
A. Διαμερίσματα ψυγείου
2. Λάμπα
3. Ράφια / Ζώνη ραφιών
4. Σύστημα'multi-flow' με κρύο αέρα
5. Τμήμα ψύξης
6. Πινακίδα μητρώου με εμπορική ονομασία
8. Διαχωριστικό συρταριού για φρούτα και λαχανικά
9. Συσκευασία αναστροφής πορτών
10. Διαχωριστικό
11. Δεξαμενή νερού
12. Μπαλκονάκια πόρτας
13. Μπαλκονάκι - Поставка за яйца

B. Διαμέρισμα ψύξης
14. Συρτάρι συντήρησης για κατεψυγμένα τρόφιμα
14a. Καλάθι "Eco green" (μόνο για τα μοντέλα με τη λειτουργία ECO GREEN)
15. Ράφια
16. Κάτω συρτάρι (ζώνης ψύξης)
17. Θήκη πάγου και/ή συσσωρευτής ψύξης
19. Μπαλκονάκια για πίτσα ή άλλα προϊόντα κατεψυγμένα με σύντομο περίοδο

συντήρησης
Με βάση το μοντέλο, ο αριθμός και ο τύπος των εξαρτημάτων μπορούν να
ποικίλουν. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το διαμέρισμα ψύξης χωρίς τα δύο
πάνω συρτάρια, με σκοπό να μεγαλώσει ο χώρος συντήρησης για ειδικά
προϊόντα με μεγάλο όγκο. Το κάτω συρτάρι δεν πρέπει να το βγάλετε.
Τοποθετείστε τα τρόφιμα απευθείας στα ράφια και μετά πρέπει πάντα να
βεβαιωνόσατε ότι η πόρτα του διαμερίσματος έχει κλείσει με το σωστό τρόπο.

C. Πίνακας ελέγχου
Αντιβακτηριακή προστασία:
1. Φίλτρο στον ανεμιστήρα (σύμφωνα με το μοντέλο)
7. Συρτάρι φρούτων και λαχανικών με αντιβακτηριακά προσθετικά (σύμφωνα

με το μοντέλο)
18. Φλάντζες πορτών
Το συρτάρι φρούτων-λαχανικών και οι φλάντζες της πόρτας κατασκευάζονται
με ειδικά υλικά που εμποδίζουν τη βακτηριακή διάδοση.
Σημειώσεις:
- Σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτρικής τροφοδοσίας, ο συσσωρευτής ψύξης

βοηθά να διατηρηθεί μια εξαιρετική θερμοκρασία συντήρησης όσο το δυνατό
περισσότερο.

- Όλα τα ράφια και τα μπαλκόνια μπορούν να βγουν.
- Οι εσωτερικές θερμοκρασίες της ηλεκτρικής οικιακής συσκευής εξαρτώνται

από τη θερμοκρασία, το περιβάλλον, τη συχνότητα ανοίγματος των πορτών,
καθώς επίσης και από τη θέση που βρίσκεται η συσκευή. Για τη ρύθμιση της
θερμοκρασίας, λοιπόν, πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας αυτούς τους
παράγοντες.

- Τα εξαρτήματα της συσκευής δεν πρέπει να πλένονται στο πλυντήριο πιάτων.

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Αφού πρώτα συνδέσετε τη συσκευή με το ηλεκτρικό δίχτυο, η ενεργοποίηση
γίνεται αυτόματα. Οι φωτεινές ενδείξεις της συσκευής στον πίνακα εντολών
ανάβουν για 1 δευτερόλεπτο περίπου, ακολούθως της διαδικασίας έναρξης
λειτουργίας, καταδεικνύεται η αξία αναφοράς.
Σημείωση:
• Μη βάζετε τρόφιμα στο ψυγείο πριν αυτό να έχει πλήρως κρυώσει γιατί

μπορούν να χαλάσουν.
• Όταν βάζουμε φρέσκα τρόφιμα στον καταψύκτη επιλέξτε τη θέση 3 στον

πίνακα εντολών.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΙΝΑΚΑ ΕΝΤΟΛΩΝ

