. Οι αναθυμιάσεις
που απελευθερώνονται μπορούν, πράγματι, να
προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκρήξεις.

ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΕΣ
ΟΔΗΓΙΕΣ

Κλιματική κλάση Θερμ. περιβ. (°C) Θερμ. περιβ. (°F)

SN από 10 έως 32 από 50 έως 90

N από 16 έως 32 από 61 έως 90

ST από 16 έως 38 από 61 έως 100

T από 16 έως 43 από 61 έως 110
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• Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές, ηλεκτρικές ή
χημικές διατάξεις για να επιταχύνετε τη διαδικασία
απόψυξης, διαφορετικές από αυτές που συνιστά ο
κατασκευαστής.

• Μη χρησιμοποιείτε ή εισάγετε ηλεκτρικές
συσκευές στο εσωτερικό των διαμερισμάτων του
προϊόντος αν δεν είναι του τύπου που εγκρίνεται
ρητώς από τον κατασκευαστή.

• Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με
μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή διανοητικές
ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση
της συσκευής, εκτός και εάν βρίσκονται υπό
συνεχή καθοδήγηση και έλεγχο κατά τη χρήση της
συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά
τους.

• Για να αποτραπεί ο κίνδυνος εγκλωβισμού κι
ασφυξίας των παιδιών στο εσωτερικό της
συσκευής, μην τους επιτρέπετε να παίζουν ή
κρύβονται στο εσωτερικό του προϊόντος.

• Μην καταπίνετε το υγρό (ατοξικό) που περιέχεται
στους συσσωρευτές ψύχους, αν υπάρχει.

• Μην τρώτε παγάκια ή γρανίτες αμέσως μόλις τα
βγάζετε από τον καταψύκτη γιατί μπορεί να
προκαλέσουν εγκαύματα λόγω ψύχους.

ΧΡΗΣΗ
• Πριν από κάθε χειρισμό συντήρησης ή καθαρισμού,

βγάζετε το φις από την πρίζα ρεύματος ή
αποσυνδέετε την ηλεκτρική τροφοδότηση.

• Όλες οι συσκευές που διαθέτουν παγομηχανή και
παροχή νερού πρέπει να συνδέονται σε δίκτυο
ύδρευσης που παρέχει αποκλειστικά πόσιμο νερό
(με πίεση του δικτύου ύδρευσης περιλαμβανόμενη
μεταξύ των 1,7 και 8,1 bar (25 και 117 PSI)). Η
παγομηχανή και/ή η παροχή νερού που δεν
συνδέονται απευθείας στο δίκτυο ύδρευσης πρέπει
να γεμίζονται αποκλειστικά με πόσιμο νερό.

• Χρησιμοποιείτε το διαμέρισμα ψυγείου για τη
συντήρηση των νωπών τροφίμων και το διαμέρισμα
καταψύκτη μόνο για τη συντήρηση κατεψυγμένων
τροφίμων, την κατάψυξη νωπών τροφίμων και για
να κάνετε παγάκια.

• Μη διατηρείτε στο θάλαμο καταψύκτη γυάλινα
δοχεία με υγρά, καθώς υπάρχει κίνδυνος θραύσης
των δοχείων.

• Αποφεύγετε την τοποθέτηση μη συσκευασμένων
τροφίμων σε απευθείας επαφή με τα εσωτερικά
εξαρτήματα του θαλάμου ψυγείου ή του θαλάμου
καταψύκτη.

Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη σε
περίπτωση που δεν τηρούνται οι ανωτέρω συμβουλές
και προφυλάξεις.

Σύντομη απουσία
Αν η περίοδος απουσίας είναι μικρότερη από τρεις
εβδομάδες, δεν είναι αναγκαίο να αποσυνδέσετε το
ψυγείο από την ηλεκτρική τροφοδοσία. Καταναλώστε
τα τρόφιμα που χαλάνε και καταψύξτε τα υπόλοιπα.
Αν η συσκευή σας διαθέτει αυτόματο παγοποιητή:
1. απενεργοποιήστε το σύστημα.
2. Κλείστε την τροφοδοσία νερού που είναι

συνδεδεμένη με τον αυτόματο παγοποιητή.
3. Αδειάστε το δοχείο από τους παγοκύβους.

