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Ο ψυγειοκαταψύκτης πληροί τις τρέχουσες απαιτήσεις ασφάλειας. Η εσφαλμένη χρήση μπορεί να οδηγήσει σε 
ατομικό τραυματισμό και υλική ζημιά. Για την αποφυγή του κινδύνου πρόκλησης ζημιάς, διαβάστε το εγχειρίδιο αυτό 
προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε τον ψυγειοκαταψύκτη σας για πρώτη φορά. Περιέχει σημαντικές πληροφορίες 
ασφάλειας σχετικά με την εγκατάσταση, την ασφάλεια, τη χρήση και συντήρηση του ψυγειοκαταψύκτη. Φυλάξτε το 
εγχειρίδιο αυτό για μελλοντική χρήση.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Φροντίστε ώστε τα ανοίγματα 
αερισμού του ψυγειοκαταψύκτη να μην φράσσονται ή 

παρεμποδίζονται από οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά ή άλλα 
μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές μέσα στον ψυγειοκαταψύκτη.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο ψυκτικό 
κύκλωμα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα παγιδευτεί ή υποστεί ζημιά το 

καλώδιο ρεύματος.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην τοποθετείτε φορητά πολύπριζα 
ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Για την αποφυγή ατομικού 
τραυματισμού ή ζημιάς, η συσκευή αυτή πρέπει να 

εγκαθίσταται σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
Σε αυτόν τον ψυγειοκαταψύκτη χρησιμοποιείται μικρή 
ποσότητα ψυκτικού μέσου R600a (ισοβουτένιο) που είναι 

φιλικό προς το περιβάλλον, καθώς επίσης εύφλεκτο και 
εκρηκτικό εφόσον αναφλεγεί σε περιορισμένο χώρο.
* Κατά τη μεταφορά και τοποθέτηση του ψυγείου, μην 

προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού αερίου.
* Μην αποθηκεύετε δοχεία με εύφλεκτα υλικά, όπως 

σπρέι ή δοχεία αναγόμωσης πυροσβεστήρα κοντά στον 
ψυγειοκαταψύκτη.

* Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση και 
παρόμοιες εφαρμογές, όπως:
 - σε χώρους κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, 
γραφεία και άλλου είδους περιβάλλον εργασίας

 - σε αγροκτήματα και για χρήση από πελάτες ξενοδοχείων, 
μοτέλ και άλλου είδους περιβάλλον κατοίκησης

 - σε χώρους ξενώνων·



EL -3-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

 - σε υπηρεσίες τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές που 
δεν σχετίζονται με λιανική πώληση

* Ο ψυγειοκαταψύκτης απαιτεί παροχή ρεύματος 220-
240V, 50Hz. Μη χρησιμοποιείτε άλλη παροχή ρεύματος.  
Πριν συνδέσετε τον ψυγειοκαταψύκτη, βεβαιωθείτε 
πως οι πληροφορίες της πινακίδας χαρακτηριστικών 
(τάση και φορτίο σύνδεσης) αντιστοιχούν στην παροχή 
ρεύματος. Σε περίπτωση αμφιβολίας, συμβουλευτείτε έναν 
εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο)

* Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 
ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες 
σωματικές, αισθητηριακές και διανοητικές ικανότητες, 
ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, εφόσον τους 
παρέχεται επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή 
χρήση της συσκευής και εφόσον κατανοούν τον κίνδυνο 
που περιλαμβάνεται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με 
τη συσκευή. Οι εργασίες καθαρισμού και συντήρησης δεν 
πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

* Παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοποθετούν 
και να αφαιρούν τρόφιμα από οικιακές ψυκτικές συσκευές. 
Τα παιδιά δεν αναμένεται να πραγματοποιούν καθαρισμό 
ή συντήρηση από τον χρήστη της οικιακής συσκευής, τα 
πολύ μικρά παιδιά (ηλικίας 0-3 ετών) δεν αναμένεται να 
χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές, τα μικρά παιδιά (3-8 
ετών) δεν αναμένεται να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές 
με ασφάλεια εκτός αν τους παρέχεται διαρκής επίβλεψη, τα 
μεγαλύτερα παιδιά (8-14 ετών) και ευπαθή άτομα μπορούν 
να χρησιμοποιούν οικιακές συσκευές με ασφάλεια αφού 
τους έχει δοθεί επαρκής επίβλεψη ή καθοδήγηση σχετικά 
με τη χρήση της οικιακής συσκευής. Τα πολύ ευπαθή άτομα 
δεν αναμένεται να χρησιμοποιούν τη συσκευή με ασφάλεια 
εκτός αν τους παρέχεται διαρκής επίβλεψη.

* Τυχόν ζημιά στο καλώδιο / βύσμα παροχής μπορεί να 
προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Εφόσον υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από εξουσιοδοτημένο 
τεχνικό.
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* Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση σε υψόμετρο 
μεγαλύτερο των 2000 μέτρων.

Για την αποφυγή αλλοίωσης των τροφίμων, παρακαλούμε 
να τηρείτε τις εξής οδηγίες:
* Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα διαστήματα μπορεί να 

προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας στους 
χώρους της συσκευής.

* Καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα, καθώς και τα προσπελάσιμα συστήματα 
αποστράγγισης.

* Αποθηκεύετε νωπό κρέας και ψάρια στο ψυγείο μέσα σε 
κατάλληλους περιέκτες, ώστε να μην έρχονται σε επαφή με 
άλλα τρόφιμα ούτε να στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.

* Οι χώροι κατεψυγμένων τροφίμων με διαβάθμιση δύο 
αστέρων είναι κατάλληλοι για διατήρηση ήδη κατεψυγμένων 
τροφίμων, για διατήρηση ή παρασκευή παγωτού και για την 
παρασκευή παγοκύβων.

* Οι χώροι με διαβάθμιση ενός αστέρα και δύο ή τριών 
αστέρων δεν είναι κατάλληλοι για την κατάψυξη νωπών 
τροφίμων.

* Αν πρόκειται να αφήσετε την ψυκτική συσκευή κενή 
για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, 
πραγματοποιήστε απόψυξη, καθαρίστε την, στεγνώστε την 
και αφήστε την πόρτα ανοικτή για την αποτροπή ανάπτυξης 
μυκήτων μέσα στη συσκευή.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -1: ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
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Απόρριψη

• Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούνται στο προϊόν και τη συσκευασία είναι φιλικά προς το περιβάλλον και 
ανακυκλώσιμα. Απορρίπτετε τη συσκευασία με οικολογικό τρόπο. Συμβουλευτείτε το τοπικό σας συμβούλιο για 
περισσότερες λεπτομέρειες.

• Αν προορίζετε τη συσκευή για απόσυρση, κόψτε το καλώδιο παροχής ρεύματος και καταστρέψτε το βύσμα και το 
καλώδιο. Ακυρώστε την ασφάλιση της πόρτας ώστε να μην είναι δυνατό να παγιδευτεί κανένα παιδί στο εσωτερικό του.

• Αν εισέλθει αποκομμένο βύσμα σε πρίζα 16 amp υπάρχει σοβαρός κίνδυνος ασφάλειας (ηλεκτροπληξίας). 
Βεβαιωθείτε πως το αποκομμένο βύσμα απορρίπτεται με ασφάλεια.

Σημειώσεις:
• Διαβάστε το εγχειρίδιο οδηγιών προσεκτικά πριν από την εγκατάσταση και χρήση της συσκευής αυτής.  Δεν 

φέρουμε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από εσφαλμένη χρήση.
• Τηρήστε όλες τις οδηγίες που αναγράφονται πάνω στη συσκευή και στο εγχειρίδιο οδηγιών και φυλάξτε το 

εγχειρίδιο αυτό σε ασφαλές μέρος για την επίλυση προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν στο μέλλον.         
• Η συσκευή αυτή παράγεται για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε οικιακό περιβάλλον και 

για τους προσδιορισμένους σκοπούς.  Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή δημόσια χρήση. Η χρήση αυτού του 
είδους θα έχει ως αποτέλεσμα την ακύρωση της εγγύησης της συσκευής και η εταιρεία μας δεν θα φέρει ευθύνη 
για τυχόν απώλειες που θα προκύψουν. 

• Η συσκευή αυτή παράγεται για χρήση σε σπίτια και είναι κατάλληλη μόνο για ψύξη / συντήρηση τροφίμων. Δεν 
είναι κατάλληλη για εμπορική ή δημόσια χρήση και/ή για αποθήκευση υλικών εκτός από τρόφιμα. Η εταιρεία μας 
δεν φέρει ευθύνη για απώλειες που μπορεί να προκύψουν σε κάθε άλλη περίπτωση.
Προειδοποιήσεις ασφάλειας
• Μη συνδέετε τον ψυγειοκαταψύκτη στην παροχή ρεύματος μέσω καλωδίου επέκτασης.
• Τυχόν ζημιά στο καλώδιο / βύσμα μπορεί να προκαλέσει φωτιά ή ηλεκτροπληξία. Εφόσον υποστεί ζημιά, 
πρέπει να αντικαθίσταται μόνο από εξουσιοδοτημένο τεχνικό. 

• Ποτέ μην καμπυλώνετε υπερβολικά το καλώδιο παροχής.
• Ποτέ μην αγγίζετε το καλώδιο / βύσμα παροχής με βρεγμένα χέρια, καθώς μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία 

λόγω βραχυκυκλώματος.
• Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια ή κουτάκια ποτών μέσα στον καταψύκτη. Τα μπουκάλια ή τα κουτάκια 

μπορεί να εκραγούν.
• Όταν παίρνετε παγάκια από τον καταψύκτη, μην τον αγγίζετε, καθώς μπορεί να προκληθεί έγκαυμα ή τραύμα από τον πάγο.
• Μην αφαιρείτε αντικείμενα από τον καταψύκτη με υγρά ή βρεγμένα χέρια. Μπορεί να προκληθούν εκδορές ή 

εγκαύματα στο δέρμα από τον πάγο.
• Μην καταψύχετε φαγητό που έχει ήδη ξεπαγώσει.