1. θερμοκρασία πάρα πολύ χαμηλή
2. θερμοκρασία χαμηλή
3. θέση "ECO GREEN" (σύμφωνα με το μοντέλο)
4. υψηλή θερμοκρασία

5. κουμπί επιλογής θερμοκρασίας/stand-by (3 δευτ.)
6. διακόπτης εσωτερικού φωτισμού

ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ ΜΕ ΠΛΗΚΤΡΟ
Ο ανεμιστήρας εξασφαλίζει έναν ομοιόμορφο καταμερισμό της θερμοκρασίας
στο εσωτερικό του διαμερίσματος ψυγείου, επιτρέποντας τη συντήρησης των
τροφίμων με εξαιρετικό τρόπο. Για την ενεργοποίηση του ανεμιστήρα, πιέστε
το ανάλογο πλήκτρο (1α). Σας συμβουλεύουμε να ενεργοποιήσετε τον έλικα,
όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος ξεπερνά τους 27 - 28°C, ή διαφορετικά,
όταν σχηματίζονται σταγόνες νερού στα ράφια από κρύσταλλο, ή ακόμη όταν
υπάρχει μεγάλη υγρασία.
Σημείωση: Μην εμποδίζεται την είσοδο του αέρα με τα τρόφιμα.
Ο έλικας θα ενεργοποιηθεί ΜΟΝΟ όταν ο συμπιεστής είναι σε λειτουργία.
Θυμηθείτε να σβήσετε τον έλικα, όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος
ελαττώνεται.
Σε περίπτωση που η συσκευή διαθέτει έλικα, είναι δυνατή η εφαρμογή ενός
φίλτρου. Βγάλτε από το σχετικό δοχείο (που βρίσκεται μέσα στο συρτάρι
φρούτων και λαχανικών - αρ. 7) και εισάγετε το στο κάλυμμα του ανεμιστήρα
(αρ. 1b). Η διαδικασία αντικατάστασης είναι συνημμένη στο φίλτρο.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Η ρύθμιση της θερμοκρασίας πραγματοποιείται δια μέσου του κουμπιού
επιλογής (5). Η αξία αναφοράς της θερμοκρασίας προγραμματίζεται ταυτόχρονα
και για τα δύο τα διαμερίσματα (ψυγείο και καταψύκτη). Με την πρώτη
ενεργοποίηση, η συσκευή καταδεικνύει την αξία αναφοράς που έχει
προκαθοριστεί από το εργοστάσιο: μεσαία θέση (ECO Green, σύμφωνα με το
μοντέλο). Ο ακόλουθος πίνακας δείχνει τις διαφορετικές αξίες αναφοράς.