Απουσία μεγάλης διάρκειας
Αδειάστε τους θαλάμους αν η περίοδος απουσίας
υπερβαίνει τις τρεις εβδομάδες. Αν η συσκευή σας
διαθέτει αυτόματο παγοποιητή:
1. απενεργοποιήστε το σύστημα.
2. Κλείστε την τροφοδοσία νερού που είναι

συνδεδεμένη με τον αυτόματο παγοποιητή
τουλάχιστον μία ημέρα νωρίτερα.nejméně jeden
den před odjezdem.

3. Αδειάστε το δοχείο από τους παγοκύβους.
Βάλτε ξύλινους ή πλαστικούς τάκους στο πάνω μέρος
κάθε πόρτας με κολλητική ταινία και αφήστε τις
πόρτες ανοιχτές για να κυκλοφορεί ο αέρας και
στους δύο χώρους. Έτσι θα αποτραπεί η δημιουργία
οσμών και μούχλας.

Μετακομίσεις
1. Βγάλτε όλα τα τα εσωτερικά εξαρτήματα.
2. Συσκευάστε τα καλά και στερεώστε τα μεταξύ

τους με κολλητική ταινία για να αποφύγετε τα

χτυπήματα και την απώλειά τους.
3. Βιδώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια έτσι ώστε να μην

ακουμπούν την επιφάνεια στήριξης.
4. Κλείστε και στερεώστε τις πόρτες με

αυτοκόλλητη ταινία, καθώς και το ηλεκτρικό
καλώδιο της συσκευής.

ΔιακοπΉ τροφοδοσίας
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, απευθυνθείτε στον
τοπικό φορέα παροχής ηλεκτρικής ενέργειας για να
πληροφορηθείτε τη διάρκεια της διακοπής. Προσοχή:
Έχετε υπόψη σας ότι η γεμάτη συσκευή θα
παραμείνει κρύα περισσότερη ώρα από μια
μισογεμάτη. Αν τα τρόφιμα έχουν ακόμη
κρυστάλλους πάγου, πορείτε να τα καταψύξετε πάλι
αν και η γεύση και το άρωμα μπορεί να έχουν
αλλοιωθεί. Αν η κατάσταση των τροφίμων δεν είναι
ικανοποιητική, θα πρέπει να τα πετάξετε.

Για διακοπές ρεύματος μέγιστης διάρκειας 24 ωρών.
1. Αφήστε κλειστές και τις δύο πόρτες της

συσκευής. Αυτό θα επιτρέψει στα τρόφιμα να
παραμείνουν κρύα για μεγαλύτερο χρονικό
διάστημα.

Για διακοπές ρεύματος άνω των 24 ωρών.
1. Αδειάστε τον καταψύκτη και τοποθετήστε τα

τρόφιμα σε φορητό καταψύκτη. Αν δεν έχετε
τέτοιο τύπο καταψύκτη και ούτε τεχνητά πακέτα
πάγου, προσπαθήστε να καταναλώσετε πρώτα όλα
τα τρόφιμα που αλλοιώνονται πιο εύκολα.