Απόρριψη της παλιάς συσκευής
Το σύμβολο αυτό που βρίσκεται στο προϊόν ή στη συσκευασία του σημαίνει πως το προϊόν δεν θα 
πρέπει να αντιμετωπίζεται ως οικιακό απόρριμμα. Αντιθέτως, θα πρέπει να παραδίδεται σε κατάλληλους 
τόπους περισυλλογής απορριμμάτων όπου ανακυκλώνεται ηλεκτρικός και ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Τα 
ανακυκλώσιμα υλικά συντελούν στη διάσωση των φυσικών πόρων. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες 
σχετικά με την ανακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, την υπηρεσίας 
απόρριψης οικιακών αποβλήτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν.
Ρωτήστε τις τοπικές αρχές σχετικά με την απόρριψη Αποβλήτων Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού 
Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ) που έχει σκοπό την επαναχρησιμοποίηση, ανακύκλωση και ανάκτησή τους.

Πληροφορίες εγκατάστασης
Πριν από την αφαίρεση της συσκευασίας και τη μετακίνηση του ψυγειοκαταψύκτη, αφιερώστε λίγο χρόνο για να 
εξοικειωθείτε με τα ακόλουθα σημεία.

• Τοποθετήστε τον ψυγειοκαταψύκτη σε θέση που δεν επηρεάζεται από άμεσο ηλιακό φως και μακριά από πηγές 
θερμότητας, όπως καλοριφέρ.

• Η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 50 εκατ. μακριά από σόμπες, φούρνους αερίου και θερμαντικά 
στοιχεία. Θα πρέπει επίσης να βρίσκεται τουλάχιστον 5 εκατ. μακριά από ηλεκτρικές κουζίνες.

• Μην εκθέτετε τον ψυγειοκαταψύκτη σε υγρασία ή βροχή.
• Ο ψυγειοκαταψύκτης θα πρέπει να τοποθετείται σε απόσταση τουλάχιστον 20 χιλ. από άλλον καταψύκτη.
• Χρειάζεται διάκενο τουλάχιστον 150 mm πάνω από τη συσκευή σας. Μην τοποθετείτε τίποτα επάνω στη 

συσκευή σας.
• Για την ασφαλή λειτουργία, είναι σημαντικό να βρίσκεται ο ψυγειοκαταψύκτης σε σταθερή και οριζόντια θέση. Τα 

ρυθμιζόμενα πόδια χρησιμοποιούνται για την ισοστάθμιση του ψυγειοκαταψύκτη. Σιγουρευτείτε 
πως η συσκευή σας είναι οριζόντια πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο εσωτερικό της.

• Συστήνουμε να σκουπίσετε όλα τα ράφια και τους δίσκους με πανί βρεγμένο με θερμό νερό, 
στο οποίο έχει προστεθεί μια κουταλιά του γλυκού μαγειρική σόδα, πριν από τη χρήση. Μετά 
τον καθαρισμό, ξεπλύνετε με θερμό νερό και στεγνώστε.

• Πραγματοποιήστε την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τους πλαστικούς οδηγούς που 
βρίσκονται στο πίσω μέρος της συσκευής. Περιστρέψτε τους κατά 90 μοίρες (όπως φαίνεται 
στο διάγραμμα). Με αυτόν τον τρόπο εξασφαλίζεται πως ο συμπυκνωτής δεν έρχεται σε 
επαφή με τον τοίχο.

• Το ψυγείο θα πρέπει να τοποθετείται σε έναν τοίχο ώστε η απόσταση μεταξύ τους να μην υπερβαίνει τα 75 χιλ.
Πριν από τη χρήση του ψυγείου

• Πριν ρυθμίσετε τον ψυγειοκαταψύκτη, ελέγξτε τον για τυχόν ορατές ζημιές. Μην εγκαθιστάτε ή 
χρησιμοποιείτε τον ψυγειοκαταψύκτη, αν έχει υποστεί ζημιά.

• Κατά τη χρήση του ψυγειοκαταψύκτη για πρώτη φορά, φέρτε τον σε όρθια θέση για τουλάχιστον 
3 ώρες πριν τον συνδέσετε στον παροχή ρεύματος. Έτσι εξασφαλίζεται η αποδοτική λειτουργία του και 
αποφεύγεται η πρόκληση ζημιάς στον συμπιεστή. 

• Μπορεί να παρατηρήσετε μια ελαφριά μυρωδιά κατά τη χρήση του ψυγειοκαταψύκτη για πρώτη φορά. 
Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και θα εξασθενίσει καθώς ο ψυγειοκαταψύκτης θα αρχίσει να ψύχεται. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -2: Ο ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ ΣΑΣ

Πληροφορίες σχετικά με την ψυκτική τεχνολογία νέας γενιάς
Οι ψυγειοκαταψύκτες με ψυκτική τεχνολογία νέας γενιάς έχουν διαφορετικό σύστημα λειτουργίας 
από τους στατικούς ψυγειοκαταψύκτες. Στους συνηθισμένους ψυγειοκαταψύκτες, ο υγρός αέρας 
που εισέρχεται στον καταψύκτη και η υγρασία που εκπέμπεται από τα τρόφιμα, μετατρέπεται σε 
πάγο στο θάλαμο ψύξης. Για να λιώσει αυτός ο πάγος, δηλαδή για απόψυξη, το ψυγείο πρέπει 
να αποσυνδεθεί από την πρίζα Προκειμένου να διατηρηθούν τα τρόφιμα ψυχρά κατά τη διάρκεια 
της απόψυξης, ο χρήστης πρέπει να τα αποθηκεύσει κάπου αλλού και να καθαρίσει τον πάγο 
που απομένει και τη συσσωρευμένη πάχνη.
Η κατάσταση είναι εντελώς διαφορετική στα διαμερίσματα καταψύκτη που διαθέτουν ψυκτική 
τεχνολογία νέας γενιάς. Με τη βοήθεια ενός ανεμιστήρα, ψυχρός και ξηρός αέρας κυκλοφορεί 
σε ολόκληρο το θάλαμο ψύξης. Λόγω του ψυχρού αέρα που κυκλοφορεί άνετα σε ολόκληρο το 
θάλαμο – ακόμα και στο χώρο ανάμεσα στα ράφια – τα τρόφιμα καταψύχονται ομοιόμορφα και 
σωστά. Με αυτό τον τρόπο δεν σχηματίζεται πάχνη.   
Η διαμόρφωση στο θάλαμο συντήρησης είναι σχεδόν ίδια όπως και στο θάλαμο ψύξης. Ο αέρας 
που εκπέμπεται από τον ανεμιστήρα που βρίσκεται στην κορυφή του διαμερίσματος συντήρησης 
ψύχεται περνώντας από το κενό πίσω από τον αεραγωγό. Ταυτόχρονα, εξέρχεται αέρας από τις 
οπές του αεραγωγού, με αποτέλεσμα να ολοκληρώνεται η ψυκτική διαδικασία με επιτυχία μέσα 
στο θάλαμο συντήρησης. Οι οπές του αεραγωγού έχουν σχεδιαστεί για ομοιόμορφη κατανομή 
του αέρα σε ολόκληρο το θάλαμο.
Εφόσον δεν διέρχεται αέρας μεταξύ του διαμερίσματος κατάψυξης και συντήρησης, δεν 
αναμιγνύονται οι οσμές. 
Κατά συνέπεια, το ψυγείο με ψυκτική τεχνολογία νέας γενιάς παρέχει ευκολία στη χρήση, καθώς 
και μεγάλο όγκο θαλάμων και αισθητικά άρτια εμφάνιση.

Αυγοθήκη

Παγοθήκη

Η εικόνα αυτή έχει σχεδιαστεί ενημερωτικά ώστε να παρουσιάζει τα διάφορα τμήματα και τα εξαρτήματα της συσκευής.
Τα τμήματα μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με το μοντέλο της συσκευής.

* Σε ορισμένα μοντέλα

Πίνακας ενδείξεων και ελέγχου
Θάλαμος συντήρησης

Θάλαμος ψύξης

Σχάρα κρασιών *

Ράφια συντήρησης

Ρυθμιζόμενο ράφι πόρτας * / 
Άνω ράφι πόρτας

Θάλαμος Chiller *

Κάλυμμα δοχείου crisper (διατήρησης φρούτων - λαχανικών)

Δοχείο Crisper (διατήρηση φρούτων - λαχανικών)

Άνω καλάθι ψύξης

Μεσαίο καλάθι ψύξης

Κάτω καλάθι ψύξης

Πόδια ευθυγράμμισης

Ράφι μπουκαλιών

Άνω ράφι πόρτας

Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται 
για χρήση ως εντοιχισμένη.