Περιγραφή: Φωτεινή ένδειξη σβηστή OFF Φωτεινή ένδειξη αναμμένη ON

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ
Το κουμπί επιλογής θερμοκρασίας / stand-by χρησιμοποιείται για τον καθορισμό
του επιθυμητού επιπέδου θερμοκρασίας (ζεστή / μεσαία / κρύα ).
Πιέζοντας αυτό το πλήκτρο, η αξία αναφοράς αλλάζει κυκλικά.
Λειτουργία stand-by / ON (ενεργοποίηση)
Για τον καθορισμό της συσκευής σε κατάσταση stand-by, κρατήστε πατημένο το
κουμπί επιλογής θερμοκρασίας / stand-by για 3 δευτερόλεπτα.
Σημείωση: Όταν το μηχάνημα βρίσκεται στον τρόπο λειτουργίας stand-by, το
φως λειτουργεί κανονικά, όλες οι λειτουργίες προκύπτουν απενεργοποιημένες
και ο πίνακας ελέγχου δεν καταδεικνύει ιδαίτερες φωτεινές ενδείξεις. Από τη
στιγμή που η συσκευή πρέπει να παραμείνει για μεγάλο χρονικό διάστημα με τη
πόρτα ψυγείου ανοιχτή, για την αποφυγή ενδεχόμενων οσμών, πρέπει να
βγάλετε το καλώδιο τροφοδοσίας από το ρεύμα. Για την ενεργοποίηση της
συσκευής που βρίσκεται σε κατάσταση stand-by, πιέστε το πλήκτρο επιλογή
θερμοκρασίας / stand-by. Η συσκευή θα γυρίσει στον κανονικό τρόπο
λειτουργίας και ο πίνακας εντολών θα καταδείξει την αξία αναφοράς που
προηγούμενα είχε καθοριστεί.
Σημείωση: σε περίπτωση βλάβης της τροφοδοσίας, η συσκευή θα επιστρέψει
στον κανονικό τρόπο λειτουργίας και η αξία αναφοράς που προηγούμενα είχε
καθοριστεί θα αποκατασταθεί.
Λειτουργία 'ECO GREEN'
Αυτή η λειτουργία εξασφαλίζει εξαιρετικές αποδόσεις για τη συντήρηση των
τροφίμων, σε χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση (περίπου 5/10% λιγότερο, σε
σχέση με τους στάνταρ καθορισμούς), από τη στιγμή που η συσκευή περιέχει
μικρές ποσότητες τροφίμων. Όταν η λειτουργία 'ECO' είναι ενεργοποιημένη, οι
καλύτερες συνθήκες συντήρησης των τροφίμων πραγματοποιούνται στα ίδια τα
επιμέρους τμήμα 'ECO':
- 2 ράφια "eco green" στο ψυγείο (με πλαίσιο πράσινο)
- 1 συρτάρι "eco green" στην ψύξη.

ΑΝΩΜΑΛΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
Όταν η συσκευή συνδέετε με το δίχτυο τροφοδοσία, κατά τη διάρκεια των
πρώτων 10 λεπτών λειτουργίας, μπορεί να διαπιστωθεί μια ανωμαλία στον
αισθητήρα θερμοκρασίας. Αυτή η ανωμαλία μπορεί να καταδειχθεί όπως στον
πίνακα που ακολουθεί:

Περιγραφή: Φωτεινή ένδειξη σβησμένη OFF φωτεινή ένδειξη αναβοσβήνει 

Η συσκευή θα συνεχίσει να λειτουργεί και να διατηρεί τα τρόφιμα που σε αυτήν
περιέχονται, αλλά είναι απαραίτητο να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία
τεχνικής Υποστήριξης, προμηθεύοντας τον "κωδικό έκτακτης ανάγκης"
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Υψηλή θερμοκρασία

Χαμηλή θερμοκρασία

Πάρα πολύ χαμηλή θερμοκρασία

Ανωμαλία στον αισθητήρα ψυγείου

Ανωμαλία στον αισθητήρα κατάψυξης

Ανωμαλία στον αισθητήρα ψυγείου / κατάψυξης



ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΨΥΓΕΙΟΥ 
Η απόψυξη του διαμερίσματος του ψυγείου γίνεται με απόλυτα αυτόματο τρόπο.
Ενδεχόμενες σταγόνες νερού στο πίσω τοίχωμα στο εσωτερικό του
διαμερίσματος του ψυγείου δείχνουν ότι η φάση αυτόματης απόψυξης έχει
ενεργοποιηθεί. Το νερό από την απόψυξη οδηγείται απευθείας σε ένα άνοιγμα
εκροής και συλλογής σε ένα ειδικό δοχείο, από όπου και εξατμίζεται.

ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΑΠΟΨΥΞΗ ΤΟΥ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ 
Οι καταψύκτες Whirlpool No Frost εξασφαλίζουν την κυκλοφορία πολύ κρύου
αέρα γύρω από τις περιοχές συντήρησης των τροφίμων, αποφεύγοντας έτσι το
σχηματισμό πάγου και απαλλάσσοντας από την ανάγκη απόψυξης. Τα προϊόντα
που έχουν καταψυχθεί δεν κολλάνε στα τοιχώματα, οι ετικέτες προκύπτουν
ακόμη καλά αναγνώσιμες, ο χώρος συντήρησης παραμένει σε τάξη και καθαρός.