2. Αδειάστε το δοχείο από τους παγοκύβους.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΕΣΗΣ ΕΚΤΟΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
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Πριν από οποιαδήποτε επέμβαση συντήρησης και καθαρισμού, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα
ή αποσυνδέστε την ηλεκτρική τροφοδοσία. Καθαρίζετε τακτικά τη συσκευή με ένα πανί και διάλυμα
από χλιαρό νερό και ειδικά ουδέτερα απορρυπαντικά για τον εσωτερικό καθαρισμό του ψυγείου Μη
χρησιμοποιείτε ποτέ απορρυπαντικά ή προϊόντα σε σκόνη. Μην καθαρίζετε ποτέ τα εξαρτήματα του
ψυγείου με εύφλεκτα υγρά. Οι αναθυμιάσεις μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.
Καθαρίζετε το εξωτερικό της συσκευής και τα λάστιχα στις πόρτες με ένα υγρό πανί και σκουπίστε με
ένα μαλακό πανί. Μη χρησιμοποιείτε συσκευές καθαρισμού με ατμό. Καθαρίζετε το συμπυκνωτή με
ηλεκτρική σκούπα εφαρμόζοντας την ακόλουθη διαδικασία: βγάλτε την εμπρός βάση (βλ. εγχειρίδιο
εγκατάστασης) και καθαρίστε το συμπυκνωτή

Σημαντικό:
- τα κουμπιά και η οθόνη του πίνακα χειριστηρίων δεν πρέπει να καθαρίζονται με vοινόπνευμα ή

παράγωγά του, αλλά με ένα στεγνό πανί.
- Οι σωλήνες του ψυκτικού συστήματος είναι τοποθετημένοι κοντά στη λεκάνη νερού απόψυξης και

μπορεί να έχουν πολύ υψηλή θερμοκρασία. Καθαρίζετε περιοδικά με ηλεκτρική σκούπα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Πριν την αντικατάσταση του λαμπτήρα αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα.
Πώς να αντικαταστήσετε το λαμπτήρα του καταψύκτη.
1. Ορισμένα μοντέλα διαθέτουν ειδικό λαμπτήρα
2. Ο λαμπτήρας δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 15W
3. Οι οδηγίες για την αντικατάσταση του λαμπτήρα παρέχονται στον πίνακα (ΚΑΡΤΕΛΑ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ)

ΑΝΤΙΚΑΤΆΆΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΉΡΑ

Πριν επικοινωνήσετε με το Σέρβις....
Συχνά τα προβλήματα οφείλονται σε συνθήκες
που εντοπίζονται εύκολα και μπορούν να λυθούν
από το χρήστη χωρίς τη χρήση εργαλείων.

Οι θόρυβοι που εκπέμπει η συσκευή είναι
φυσιολογικοί, καθώς διαθέτει ανεμιστήρες και
μοτέρ που ανάβουν και σβήνουν αυτόματα για τη
ρύθμιση των λειτουργιών.

Ορισμένοι θόρυβοι κατά τη λειτουργία μπορούν
να μειωθούν
- αλφαδιάζοντας τη συσκευή και τοποθετώντας

την σε επίπεδη επιφάνεια.
- Απομακρύνοντας τη συσκευή από τα έπιπλα

ώστε να αποφεύγεται η επαφή.
- Ελέγχοντας τη σωστή τοποθέτηση των

εσωτερικών εξαρτημάτων.
- Αποφεύγοντας την επαφή ανάμεσα στα

μπουκάλια και στα σκεύη στο εσωτερικό.
Ορισμένοι θόρυβοι λειτουργίας που ακούγονται:
ένα σφύριγμα μετά το πρώτο άναμμα ή μετά από
μεγάλο χρονικό διάστημα με τη συσκευή εκτός
λειτουργίας. Θόρυβος φυσαλίδων όταν το
ψυκτικό υγρό εισέρχεται στους σωλήνες.
Βόμβος όταν ανοίγει η βαλβίδα ή ενεργοποιείται

ο ανεμιστήρας. Τριγμοί κατά την εκκίνηση του
συμπιεστή ή όταν οι παγοκύβοι πέφτουν στο
δοχείο πάγου. Τριγμοί κατά το άναμμα και το
σβήσιμο του συμπιεστή.

Θόρυβοι από τον αυτόματο παγοποιητή (σε
ορισμένα μοντέλα):
- επειδή η συσκευή διαθέτει αυτόματο

παγοποιητή, μπορεί να ακούγεται ένας
βόμβος (από τη βαλβίδα του νερού), θόρυβος
νερού και ξηρός ήχος πάγου που πέφτει στο
δοχείο.