Διαμέρισμα Νωπών Τροφίμων (Συντήρηση): Η πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας διασφαλίζεται στη διαμόρφω-
ση με τα συρτάρια στο κάτω μέρος της συσκευής, και τα ράφια ομοιόμορφα κατανεμημένα, ενώ η θέση των θηκών της 
πόρτας δεν επηρεάζει την κατανάλωση ενέργειας.
Διαμέρισμα κατάψυξης (Κατάψυξη): Η πιο αποτελεσματική χρήση ενέργειας εξασφαλίζεται στη διαμόρφωση με τα 
συρτάρια και τους κάδους στη θέση παράδοσης.
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Πίνακας ενδείξεων και ελέγχου

Λειτουργία του ψυγείου

1 9 11 10 7a 5 8a 6 15 3

2 12 14 47b 138b

1. Κουμπί ρύθμισης Κατάψυξης
2. Κουμπί Τρόπου λειτουργίας
3. Κουμπί Συντήρησης
4. Κουμπί Ψύξης Ποτών & Σίγασης
5. Οθόνη ένδειξης ρύθμισης Κατάψυξης
6. Οθόνη ένδειξης ρύθμισης Συντήρησης
7. Σύμβολο Ταχείας κατάψυξης
8. Σύμβολο Ταχείας ψύξης
9. Σύμβολο λειτουργίας Διακοπών
10. Σύμβολο λειτουργίας Οικονομίας
11. Σύμβολο Χαμηλής τάσης
12. Σύμβολο Κλειδώματος για παιδιά 
13. Σύμβολο Ειδοποίησης (SR)
14. Σύμβολο Σϊγασης
15. Οθόνη ένδειξης Ψύξης ποτών (το σύμβολο στην πράξη μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη γλώσσα (Min-Dk.))

Λειτουργία Super freeze
Τρόπος χρήσης
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της κατάψυξης ώσπου να εμφανιστεί 
στην οθόνη το σύμβολο "SF". Θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα. Τότε 
πραγματοποιείται η ρύθμιση.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής:

• Η θερμοκρασία της συντήρησης και της λειτουργίας super 
cool μπορούν να προσαρμοστούν. Σε αυτή την περίπτωση 
η λειτουργία super freeze συνεχίζεται.

• Η Οικονομική λειτουργία και η λειτουργία Διακοπών δεν μπορούν να επιλεγούν.
• Η λειτουργία Super freeze μπορεί να ακυρωθεί κατά τον ίδιο τρόπο.

Λειτουργία Super cool
Τρόπος χρήσης
Πατήστε το κουμπί ρύθμισης της συντήρησης ώσπου να 
εμφανιστούν στην οθόνη το σύμβολο "SC". Θα ακουστεί ένα ηχητικό 
σήμα. Τότε πραγματοποιείται η ρύθμιση.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής:

• Η θερμοκρασία της κατάψυξης και της λειτουργίας super 
freeze μπορούν να προσαρμοστούν. Σε αυτή την περίπτωση 
η λειτουργία super cool συνεχίζεται.

• Η Οικονομική λειτουργία και η λειτουργία Διακοπών δεν μπορούν να επιλεγούν.
• Η λειτουργία Super cool μπορεί να ακυρωθεί κατά τον ίδιο τρόπο.

Φωτισμός (αν διατίθεται)
Όταν το προϊόν συνδεθεί για πρώτη φορά στο ρεύμα, τα εσωτερικά φώτα μπορεί να ενεργοποιηθούν 1 λεπτό αργότερα 
λόγω ελέγχων εκκίνησης λειτουργίας.
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Οικονομική λειτουργία
Τρόπος χρήσης

• Πατήστε το "κουμπί λειτουργίας" ώσπου να εμφανιστεί το 
σύμβολο eco.

• Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 δευτερόλεπτο. 
Τότε πραγματοποιείται η ρύθμιση. Το σύμβολο eco 
αναβοσβήνει 3 φορές. Όταν καθοριστεί η λειτουργία, 
ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

• Οι ενδείξεις της θερμοκρασίας κατάψυξης και συντήρησης 
εμφανίζουν την ένδειξη "E".

• Το σύμβολο της οικονομικής λειτουργίας και το γράμμα  θα εμφανίζονται ώσπου να ολοκληρωθεί η 
λειτουργία.

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής:
• Είναι δυνατή η ρύθμιση της κατάψυξης. Όταν ακυρώνεται η οικονομική λειτουργία, συνεχίζει η επιλεγμένη 

ρύθμιση.
• Είναι δυνατή η ρύθμιση της συντήρησης. Όταν ακυρώνεται η οικονομική λειτουργία, συνεχίζει η επιλεγμένη 

ρύθμιση.
• Οι λειτουργίες Super cool και Super freeze μπορούν να επιλεγούν. Η Οικονομική λειτουργία ακυρώνεται 

αυτόματα και η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται.
• Η λειτουργία Διακοπών μπορεί να επιλεγεί αφού ακυρωθεί η οικονομική λειτουργία. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται 

η επιλεγμένη λειτουργία.
• Για ακύρωση, θα πρέπει απλώς να πατήσετε το κουμπί Λειτουργίας.

Λειτουργία διακοπών
Τρόπος χρήσης

• Πατήστε το "κουμπί λειτουργίας" ώσπου να εμφανιστεί το 

σύμβολο της λειτουργίας διακοπών. 
• Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί για 1 δευτερόλεπτο. Τότε 

πραγματοποιείται η ρύθμιση. Το σύμβολο λειτουργίας 
διακοπών αναβοσβήνει 3 φορές. Όταν καθοριστεί η 
λειτουργία, ακούγεται ένα ηχητικό σήμα.

• Η ένδειξη θερμοκρασίας της κατάψυξης θα εμφανίζει "H".
• Το σύμβολο της λειτουργίας διακοπών και η ένδειξη "H" θα 

εμφανίζονται ώσπου να ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αυτής:

• Είναι δυνατή η ρύθμιση της κατάψυξης. Όταν ακυρώνεται η λειτουργία Διακοπών, συνεχίζουν οι επιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

• Είναι δυνατή η ρύθμιση της συντήρησης. Όταν ακυρώνεται η λειτουργία Διακοπών, συνεχίζουν οι επιλεγμένες 
ρυθμίσεις.

• Οι λειτουργίες Super cool και Super freeze μπορούν να επιλεγούν. Η λειτουργία διακοπών ακυρώνεται αυτόματα 
και η επιλεγμένη λειτουργία ενεργοποιείται.

• Η Οικονομική λειτουργία μπορεί να επιλεγεί αφού ακυρωθεί η λειτουργία Διακοπών. Στη συνέχεια, ενεργοποιείται 
η επιλεγμένη λειτουργία.

• Για ακύρωση, θα πρέπει απλώς να πατήσετε το κουμπί Λειτουργίας.
Λειτουργία Ψύξης ποτών
Για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία ψύξης ποτών θα πρέπει να πατηθεί το κουμπί 
Ψύξης ποτών. Με κάθε πάτημα θα αυξάνεται ο χρόνος κατά 5 λεπτά ως τα 30 
λεπτά και κατόπιν η τιμή θα επιστρέψει στο μηδέν. Μπορείτε να δείτε το χρονικό 
διάστημα που θέλετε να ρυθμίσετε στο τμήμα "Μετρητής ειδοποίησης Ψύξης 
ποτών". Η λειτουργία Ψύξης ποτών επιτρέπει μόνο στο ψυγείο να εκπέμψει μια 
ηχητική ειδοποίηση μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα.
Σημαντικό: Δεν πρέπει να συγχέεται με την ψύξη.
Σημείωση: Πρέπει να ρυθμίσετε το χρόνο σύμφωνα με τη θερμοκρασία που είχαν 
τα μπουκάλια πριν τα τοποθετήσετε. 
Για παράδειγμα, μπορείτε αρχικά να ρυθμίσετε το χρόνο σε "5 λεπτά". Αν μετά από 
αυτό το διάστημα το αποτέλεσμα ψύξης δεν είναι ικανοποιητικό, μπορείτε να ρυθμίσετε επιπλέον 5 ή 10 λεπτά. 
Ενώ χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία, πρέπει να ελέγχετε τακτικά τη θερμοκρασία των μπουκαλιών. Όταν τα 
μπουκάλια είναι αρκετά κρύα, πρέπει να τα αφαιρέσετε από τη συσκευή.
Σε περίπτωση που αφήσετε τα μπουκάλια μέσα στη συσκευή με τη λειτουργία Ψύξης ποτών ενεργή, τα μπουκάλια θα 
μπορούσαν να σκάσουν.
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Λειτουργία Σίγασης

Αυτή η λειτουργία μπορεί να ενεργοποιηθεί αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί 
σίγασης. Όταν ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, θα είναι ανενεργοί όλοι οι ήχοι κουμπιών και οι ηχητικές ειδοποιήσεις.
Αυτή η λειτουργία μπορεί να ακυρωθεί αν πατήσετε και κρατήσετε πατημένο για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί σίγασης.

Λειτουργία Προστασίας Οθόνης
Τρόπος Χρήσης

• Η λειτουργία αυτή ενεργοποιείται όταν πατάτε το κουμπί Λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα.
• Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων μετά από την ενεργοποίηση της λειτουργίας, ο φωτισμός 

του πίνακα ελέγχου απενεργοποιείται.
• Αν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί ενώ ο φωτισμός του πίνακα ελέγχου είναι απενεργοποιημένος, εμφανίζονται οι 

τρέχουσες ρυθμίσεις στην οθόνη και μπορείτε να προβείτε στις επιθυμητές ρυθμίσεις. Αν δεν απενεργοποιήσετε 
τη λειτουργία προστασίας οθόνης και δεν πατήσετε οποιοδήποτε κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων, ο πίνακας 
ελέγχου σβήνει και πάλι. 