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ
Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την
ηλεκτρική τροφοδοσία πριν να
αντικαταστήσετε τη λάμπα.
Εάν δε λειτουργεί το φως είναι απαραίτητο:
1. Βγάλτε την κάλυψη λάμπας: εισάγετε τα

δάχτυλα σας στα πλάγια ανοίγματα αερισμού (1), τραβήξτε απαλά το
κάλυμμα και σηκώστε το.

2. Ελέγξτε το φως: εάν είναι απαραίτητο, ξεβιδώστε τη λάμπα που δε
λειτουργεί και αντικαταστήστε την με μια καινούρια (χρησιμοποιήστε το
ανώτερο 15W).

3. Βάλτε ξανά την κάλυψη λάμπας. Μην αφήνετε το φως χωρίς προστασία.

ΔΕΛΤΙΟ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ GR
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Δεξαμενή νερού (εικ. 1)
Η δεξαμενή είναι από αντιμικροβιακό υλικό, που προλαμβάνει και μειώνει τη διάδοση των βακτηριδίων.
Ένα εσωτερικό δοχείο με φίλτρο από ενεργό άνθρακα επιτρέπει επίσης το φιλτράρισμα του νερού
Για να γεμίσουμε τη δεξαμενή: περιστρέψτε το στόμιο προς εσάς και αδειάστε νερό με μια κανάτα ή με άλλο κατάλληλο δοχείο.
Όταν το γεμίσετε, κλείστε το στόμιο σπρώχνοντας το στην αρχική του θέση.
Χρησιμοποιείτε πάντα και μόνο πόσιμο νερό: οποιοδήποτε άλλο υγρό μπορεί να θέσει σε κίνδυνο την απόδοση του προϊόντος.

Λήψη φιλτραρισμένου νερού (εικ. 2)
Το νερό στη δεξαμενή μπορεί να μην είναι άμεσα διαθέσιμο, από τη στιγμή που για το φιλτράρισμα του νερού μπορεί απαιτηθούν
μερικά λεπτά (με βάση την ποσότητα νερού που έχουμε βάλει στη δεξαμενή).
Για να πάρουμε το νερό: με την πόρτα του ψυγείου κλειστή, πιέστε με ένα ποτήρι τη λαβή της συσκευής παροχής.
Εάν για λόγους ασφαλείας θέλουμε να μπλοκάρουμε την απροχή νερού, είναι αρκετό να πιέσουμε το μηχανισμό κράτησης που
βρίσκεται πίσω από τη λαβή. Για να ξεμπλοκάρουμε το μηχανισμό σταματήματος, επαναφέρετε τον στην αρχική θέση. Σας
συμβουλεύουμε να πιείτε εντός 6 ωρών το νερό που προμηθεύεται από το διανομέα.

Καθαριότητα της δεξαμενής νερού (Εικ. 3-4-5-6-7-8-9)
Καθαρίστε περιοδικά τη δεξαμενή με τρεχούμενο νερό. Δύο φορές το χρόνο, σας συμβουλεύουμε να απολυμάνετε το χώρο,
χρησιμοποιώντας ειδικά προϊόντα με βάση το χλώριο αραιωμένο που δεν αλλοιώνουν τα χαρακτηριστικά του υλικού. Ξεβγάλετε με
αύθονο νερό. Για την καθαριότητα της δεξαμενής, ακολουθείστε τις οδηγίες που ακολουθούν:
- (Εικ. 3) απαγκιστρώστε και βγάλτε το πρώτο μπαλκονάκι στο πάνω μέρος του ψυγείου.

- (Εικ. 4) απαγκιστρώστε και βγάλτε τη δεξαμενή νερού, σηκώνοντας την και τραβώντας την προς εσάς. Στηρίχτε τη δεξαμεν΄λη σε
ένα επίπεδο, βγάλτε και πλύνετε το πάνω κάλλυμα.
Σημείωση: η δεξαμενή πρέπει να επανατοποθετηθεί όσο το δυνατόν πιο γρήγορα στη θέση της, για να αποφευχθεί υπερβολική
θέρμανση του ψυγείου.