Αν δεν λειτουργεί το ψυγείο σας:
• Είναι το φις τοποθετημένο σε πρίζα που

λειτουργεί με την σωστή τάση;
• Ελέγξατε τα συστήματα προστασίας και τις

ασφάλειες της ηλεκτρικής εγκατάστασης;

Εάν ο αυτόματος παγοποιητής δεν λειτουργεί (σε
ορισμένα μοντέλα):
• ο καταψύκτης λειτούργησε αρκετά για να

παγώσει; Εάν η συσκευή είναι καινούργια
μπορεί να χρειαστεί μια νύχτα.

• Το κουμπί ON/OFF του αυτόματου παγοποιητή
βρίσκεται στη θέση ON;

• Βεβαιωθείτε ότι ο μοχλός του αυτόματου

ΟΔΗΓΟΣ ΑΝΕΥΡΕΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ



50

παγοποιητή στο εσωτερικό του καταψύκτη
δεν βρίσκεται στο OFF ή σε οριζόντια θέση
(σε ορισμένα μοντέλα).

• Η παροχή νερού είναι ανοιχτή; Φτάνει νερό
στον αυτόματο παγοποιητή;

• Έχει φίλτρο νερού η συσκευή (σε ορισμένα
μοντέλα); Το φίλτρο μπορεί να έχει βουλώσει
ή να μην έχει τοποθετηθεί σωστά. Ελέγξτε
στην αρχή τις οδηγίες τοποθέτησης του
φίλτρου για να βεβαιωθείτε ότι τοποθετήθηκε
σωστά και δεν είναι βουλωμένο. Αν το
πρόβλημα δεν είναι η τοποθέτηση ή το
βουλωμένο φίλτρο, καλέστε κάποιον ειδικό ή
τεχνικό.

Παρουσία νερού στη λεκάνη νερού απόψυξης:
• Αυτό είναι φυσιολογικό όταν ο καιρός είναι

ζεστός και υγρός. Η λεκάνη μπορεί να γεμίσει
και μέχρι τη μέση. Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο
είναι ευθυγραμμισμένο έτσι ώστε να μην
υπερχειλίσει το νερό

Εάν τα άκρα της συσκευής που έρχονται σε
επαφή με το λάστιχο της πόρτας είναι ζεστά:
• είναι φυσιολογικό όταν το κλίμα είναι ζεστό

και λειτουργεί ο συμπιεστής.

Εάν το φως δε λειτουργεί:
• ελέγξατε τα συστήματα προστασίας και τις

ασφάλειες της ηλεκτρικής εγκατάστασης;
• Είναι το φις τοποθετημένο σε πρίζα που

λειτουργεί με την σωστή τάση;
• Μήπως κάηκε ο λαμπτήρας;

Εάν έχει καεί ο λαμπτήρας:
1. αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την

ηλεκτρική τροφοδοσία.
2. Βλ. κεφάλαιο "Συντήρηση και καθαρισμός".

Αν το μοτέρ φαίνεται να λειτουργεί με μεγάλη
ένταση:
• Είναι καθαρός ο συμπυκνωτής από σκόνη και

κλωστές;
• Οι πόρτες έχουν κλείσει καλά;
• Τα λάστιχα στις πόρτες είναι σε καλή

κατάσταση;
• Όταν ο καιρός είναι ζεστός ή το δωμάτιο έχει

ζέστη, το μοτέρ φυσικά λειτουργεί
περισσότερο.

• Αν η πόρτα έχει μείνει ανοιχτή για μεγάλο
χρονικό διάστημα ή αν έχουν τοποθετηθεί
μεγάλες ποσότητες τροφίμων, το μοτέρ
παραμένει σε λειτουργία περισσότερο για να
ψύξει το εσωτερικό της συσκευής.