• Για ακύρωση της λειτουργίας προστασίας οθόνης, πατήστε το κουμπί Λειτουργίας για 5 δευτερόλεπτα ξανά.
• Όταν η λειτουργία Προστασίας Οθόνης είναι ενεργή, μπορείτε επίσης να ενεργοποιήσετε το Παιδικό Κλείδωμα.
• Αν δεν πατηθεί κανένα κουμπί εντός 5 δευτερολέπτων από την ενεργοποίηση του παιδικού κλειδώματος, ο 

φωτισμός του πίνακα ελέγχου απενεργοποιείται. Μπορείτε να εμφανίσετε την τελευταία κατάσταση ρυθμίσεων 
ή λειτουργιών πατώντας οποιοδήποτε κουμπί. Ενώ ο φωτισμός του πίνακα ελέγχου είναι ενεργοποιημένος, 
μπορείτε να ακυρώσετε το παιδικό κλείδωμα όπως περιγράφεται στις οδηγίες αυτής της λειτουργίας.

Λειτουργία παιδικού κλειδώματος
Πότε χρησιμοποιείται;
Για να αποφύγετε την αλλαγή των ρυθμίσεων από επέμβαση παιδιών, η συσκευή αυτή διαθέτει Παιδικό Κλείδωμα.
Ενεργοποίηση Παιδικού Κλειδώματος

Πατήστε το κουμπί Κατάψυξης και Συντήρησης ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.
Απενεργοποίηση Παιδικού Κλειδώματος
Πατήστε το κουμπί Κατάψυξης και Συντήρησης ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα.

Σημείωση: Το Παιδικό Κλείδωμα απενεργοποιείται επίσης αν διακοπεί η παροχή ρεύματος ή αν αποσυνδεθεί το 
ψυγείο από την πρίζα.
Λειτουργία ακύρωσης φωτισμού
Πότε χρησιμοποιείται;

• Αν θέλετε να ακυρώσετε τα φώτα στη συντήρηση, μπορείτε να επιλέξετε αυτή τη λειτουργία.
• Ενώ πατάτε ταυτόχρονα για 3 δευτερόλεπτα το κουμπί Κατάψυξης, Συντήρησης, Τρόπου λειτουργίας και Ψύξης 

Ποτών/Σίγασης. Με αυτό τον τρόπο θα επιλεγεί ο τρόπος λειτουργίας. Από το σημείο αυτό και μετά τα φώτα δεν 
θα ανάβουν, αν η λειτουργία δεν ακυρωθεί με τον ίδιο τρόπο.

• Αν θέλετε να ακυρώσετε τη λειτουργία αυτή, επαναλάβετε την ίδια διαδικασία, ή η λειτουργία ακυρώνεται 
αυτόματα μετά από 24 ώρες.
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Ρυθμίσεις θερμοκρασίας συντήρησης
• Η αρχική τιμή θερμοκρασίας της ένδειξης ρύθμισης της 

συντήρησης είναι +4°C.
• Πατήστε το κουμπί συντήρησης μία φορά.
• Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το κουμπί αυτό, εμφανίζεται 

στην ένδειξη της ρύθμισης η τελευταία τιμή. 
• Κάθε φορά που πατάτε το κουμπί αυτό ορίζεται χαμηλότερη 

θερμοκρασία. (+8°C, +6°C, +5°C, +4°C, +2°C, Super Cool 
/ SC)

• Όταν πατάτε το κουμπί ρύθμισης του ψυγείου ώσπου να εμφανιστεί το σύμβολο supercool και αν δεν πατήσετε 
οποιοδήποτε άλλο κουμπί εντός 1 δευτερολέπτου, αναβοσβήνει η ένδειξη Super Cool.

• Αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί, θα ξαναρχίσει η ρύθμιση από την τιμή +8°C.
• Η τιμή της θερμοκρασίας που είχε επιλεγεί πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Διακοπών, η λειτουργία Super 

Freeze, Super Cool ή η Οικονομική λειτουργία, παραμένει ίδια ώσπου να ολοκληρωθεί ή να ακυρωθεί η 
λειτουργία. Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε αυτή την τιμή θερμοκρασίας.

Λειτουργία ειδοποίησης ανοικτής πόρτας
Αν η πόρτα της συντήρησης ή της κατάψυξης παραμείνει ανοικτή για περισσότερο από 2 λεπτά, η συσκευή σας 
εκπέμπει ήχο "μπιπ-μπιπ".

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας κατάψυξης
• Η αρχική τιμή θερμοκρασίας της ένδειξης ρύθμισης της 

ψύξης είναι -18°C.
• Πατήστε το κουμπί κατάψυξης μία φορά.
• Όταν πατήσετε για πρώτη φορά το κουμπί αυτό, 

εμφανίζεται στην οθόνη η τιμής της τελευταίας ρύθμισης.
• Όποτε πατάτε αυτό το κουμπί, η θερμοκρασία ρυθμίζεται 

σε χαμηλότερη τιμή (-16°C, -18°C, -20°C, -22°C, -24°C 
Super Freeze / SF).

• Όταν πατάτε το κουμπί ρύθμισης ψύξης ώσπου να εμφανιστεί το σύμβολο superfreeze και αν δεν πατήσετε 
οποιοδήποτε άλλο κουμπί εντός 1 δευτερολέπτου, αναβοσβήνει το σύμβολο της λειτουργίας Super Freeze.

• Αν συνεχίσετε να πατάτε το κουμπί, θα ξαναρχίσει η ρύθμιση από την τιμή -16°C.
• Η τιμή της θερμοκρασίας που είχε επιλεγεί πριν ενεργοποιηθεί η λειτουργία Διακοπών, η λειτουργία Super 

Freeze, Super Cool ή η Οικονομική λειτουργία, παραμένει ίδια ώσπου να ολοκληρωθεί ή να ακυρωθεί η 
λειτουργία. Η συσκευή συνεχίζει να λειτουργεί σε αυτή την τιμή θερμοκρασίας.

Προειδοποιήσεις σχετικά με τις ρυθμίσεις θερμοκρασίας
• Δεν συστήνεται να λειτουργείτε το ψυγείο σε περιβάλλον με θερμοκρασία κάτω από 10°C.
• Για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η συχνότητα ανοίγματος των πορτών, η 

ποσότητα τροφίμων που διατηρείται μέσα στο ψυγείο και η θερμοκρασία περιβάλλοντος στο χώρο του ψυγείου.
• Αφού συνδεθεί στην πρίζα, το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργεί αδιάκοπα ως 24 ώρες σε ρύθμιση που αντιστοιχεί 

στη θερμοκρασία περιβάλλοντος, ώστε να ψυχθεί πλήρως. Μην ανοίγετε τις πόρτες του ψυγείου και μην 
τοποθετείτε τρόφιμα στο εσωτερικό του κατά το χρονικό αυτό διάστημα. 

• Το ψυγείο διαθέτει μια λειτουργία καθυστέρησης 5 λεπτών για την αποφυγή πρόκλησης βλάβης στον συμπιεστή 
του, όταν βγάζετε το βύσμα από την πρίζα και στη συνέχεια το συνδέετε ξανά, σε περίπτωση διακοπής 
ρεύματος. Το ψυγείο θα αρχίσει να λειτουργεί κανονικά μετά από 5 λεπτά. 

• Το ψυγείο έχει σχεδιαστεί να λειτουργεί στο εύρος θερμοκρασιών περιβάλλοντος που αναφέρεται στα πρότυπα, 
σύμφωνα με την κλιματική κλάση που δηλώνεται στην πινακίδα χαρακτηριστικών. Δεν συστήνουμε τη λειτουργία 
του ψυγείου σε θερμοκρασίες εκτός του αναγραφόμενου εύρους, καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει την ψυκτική 
του απόδοση.

• Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος εντός του εύρους 10°C - 43°C.
Κατηγορία κλίματος και σημασία:
T (τροπικό): Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος στην περιοχή από 16 °C 
έως 43 °C.
ST (υποτροπικό): Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 
38 °C.
N (εύκρατο): Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 °C έως 32 °C.
SN (διευρυμένο εύκρατο): Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 
10 °C έως 32 °C.
Ένδειξη θερμοκρασίας
Για να διευκολυνθείτε για την καλύτερη ρύθμισή του, το ψυγείο διαθέτει ένδειξη της θερμοκρασίας που 
επικρατεί στην ψυχρότερη περιοχή του.
Για την καλύτερη συντήρηση τροφίμων στο ψυγείο, ειδικά στην ψυχρότερη περιοχή του, βεβαιωθείτε πως 
εμφανίζεται το μήνυμα “OK” στην ένδειξη θερμοκρασίας. Αν δεν εμφανίζεται το « OK », αυτό σημαίνει πως η 
θερμοκρασία δεν έχει ρυθμιστεί σωστά
Μπορεί να είναι δύσκολο να διακρίνετε την ένδειξη. Βεβαιωθείτε πως ανάβει σωστά. Κάθε φορά που αλλάζει 
η ρύθμιση του θερμοστάτη, περιμένετε να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία στο εσωτερικό της συσκευής πριν 
προχωρήσετε, αν είναι απαραίτητο, σε νέα ρύθμιση της θερμοκρασίας. Αλλάζετε σταδιακά τη ρύθμιση του θερμοστάτη 
και περιμένετε τουλάχιστον 12 ώρες πριν εκτελέσετε νέο έλεγχο και ενδεχόμενη αλλαγή.

OK
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατόπιν επαναλαμβανόμενων ανοιγμάτων (ή παρατεταμένου ανοίγματος) της πόρτας ή αφού 
τοποθετήσετε φρέσκα τρόφιμα στο εσωτερικό της συσκευής, είναι φυσιολογικό να σβήνει η το μήνυμα “OK” στην ένδειξη  
ρύθμισης θερμοκρασίας. Αν υπάρχει ασυνήθιστη συσσώρευση κρυστάλλων πάγου (στον πάτο της συσκευής) στον 
θάλαμο της συντήρησης, ή στη μονάδα εξάχνωσης (υπερβολικά γεμισμένη συσκευή, υψηλή θερμοκρασία δωματίου, 
συχνά ανοίγματα πορτών), χαμηλώστε τη ρύθμιση του θερμοστάτη ώσπου να παρατηρήσετε ότι η λειτουργία του 
συμπιεστή διακόπτεται και πάλι.
Τοποθετείτε τα τρόφιμα στην ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.