- (Εικ. 5a -5b) πάρετε το εσωτερικό δοχείο, βγάλτε το φίλτρο και πλύνετε τα ξεχωριστά. Χρησιμοποιείστε μόνο νερό
για την καθαριότητα του φίλτρου (μη χρησιμοποιείτε καθαριστικά και αιχμηρά αντικείμενα). Για να καθαρίσετε το
δίσκο αγκίστρωσης του φίλτρου, βγάλτε τον από το δοχείο

- (Εικ. 6) για μια πιο βαθιά καθαριότητα, ξεβιδώστε το πώμα που καλύπτει τη βαλβίδα (το στοιχείο σύνδεσης μεταξύ
δεξαμενής και ψυγείου), περιστρέφοντας το σε φορά αντίθετη με τους δείχτες του ρολογιού. Προχωρείστε
ακολούθως στην καθαριότητα του πώματος. Σημαντικό: μην τραβάτε το σώμα της βαλβίδας (Εικ. 7).

- (Εικ. 8) επανατοποθετήστε το πώμα της βαλβίδας περιστρέφοντας το σύμφωνα με τους δείχτες του ρολογιού

- (Εικ. 9) σπρώξτε τη δεξαμενή στους πλάγιους οδηγούς της πόρτας, ενεργώντας έτσι ώστε η βαλβίδα να είναι στο
εσωτερικό της αρχικής της θέσης. Ελέγξτε τέλος και μεταξύ της φλάντζας από ελαστικό της δεξαμενής και της
πόρτας δεν υπάρχουν ορατά κενά.

Υποδείξεις διάρκειας του φίλτρου για μια στάνταρ κατανάλωση
3,0 l/ημέρα 4 μήνες
4,5 l/ημέρα 3 μήνες
6,0 l/ημέρα 2 μήνες 

Η αντικατάσταση του φίλτρου δεν συμπεριλαμβλανεται στην εγγύηση. Για να παραγγείλετε αλλά ανταλαχτικά, σας
παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών.

Συσκευή
ενεργοποίησης

Δοχείο
συγκέντρωσ
ης σταγόνων

Εικ. 2

Εικ. 1

Δεξαμενή

Γαι να γεμίσετε τη δεξαμενή, περιστρέψτε

το πώμα στην κατεύθυνση του βέλους.

Εικ. 3

Εικ. 4

Εικ. 5

Εικ. 6 Εικ. 7

Εικ. 8

Εικ. 9

ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΙΑΝΟΜΕΑ ΝΕΡΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (εάν υπάρχουν)
Διανομέας νερού
Πρώτη χρήση
Την πρώτη φορά που χρησιμοποιείτε το διανομέα νερού ή μετά από μια μεγάλη περίοδο μη χρήσης, πλύνετε με νερό τη δεξαμενή και το φίλτρο.
Ο διανομέας νερού παρέχει φρέσκο και φιλτραρισμένο νερό, χωρίς να είναι αναγκαίο κάθε φορά να ανοίξετε την πόρτα του ψυγείου. Μειώνοντας τον αριθμό των
ανοιγμάτων της πόρτας, μειώνεται ταυτόχρονα και η ενεργειακή κατανάλωση του προϊόντος.

Εγκατάσταση και αντικατάσταση του φίλτρου ενεργού άνθρακα
Το φίλτρο νερού πρέπει να το βγάλετε από το σακουλάκι από αλουμίνιο (που βρίσκεται στο καλάθι φρούτων και λαχανικών - αρ. 7). Ακολουθείστε τις οδηγίες που
υπάρχουν στη συσκευασία του φίλτρου.
Σημαντικό: εάν το φίλτρο παραμείνει στεγνό για μεγάλο χρονικό διάστημα, η απόδοση του μπορεί ενδεχόμενα να είναι λιγότερο αποτελεσματική. Είναι αρκετό, να
βρέξετε το φίλτρο με νερό για μικρό χρονικό διάστημα για να το επαναφέρουμε έτσι στην καλύτερη του δυνατή απόδοση.

Μηχανισμός
σταματήματος