• Ο χρόνος λειτουργίας του μοτέρ εξαρτάται
από διάφορα πράγματα: τη συχνότητα
ανοίγματος της πόρτας, την ποσότητα των
αποθηκευμένων τροφίμων, τη θερμοκρασία
του δωματίου, τη ρύθμιση των θερμοστατών.

Εάν η θερμοκρασία της συσκευής είναι πολύ
υψηλή:
• Είναι τα χειριστήρια του ψυγείου σωστά

ρυθμισμένα;
• Έχουν τοποθετηθεί προ ολίγου μεγάλες

ποσότητες νωπών τροφίμων στον καταψύκτη;
• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες δεν ανοίγουν πολύ

συχνά.
• Ελέγξτε αν οι πόρτες κλείνουν καλά.
• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί στο θάλαμο δεν

καλύπτονται εμποδίζοντας την κυκλοφορία
του κρύου αέρα.

Αν έχει σχηματιστεί υγρασία:
• Βεβαιωθείτε ότι οι αεραγωγοί στο θάλαμο δεν

καλύπτονται εμποδίζοντας την κυκλοφορία
του κρύου αέρα.

• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα έχουν
συσκευαστεί σωστά. Σκουπίστε τα βρεγμένα
σκεύη πριν τα βάλετε το ψυγείο.

• Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες δεν ανοίγουν πολύ
συχνά. Όταν η πόρτα είναι ανοιχτή, η υγρασία
του δωματίου μπαίνει στη συσκευή. Όσο πιο
συχνά ανοίγει η πόρτα, τόσο πιο γρήγορα
δημιουργείται η υγρασία, ειδικά αν το ίδιο το
δωμάτιο έχει πολύ υγρασία.

• Αν το δωμάτιο έχει πολύ υγρασία, είναι
φυσιολογικό να δημιουργείται υγρασία μέσα
στο ψυγείο.

Οι πόρτες δεν κλείνουν ή δεν ανοίγουν σωστά:
• Ελέγξτε αν υπάρχουν συσκευασίες τροφίμων

που μπλοκάρουν την πόρτα.
• Βεβαιωθείτε ότι τα εσωτερικά εξαρτήματα ή ο

αυτόματος παγοποιητής δεν βρίσκονται εκτός
θέσης.

• Βεβαιωθείτε ότι τα λάστιχα δεν είναι βρώμικα
και δεν κολλάνε.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι
αλφαδιασμένη.
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Πριν καλέσετε το Σέρβις:
ανάψτε πάλι τη συσκευή για να βεβαιωθείτε ότι
το πρόβλημα έχει λυθεί. Σε αντίθετη περίπτωση
αποσυνδέστε και πάλι τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία και περιμένετε μία ώρα
πριν την ανάψετε πάλι. Εάν μετά από τους
ελέγχους που ορίζει ο Οδηγός εντοπισμού
βλαβών και το άναμμα της συσκευής, αυτή
εξακολουθεί να μη λειτουργεί σωστά,
απευθυνθείτε στο Σέρβις περιγράφοντας το
ρόβλημα.
Παρακαλείσθε να δηλώσετε:
• το μοντέλο και τον αριθμό σειράς της

συσκευής (αναγράφονται στην ετικέτα),
• τον τύπο του προβλήματος,
• τον αριθμό του Σέρβις (ο αριθμός μετά τη

λέξη SERVICE, πάνω στην ετικέτα με τον
αριθμό μητρώου που βρίσκεται στο εσωτερικό
της συσκευής),

• την πλήρη διεύθυνσή σας,
• τον αριθμό του τηλεφώνου σας.

Προσοχή:
Η φορά ανοίγματος της πόρτας μπορεί να
αλλάξει. Αν η αντιστροφή του ανοίγματος της
όρτας της συσκευής γίνει από το Σέρβις, δεν
καλύπτεται από εγγύηση.

ΣΕΡΒΙΣ