Τα τρόφιμα θα συντηρούνται καλύτερα αν τα τοποθετείτε στην πιο 
κατάλληλη ψυχρή περιοχή. Η ψυχρότερη περιοχή βρίσκεται ακριβώς 
πάνω από το συρτάρι crisper (διατήρησης φρούτων - λαχανικών).
Το ακόλουθο σύμβολο υποδεικνύει την ψυχρότερη περιοχή του ψυγείου.
Για να είστε σίγουροι πως η θερμοκρασία στην περιοχή αυτή είναι χαμηλή, 

βεβαιωθείτε ότι το ράφι βρίσκεται στο επίπεδο του συμβόλου, όπως φαίνεται στην εικόνα.
Το ανώτατο όριο της ψυχρότερης περιοχής υποδεικνύεται από την κατώτερη πλευρά του 
αυτοκόλλητου (μύτη του βέλους). Το ανώτερο ράφι της ψυχρότερης περιοχής πρέπει να 
βρίσκεται στο ίδιο ύψος με τη μύτη του βέλους. Η ψυχρότερη περιοχή βρίσκεται κάτω 
από αυτό το επίπεδο.
Καθώς τα ράφια μετακινούνται, βεβαιωθείτε πως είναι πάντοτε στο ίδιο επίπεδο με τα 
όρια των ζωνών που περιγράφονται στα αυτοκόλλητα, προκειμένου να είναι εξασφαλισμένες οι θερμοκρασίες στην 
περιοχή αυτή.

Εξαρτήματα
Συρτάρι κατάψυξης

• Το συρτάρι της κατάψυξης επιτρέπει την εύκολη πρόσβαση στα τρόφιμα.
• Αφαίρεση του συρταριού κατάψυξης:
• Τραβήξτε το συρτάρι προς τα έξω ως την ακραία θέση
• Τραβήξτε το συρτάρι προς τα πάνω και έξω.
 ! Αντιστρέψτε τη διαδικασία για να επανατοποθετήσετε το συρτάρι.

Σημείωση: Πάντοτε να κρατάτε το συρτάρι από τη λαβή καθώς το μετακινείτε προς τα 
μέσα ή έξω.

Zero Degree Zone (ψυχρότερης συντήρησης) (Σε ορισμένα μοντέλα)
Η συντήρηση τροφίμων στο διαμέρισμα chiller, αντί του θαλάμου ψύξης ή 
συντήρησης, επιτρέπει στα τρόφιμα να διατηρούν τη φρεσκάδα και τη γεύση τους 
για περισσότερο χρόνο, διατηρώντας παράλληλα φρέσκια εμφάνιση. Αν λερωθεί ο 
δίσκος του chiller, αφαιρέστε τον και πλύντε τον με νερό.
Το νερό παγώνει στους 0 °C, αλλά τα τρόφιμα που περιέχουν αλάτι ή ζάχαρη 
παγώνουν σε χαμηλότερες θερμοκρασίες)
Συνήθως το διαμέρισμα chiller χρησιμοποιείται για ωμό ψάρι, ρύζι, κ.τ.λ...
Μην τοποθετείτε τρόφιμα που επιθυμείτε να παγώσουν ή παγοθήκες για να 
κάνετε παγάκια.
Αφαίρεση του συρταριού chiller:

• Τραβήξτε το συρτάρι chiller προς το μέρος σας σύροντάς το στις ράγες του.
• Τραβήξτε το συρτάρι chiller προς τα επάνω ώστε να το αφαιρέσετε.

Αφού το αφαιρέσετε, το συρτάρι chiller μπορεί να αντέξει μέγιστο φορτίο 20 κ.
Ελεγκτής υγρασίας
Όταν ο ελεγκτής υγρασίας βρίσκεται στην κλειστή θέση, επιτρέπει τη συντήρηση 
φρέσκων φρούτων και λαχανικών για περισσότερο χρόνο.
Αν το διαμέρισμα crisper είναι γεμάτο, ο ρυθμιστής φρεσκάδες που βρίσκεται 
μπροστά από το διαμέρισμα crisper θα πρέπει να είναι ανοικτός. Με αυτόν τον 
τρόπο ο αέρας στο διαμέρισμα crisper, καθώς και το ποσοστό υγρασίας, ελέγχονται 
και, κατά συνέπεια, αυξάνεται ο χρόνος διατήρησης των τροφίμων.
Αν παρατηρήσετε συμπύκνωση υδρατμών στο γυάλινο ράφι, θα πρέπει να γυρίσετε 
τον ελεγκτή υγρασίας στην ανοικτή θέση.
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Ράφι πόρτας Adapti-Lift (Σε ορισμένα μοντέλα)
Μπορούν να γίνουν έξι διαφορετικές ρυθμίσεις ύψους για την παροχή αποθηκευτικών χώρων που θα χρειαστείτε με 
το Adapti-Lift.

Για να αλλάξετε τη θέση του Adapti-Lift, κρατήστε το κάτω 
μέρος του ραφιού και τραβήξτε τα κουμπιά στο πλάι του ραφιού 
της πόρτας προς την κατεύθυνση του βέλους (Εικ.1).
Τοποθετήστε τo ράφι της πόρτας στο ύψος που χρειάζεστε 
μετακινώντας το πάνω και κάτω.
Αφού θέσετε το ράφι της πόρτας στη θέση που επιθυμείτε, 
ελευθερώστε τα κουμπιά στο πλάι του ραφιού της πόρτας 
(Σχήμα 2). Πριν απελευθερώσετε το ράφι της πόρτας, κινήστε 
το προς τα επάνω και προς τα κάτω και βεβαιωθείτε ότι το ράφι 
της πόρτας είναι καλά στερεωμένο.

Σημείωση: Πριν να μετακινήσετε το φορτωμένο ράφι της πόρτας, θα πρέπει να κρατάτε το ράφι στηρίζοντας το κάτω 
μέρος. Σε αντίθετη περίπτωση, το ράφι της πόρτας μπορεί να πέσει από τις ράγες λόγω του βάρους. Έτσι, μπορεί να 
προκληθεί βλάβη στο ράφι της πόρτας ή στις ράγες.

Εικ.1
Εικ.2

Οι απεικονίσεις και οι όροι που περιγράφουν τα εξαρτήματα μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με το μοντέλο που 
έχετε αποκτήσει.

Adapti-Shelf (Σε ορισμένα μοντέλα)
Ο μηχανισμός Adapti-Shelf επιτρέπει τη δημιουργία ψηλότερων 
χώρων τοποθέτησης τροφίμων με μια απλή κίνηση.

• Σπρώξτε το γυάλινο ράφι για να το καλύψετε. (Εικ. 1)
• Μπορείτε να τοποθετήσετε τα τρόφιμα όπως θέλετε στον 

επιπρόσθετο χώρο που προκύπτει έτσι. (Εικ. 2)
• Για να επαναφέρετε το ράφι στην αρχική του θέση, 

τραβήξτε το προς το μέρος σας. (Εικ. 1)

Εικ. 1 Εικ. 2

• Βεβαιωθείτε πως έχετε αποσυνδέσει το ψυγείο από την πρίζα πριν αρχίσετε τον καθαρισμό του.
• Μην πλένετε το ψυγείο καταβρέχοντάς το με νερό.
• Μπορείτε να πλύνετε τις εσωτερικές και εξωτερικές του πλευρές με ένα μαλακό πανί ή με ένα σφουγγάρι 

χρησιμοποιώντας ζεστό σαπουνόνερο. 
• Αφαιρέστε ένα ένα τα τμήματα και πλύνετέ τα με σαπουνόνερο. Μην τα πλένετε σε πλυντήριο.
• Ποτέ μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά ή διαβρωτικά υλικά όπως διαλύτη, αέριο ή οξύ για καθαρισμό.
• Θα πρέπει να καθαρίζετε τον συμπυκνωτή με μια σκούπα τουλάχιστον μια φορά το χρόνο προκειμένου να 

εξοικονομείτε ενέργεια και να αυξάνετε την απόδοση της συσκευής.
Βεβαιώνεστε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεδεμένο από την πρίζα κατά τη διάρκεια του καθαρισμού.
Καθαρισμός τζαμιών πόρτας
Για τον καθαρισμό των τζαμιών θα πρέπει να χρησιμοποιείτε υδατικά προϊόντα που δεν χαράζουν.
Απόψυξη
Το ψυγείο πραγματοποιεί αυτόματη απόψυξη. Το νερό που σχηματίζεται κατά την απόψυξη 
περνά από το λούκι συγκέντρωσης νερού, εκρέει στο δοχείο εξάτμισης πίσω από το ψυγείο 
και εξατμίζεται εκεί.

Δίσκος εξάτμισης

Αντικατάσταση του φωτισμού LED
Αν ο ψυγειοκαταψύκτης έχει λυχνίες LED, επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης της Sharp καθώς αυτές πρέπει 
να αντικαθίστανται μόνο από εξουσιοδοτημένο προσωπικό.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -4: ΟΔΗΓΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Θάλαμος συντήρησης
• Για κανονικές συνθήκες λειτουργίας, η ρύθμιση της θερμοκρασίας συντήρησης του ψυγείου στους 4°C επαρκεί.
• Για να μειωθεί η υγρασία και η συνεπαγόμενη αύξηση πάγου, ποτέ μην τοποθετείτε υγρά σε ανοικτά δοχεία 

μέσα στο ψυγείο. Ο πάγος τείνει να συγκεντρώνεται στα ψυχρότερα μέρη της μονάδας εξάχνωσης. Με την 
πάροδο του χρόνου, θα απαιτεί συχνότερη απόψυξη.

• Ποτέ μην τοποθετείτε θερμά τρόφιμα στο ψυγείο. Τα θερμά τρόφιμα θα πρέπει να κρυώνουν σε θερμοκρασία 
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δωματίου και θα πρέπει να διευθετούνται έτσι ώστε να εξασφαλίζεται επαρκής κυκλοφορία αέρα μέσα στον 
θάλαμο της συντήρησης.

• Τίποτα δεν πρέπει να βρίσκεται σε επαφή με την πλάτη του ψυγείου, καθώς αυτό θα οδηγήσει στον σχηματισμό 
πάγου και ενδέχεται να κολλήσουν συσκευασίες στον τοίχο της πλάτης. Μην ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου 
πολύ συχνά.

• Τακτοποιήστε τα κρεατικά και καθαρισμένα ψάρια (εντός της συσκευασίας τους ή τυλιγμένα με πλαστική 
μεμβράνη) που πρόκειται να καταναλώσετε σε 1-2 μέρες, στην κάτω περιοχή του θαλάμου συντήρησης (που 
βρίσκεται επάνω από το δοχείο crisper), καθώς αυτή είναι η ψυχρότερη περιοχή και έτσι εξασφαλίζονται οι 
βέλτιστες συνθήκες διατήρησης.

• Μπορείτε να τοποθετείτε φρούτα και λαχανικά μέσα στο δοχείο crisper εκτός συσκευασίας.
• Για κανονικές συνθήκες λειτουργία, θα αρκεί να προσαρμόσετε τη ρύθμιση θερμοκρασίας του ψυγείου σας 

στους +4 °C.
• Η θερμοκρασία του διαμερίσματος συντήρησης θα πρέπει να βρίσκεται στην περιοχή 0-8 °C, τα νωπά τρόφιμα 

κάτω από τους 0 °C παγώνουν και αλλοιώνονται, ενώ πάνω από τους 8 °C το βακτηριακό φορτίο αυξάνεται και 
τα τρόφιμα χαλάνε.

• Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο, περιμένετε πρώτα να κρυώσουν σε θερμοκρασία 
δωματίου. Τα ζεστά τρόφιμα προκαλούν αύξηση της θερμοκρασίας του ψυγείου σας και αυτό μπορεί να 
προκαλέσει τροφικές δηλητηριάσεις και άσκοπη αλλοίωση των τροφίμων.

• Το κρέας, τα ψάρια και παρόμοια τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται στο διαμέρισμα έντονης ψύξης, ενώ για τα 
λαχανικά πρέπει να προτιμάται το διαμέρισμα λαχανικών (αν διατίθεται)

• Για να αποφύγετε τη μετάδοση μικροβίων μεταξύ των τροφίμων, τα προϊόντα κρέατος και τα φρούτα και 
λαχανικά δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί.

• Τα τρόφιμα πρέπει να τοποθετούνται μέσα στο ψυγείο σε κλειστά δοχεία ή καλυμμένα, για να αποτραπεί η 
δημιουργία υγρασίας και οσμών.

Θάλαμος ψύξης
• Χρησιμοποιείτε το θάλαμο βαθιάς κατάψυξης για τη συντήρηση καταψυγμένων τροφίμων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα και για την παραγωγή πάγου.
• Για να βελτιστοποιήσετε τη χωρητικότητα του θαλάμου ψύξης, χρησιμοποιείτε γυάλινα ράφια μόνο για την άνω 

και τη μεσαία περιοχή. Για την κάτω περιοχή, χρησιμοποιήστε το κατώτερο καλάθι.
• Μην τοποθετείτε τρόφιμα που επιθυμείτε να καταψύξετε κοντά σε ήδη καταψυγμένα τρόφιμα. 
• Θα πρέπει να καταψύχετε τα τρόφιμα (κρέας, κιμά, ψάρι, κ.τ.λ.) αφού τα χωρίσετε σε μερίδες έτσι ώστε να 

μπορούν να καταναλωθούν ακέραιες μερίδες.
• Μην καταψύξετε ξανά τρόφιμα που έχουν ξεπαγώσει. Μπορεί να είναι επικίνδυνα για την υγεία σας εφόσον 

μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα όπως τροφική δηλητηρίαση.
• Μην τοποθετείτε θερμά γεύματα στη βαθιά κατάψυξη πριν κρυώσουν. Κάτι τέτοιο θα προκαλέσει αποσύνθεση 

στα ήδη καταψυγμένα τρόφιμα που βρίσκονται σε βαθιά κατάψυξη. 
• Όταν αγοράζετε καταψυγμένα τρόφιμα, βεβαιώνεστε πως έχουν καταψυχθεί σε κατάλληλες συνθήκες και πως 

η συσκευασία δεν έχει σκιστεί.
• Κατά τη συντήρηση καταψυγμένων τροφίμων, θα πρέπει οπωσδήποτε να ακολουθείτε τις οδηγίες συντήρησης 

που αναγράφονται στη συσκευασία. Αν δεν υπάρχει άλλη διευκρίνηση, τα τρόφιμα πρέπει να καταναλώνονται 
στο συντομότερο δυνατό χρονικό διάστημα.

• Αν παρατηρείται συμπύκνωση υγρασίας εντός της συσκευασίας του καταψυγμένου τροφίμου και παρουσιάζει 
δυσοσμία, το τρόφιμο ενδεχομένως έχει διατηρηθεί υπό ακατάλληλες συνθήκες και έχει χαλάσει. Μην αγοράζετε 
τέτοιου είδους τρόφιμα! 

• Οι χρόνοι συντήρησης καταψυγμένων τροφίμων μεταβάλλονται, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος, 
τη συχνότητα ανοίγματος και κλεισίματος των πορτών, τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη, τον τύπο τροφίμου και 
τον χρόνο που παρήλθε μεταξύ της αγοράς του τροφίμου και της τοποθέτησής του στην κατάψυξη. Πάντοτε να 
τηρείτε τις οδηγίες που βρίσκονται στη συσκευασία και ποτέ να μην υπερβαίνετε τη διάρκεια συντήρησης που 
υποδεικνύεται.

• Κατά τη διάρκεια μακρόχρονων διακοπών ρεύματος, μην ανοίγετε την πόρτα του θαλάμου βαθιάς κατάψυξης. 
Το ψυγείο σας θα διατηρεί τα καταψυγμένα τρόφιμα για περίπου 18 ώρες με θερμοκρασία περιβάλλοντος 
25°C και για περίπου 13 ώρες με θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C. Η τιμή αυτή μειώνεται σε μεγαλύτερες 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος.  Κατά τη διάρκεια μεγαλύτερων διακοπών ρεύματος, μην καταψύχετε ξανά τα 
τρόφιμα, αλλά καταναλώστε τα όσο το δυνατόν συντομότερα.

• Σημειώστε πως αν θέλετε να ανοίξετε ξανά την πόρτα της ψύξης, αμέσως αφού την έχετε κλείσει, δεν θα ανοίξει 
εύκολα. Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό! Αφού επιτευχθεί εξισορρόπηση, η πόρτα θα ανοίγει πάλι εύκολα.

Σημαντική σημείωση:
• Αφού ξεπαγώσουν, τα κατεψυγμένα τρόφιμα θα πρέπει να μαγειρεύονται όπως και τα φρέσκα τρόφιμα. Αν δεν 

μαγειρευτούν αφού ξεπαγώσουν, δεν πρέπει ΠΟΤΕ να αναψυχθούν.
• Η γεύση ορισμένων μπαχαρικών που περιέχονται στα τρόφιμα (γλυκάνισος, βασιλικός, κάρδαμο, ξύδι, μιξ 

μπαχαρικών, πιπερόριζα, σκόρδο, κρεμμύδι, μουστάρδα, θυμάρι, μαντζουράνα, μαύρο πιπέρι, κ.τ.λ.) αλλάζει 
και γίνεται πιο έντονη όταν τα τρόφιμα παραμένουν στην κατάψυξη για μεγάλο χρονικό διάστημα. Συνεπώς, 
στα τρόφιμα που καταψύχονται θα πρέπει να προστίθεται μικρή ποσότητα μπαχαρικών και αρωματικών, ή θα 
πρέπει να προσθέτετε τα μπαχαρικά στα τρόφιμα αφού αυτά ξεπαγώσουν.

• Ο χρόνος διατήρησης ενός φαγητού εξαρτάται από το λάδι που περιέχει. Τα κατάλληλα έλαια για κατάψυξη είναι 
η μαργαρίνη, βόειο λίπος, ελαιόλαδο και βούτυρο, ενώ τα ακατάλληλα είναι το φυστικέλαιο και το χοιρινό λίπος.

• Τρόφιμα σε υγρή μορφή θα πρέπει να καταψύχονται μέσα σε πλαστικά δοχεία, ενώ τα υπόλοιπα τρόφιμα θα 
πρέπει να καταψύχονται σε πλαστικές σακούλες.
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Προειδοποιήσεις Ελέγχου:
Το ψυγείο παρέχει προειδοποιήσεις όταν οι θερμοκρασίες για το θάλαμο συντήρησης και ψύξης ει΄ναι σε ακατάλληλα 
επίπεδα ή όταν προκύπτει κάποιο πρόβλημα στη συσκευή.. Οι κωδικοί των προειδοποιήσεων εμφανίζονται στις 
ενδείξεις της Κατάψυξης και του Ψυγείου.

ΕΝΔΕΙΞΗ 
ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΤΥΠΟΣ ΣΦΑΛΜΑΤΟΣ ΓΙΑΤΙ ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ

SR Προειδοποίηση 
Βλάβης

Υπάρχει/ουν τμήμα(τα) 
εκτός λειτουργίας ή υπάρχει 

βλάβη στην ψυκτική 
διαδικασία

Επικοινωνήστε με το κέντρο 
εξυπηρέτησης της Sharp όσο το δυνατόν 
συντομότερα.

LF Θάλαμος ψύξης όχι 
αρκετά ψυχρός

Η ειδοποίηση αυτή μπορεί 
να εμφανιστεί ειδικά μετά 
από διακοπή ρεύματος 

μεγάλης χρονικής διάρκειας

1. Μην ψύχετε τρόφιμα που έχουν 
ξεπαγώσει. Χρησιμοποιήστε τα σύντομα.
2. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία κατάψυξης 
σε χαμηλότερη τιμή ή ορίστε τη λειτουργία 
super freeze, ώσπου να επανέλθει ο 
θάλαμος ψύξης σε κανονική θερμοκρασία.
3. Μην τοποθετείτε φρέσκα τρόφιμα 
ώσπου να αποκατασταθεί η βλάβη.

LC "Θάλαμος συντήρ. 
όχι αρκετά ψυχρός"

Η ιδανική θερμοκρασία για 
το θάλαμο συντήρησης 

είναι +4 oC. Αν παρατηρείτε 
αυτή την προειδοποίηση, 

υπάρχει κίνδυνος να 
χαλάσουν τα τρόφιμα.

1. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία συντήρησης 
σε χαμηλότερη τιμή ή ορίστε τη λειτουργία 
super cool ώσπου να επανέλθει ο 
θάλαμος σε κανονική θερμοκρασία.
2. Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά ώσπου 
να αποκατασταθεί η βλάβη.

LF και LC
"Προειδοποίηση όχι 

αρκετά 
ψυχρής θερμοκρασίας"

Πρόκειται για συνδυασμό 
των τύπων σφάλματος LF 

και LC

Η βλάβη αυτή εμφανίζεται όταν η 
συσκευή τίθεται σε λειτουργία πρώτη 
φορά. Απενεργοποιείται μόλις οι 
θάλαμοι αποκτήσουν την κανονική τους 
θερμοκρασία

HC Θάλαμος συντήρ. πολύ 
ψυχρός

Τα τρόφιμα αρχίζουν να 
παγώνουν λόγω της πολύ 

ψυχρής θερμοκρασίας

1. Ελέγξτε αν έχει ενεργοποιηθεί η 
λειτουργία “Super cool” 
2.  Μειώστε την τιμή της θερμοκρασίας 
συντήρησης

LOPO "Προειδοποίηση 
χαμηλής τάσης"

Όταν η τάση της παροχής 
ρεύματος μειώνεται κάτω 

από 170 V  η συσκευή 
σταματά.

Δεν πρόκειται για βλάβη. Έτσι 
αποφεύγονται τυχόν ζημιές στον 
συμπιεστή. Η προειδοποίηση αυτή 
απενεργοποιείται όταν η τάση επανέλθει 
στο απαιτούμενο επίπεδο

Αν δεν λειτουργεί το ψυγείο:
• Υπάρχει διακοπή ρεύματος;
• Έχει συνδεθεί το βύσμα στην πρίζα σωστά;
• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια της πρίζας όπου έχει συνδεθεί το ψυγείο, ή η γενική ασφάλεια;
• Υπάρχει αστοχία στην πρίζα;  Για να το ελέγξετε, συνδέστε το ψυγείο σε μια πρίζα που είναι σίγουρο ότι 

λειτουργεί.
Αν το ψυγείο δεν ψύχει αρκετά:

• Είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας;
• Μήπως η πόρτα του ψυγείου ανοίγει συχνά και παραμένει ανοικτό για μεγάλο χρονικό διάστημα;
• Κλείνει καλά η πόρτα του ψυγείου;
• Μήπως έχει τοποθετηθεί κάποιο σκεύος ή τρόφιμο έτσι ώστε να είναι σε επαφή με την πλάτη του ψυγείου, 

παρεμποδίζοντας έτσι την κυκλοφορία του αέρα;
• Μήπως το ψυγείο είναι υπερβολικά γεμάτο;
• Υπάρχει αρκετή απόσταση μεταξύ του ψυγείου και του πίσω ή των πλευρικών τοίχων;
• Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι εντός του εύρους που προβλέπεται στο εγχειρίδιο λειτουργίας;

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -5: ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΠΛΕΥΡΑΣ ΠΟΡΤΑΣ

Αλλαγή πλευράς πόρτας
• Η δυνατότητα αντιστροφής των πορτών εξαρτάται από τον τύπο του ψυγειοκαταψύκτη που διαθέτετε.
• Η αλλαγή δεν είναι δυνατή όταν τα χερούλια είναι στερεωμένα στην πρόσοψη της συσκευής.
• Αν το μοντέλο που διαθέτετε δεν έχει χερούλια, είναι δυνατό να αντιστραφούν οι πόρτες, αλλά η αλλαγή πρέπει 

να πραγματοποιηθεί από εξειδικευμένο προσωπικό. Καλέστε το σέρβις της Sharp.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ -6: ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
Αν τα τρόφιμα στο θάλαμο συντήρησης είναι υπερβολικά κρύα

• Είναι σωστή η ρύθμιση της θερμοκρασίας;
• Μήπως τοποθετήθηκαν πρόσφατα πολλά τρόφιμα στην κατάψυξη; Αν ναι, το ψυγείο μπορεί να ψύχει 

υπερβολικά τα τρόφιμα στο εσωτερικό του θαλάμου συντήρησης, καθώς λειτουργεί για περισσότερο χρόνο 
ώστε να ψύξει τα τρόφιμα στην κατάψυξη.

Αν το ψυγείο λειτουργεί με πολύ θόρυβο:
Για να διατηρηθεί το επίπεδο ψύξης σύμφωνα με τη ρύθμιση, ο συμπιεστής μπορεί να ενεργοποιείται κατά διαστήματα. 
Οι θόρυβοι του ψυγείου κατά τα διαστήματα αυτά είναι φυσιολογικοί και οφείλονται στη λειτουργία του. Όταν επιτευχθεί 
το απαιτούμενο επίπεδο ψύξης, οι θόρυβοι μειώνονται αυτόματα. Αν οι θόρυβοι παραμένουν:

• Είναι σταθερή η συσκευή; Έχουν ρυθμιστεί τα πόδια του ψυγείου;
• Υπάρχει κάτι πίσω από το ψυγείο;
• Μήπως τρίζουν τα ράφια ή σκεύη πάνω στα ράφια; Σε αυτή την περίπτωση, επανατοποθετήστε τα ράφια και/ή 

τα σκεύη.
• Μήπως δονούνται τα αντικείμενα που έχουν τοποθετηθεί μέσα στο ψυγείο;

Κανονικοί θόρυβοι:
Θόρυβος ραγίσματος (σπάσιμο πάγου):

• Κατά την αυτόματη απόψυξη.
• Όταν η συσκευή ψύχεται ή θερμαίνεται (λόγω διαστολής των υλικών της συσκευής).
Σύντομο ράγισμα: Ακούγεται όταν ο θερμοστάτης προκαλεί την ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του συμπιεστή.
Θόρυβος συμπιεστή (Κανονικός θόρυβος κινητήρα): Ο θόρυβος αυτός σημαίνει πως ο συμπιεστής λειτουργεί 
κανονικά. Ο συμπιεστής μπορεί να προκαλεί περισσότερο θόρυβο για λίγο διάστημα όταν ενεργοποιείται. 
Θόρυβος που θυμίζει φυσαλίδες και πιτσίλισμα: Ο θόρυβος αυτός προκαλείται από τη ροή του ψυκτικού μέσα 
από τους σωλήνες του συστήματος.
Θόρυβος ροής νερού: Κανονικός θόρυβος από τη ροή του νερού προς το δοχείο εξάτμισης κατά τη διάρκεια 
απόψυξης. Ο θόρυβος αυτός μπορεί να ακούγεται κατά τη διάρκεια της απόψυξης.
Θόρυβος κινούμενου αέρα (Κανονικός θόρυβος ανεμιστήρα): Ο θόρυβος αυτός μπορεί να ακούγεται σε 
ψυγεία τεχνολογίας No-Frost κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του συστήματος, λόγω της κυκλοφορίας 
αέρα.

Αν συσσωρεύεται υγρασία μέσα στο ψυγείο:
• Είναι οι συσκευασίες των τροφίμων ακέραιες; Τα δοχεία που τοποθετήθηκαν στο ψυγείο είχαν στεγνώσει καλά;
• Μήπως ανοίγουν πολύ συχνά οι πόρτες του ψυγείου; Όταν ανοίγει η πόρτα, η υγρασία που περιέχεται στον αέρα 

του χώρου μπαίνει μέσα στο ψυγείο. Ειδικά στην περίπτωση που ο αέρας του χώρου έχει υψηλή περιεκτικότητα 
σε υγρασία, όσο πιο συχνά ανοίγει η πόρτα, τόσο περισσότερη υγροποίηση θα παρατηρείται μέσα στο ψυγείο.

• Ο σχηματισμός σταγόνων νερού στην πλάτη του ψυγείου είναι αναμενόμενη κατά τη διαδικασία της αυτόματης 
απόψυξης. (Σε στατικά μοντέλα)

Αν οι πόρτες δεν ανοιγοκλείνουν κανονικά:
• Μήπως τα πακέτα των τροφίμων παρεμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας;
• Έχουν τοποθετηθεί σωστά οι πόρτες, τα ράφια και τα συρτάρια;
• Μήπως τα στεγανωτικά στις πόρτες έχουν σπάσει ή σκιστεί;
• Βρίσκεται το ψυγείο σε οριζόντιο δάπεδο;

Αν οι ακμές του ψυγείου όπου βρίσκονται οι μεντεσέδες της πόρτας είναι θερμές:
Ειδικά το καλοκαίρι (ζεστό κλίμα), οι επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τους μεντεσέδες μπορεί να θερμαίνονται 
περισσότερο κατά τη λειτουργία του συμπιεστή. Κάτι τέτοιο είναι φυσιολογικό.
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:

• Η θερμικά ασφάλεια προστασίας του συμπιεστή πέφτει μετά από ξαφνική διακοπή ρεύματος ή αν αποσυνδέσετε 
τη συσκευή, διότι το αέριο στο ψυκτικό σύστημα δεν έχει σταθεροποιηθεί.  Αυτό είναι απολύτως φυσιολογικό και 
το ψυγείο θα επαναλειτουργήσει μετά από 4 ή 5 λεπτά.

• Η ψυκτική μονάδα του ψυγείου είναι κρυμμένη μέσα στον πίσω τοίχο. Συνεπώς, μπορεί να σχηματιστούν 
σταγονίδια νερού ή πάγος στην πίσω επιφάνεια του ψυγείου, λόγω της λειτουργίας του συμπιεστή κατά 
διαστήματα. Αυτό είναι φυσιολογικό. Δεν απαιτείται να γίνει απόψυξη εκτός αν η συγκέντρωση πάγου είναι 
υπερβολική.

• Αν δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο για μεγάλο χρονικό διάστημα (π.χ. κατά τις καλοκαιρινές 
διακοπές), αποσυνδέστε το από την πρίζα. Καθαρίστε το ψυγείο σύμφωνα με το Κεφάλαιο 4 και αφήστε την 
πόρτα ανοικτή για να αποτραπεί η συγκέντρωση υγρασίας και η δημιουργία οσμών.

• Η συσκευή που έχετε αγοράσει έχει σχεδιαστεί για οικιακή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο σε 
σπίτια και μόνο για τους προσδιορισμένους σκοπούς.  Δεν είναι κατάλληλο για εμπορική ή δημόσια χρήση. 
Αν ο καταναλωτής χρησιμοποιήσει τη συσκευή με τρόπο που δεν συμμορφώνεται με αυτά τα χαρακτηριστικά, 
τονίζουμε πως ο κατασκευαστής και ο αντιπρόσωπος δεν φέρουν καμία ευθύνη για τυχόν επισκευές ή για 
βλάβες εντός της περιόδου της εγγύησης.

• Αν το πρόβλημα παραμένει ενώ έχετε ακολουθήσει τις παραπάνω οδηγίες, επικοινωνήστε με ένα 
εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.



EL -16-

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -7: ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

1. Πάντοτε αφήνετε τα τρόφιμα να κρυώσουν πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή.
2. Ξεπαγώνετε τα τρόφιμα στο θάλαμο συντήρησης, για να εξοικονομείται ενέργεια.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -8: ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Οι τεχνικές πληροφορίες βρίσκονται στην πινακίδα στοιχείων στην εσωτερική πλευρά της συσκευής και στην ενεργειακή 
ετικέτα.
Ο κώδικας QR στην ενεργειακή ετικέτα που παρέχεται με τη συσκευή αντιπροσωπεύει έναν διαδικτυακό σύνδεσμο 
προς τις πληροφορίες που σχετίζονται με την απόδοση της συσκευής στη βάση δεδομένων EPREL της ΕΕ.
Φυλάξτε την ενεργειακή ετικέτα για μελλοντική αναφορά, μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης και όλα τα άλλα έγγραφα που 
παρέχονται με τη συσκευή.
Επίσης, μπορείτε να βρείτε τις ίδιες πληροφορίες στη βάση δεδομένων EPREL χρησιμοποιώντας τον σύνδεσμο 
https://eprel.ec.europa.eu και τον αριθμό μοντέλου και αριθμό προϊόντος που θα βρείτε στην πινακίδα στοιχείων της 
συσκευής.
Δείτε τον σύνδεσμο www.theenergylabel.eu για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την ενεργειακή ετικέτα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ -9: ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΕΡΒΙΣ

Χρησιμοποιείτε πάντα γνήσια ανταλλακτικά.
Όταν επικοινωνείτε με το Εξουσιοδοτημένο μας Κέντρο σέρβις, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαθέσιμα τα εξής δεδομένα: 
Μοντέλο, αριθμό προϊόντος (PNC), αριθμό σειράς. Μπορείτε να βρείτε τις πληροφορίες αυτές στην πινακίδα στοιχείων.
Μπορείτε να βρείτε την ετικέτα στοιχείων στο εσωτερικό του τμήματος ψυγείου στην αριστερή κάτω πλευρά.
Τα γνήσια ανταλλακτικά για ορισμένα συγκεκριμένα εξαρτήματα είναι διαθέσιμα για τουλάχιστον 7 ή 10 χρόνια, ανάλογα 
με τον τύπο του εξαρτήματος, από την ημερομηνία διάθεσης στην αγορά της τελευταίας μονάδας του μοντέλου. 

Επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας για να:
www.sharphomeappliances.com
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Questo freezer è conforme agli attuali requisiti di sicurezza. L'uso inappropriato può portare a lesioni personali e danni 
alla proprietà. Per evitare il rischio di danni, leggere questo manuale con attenzione prima di utilizzare il freezer per 
la prima volta. Contiene importanti informazioni per la sicurezza su installazione, sicurezza, uso e manutenzione del 
freezer. Conservare questo manuale per uso futuro.
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Avvertenza; rischio di incendio / materiali infiammabili



IT -18-

CAPITOLO -1: AVVERTENZE GENERALI

AVVERTENZA: Mantenere le aperture di ventilazione del 
freezer libere da ostruzioni.

AVVERTENZA: Non utilizzare apparecchiature 
meccaniche o altri mezzi per accelerare il processo di 
sbrinamento.

AVVERTENZA: Non utilizzare altri apparecchi elettrici 
all’interno del freezer.

AVVERTENZA: Non danneggiare il circuito del 
refrigerante.

AVVERTENZA: Quando si posiziona l'apparecchio, 
assicurarsi che il cavo di alimentazione non sia bloccato o 
danneggiato.

AVVERTENZA: Non posizionare prese di corrente portatili 
multiple o alimentatori di corrente portatili multipli sul retro 
dell'apparecchio.

AVVERTENZA: Per evitare lesioni personali o danni, 
questo apparecchio deve essere installato secondo le 
istruzioni del fabbricante.

La piccola quantità di refrigerante utilizzato in questo 
freezer è ecologico, R600a (un isobutene), ed è infiammabile 
ed esplosivo se prende fuoco al chiuso.
* Durante il trasporto e il posizionamento del frigorifero, non 

causare danni al circuito del gas del frigorifero.
* Non conservare materiali infiammabili, come bombolette 

spray o cartucce per estintori, vicino al freezer.
* Questo elettrodomestico è pensato per essere utilizzato in 

casa e per applicazioni simili, tra cui
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 - cucine del personale in negozi, uffici e altri ambienti 
lavorativi

 - case di campagna e da clienti in albergo, motel e altri 
ambienti di tipo residenziale

 - ambienti tipo bed and breakfast
 - ambienti di tipo catering e simili

* Il freezer richiede un'alimentazione pari a 220-240V, 50Hz. 
Non utilizzare altre fonti di alimentazione elettrica. Prima 
di collegare il freezer, assicurarsi che le informazioni sulla 
piastra (tensione e carico dopo il collegamento) siano 
conformi all'alimentazione elettrica di rete. (In caso di dubbi, 
contattare un elettricista qualificato.)

* Questo elettrodomestico può essere utilizzato da bambini a 
partire da 8 anni di età e persone con ridotte capacità fisiche, 
sensorie o mentali o prive di esperienza e conoscenze, 
salvo sotto la supervisione o le istruzioni sull’uso 
dell’elettrodomestico in modo sicuro e con la comprensione 
del pericolo presente. I bambini non devono giocare con 
l’elettrodomestico. I bambini non devono pulire il freezer o 
eseguire manutenzione utente senza la supervisione.

• I bambini dai 3 agli 8 anni possono caricare e scaricare 
dispositivi di refrigerazione. Non ci si aspetta che i bambini 
eseguano pulizia o manutenzione del dispositivo, non ci 
si aspetta che i bambini molto piccoli (0-3 anni) facciano 
uso dei dispositivi, non ci si aspetta che i bambini piccoli 
(3-8 anni) usino i dispositivi in modo sicuro a meno che non 
vengano sorvegliati costantemente, i bambini più grandi (8-
14 anni) e le persone vulnerabili sono in grado di usare i 
dispositivi dopo aver ricevuto appropriata supervisione o 
istruzioni sull’utilizzo dei dispositivi. Non ci si aspetta che le 
persone molto vulnerabili usino i dispositivi in modo sicuro 
prima di aver ricevuto sorveglianza continua.
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* Un cavo di alimentazione/una spina danneggiati possono 

provocare un incendio o una scossa elettrica. Se un cavo 
di alimentazione / spina è danneggiata, sostituire. Ciò deve 
essere realizzato solo da personale qualificato.

* Questo apparecchio non è concepito per essere utilizzato 
ad altitudini superiori a 2000 m.

Per evitare la contaminazione degli alimenti, si prega di 
seguire le seguenti istruzioni:

• L'apertura prolungata dello sportello può causare un 
significativo aumento della temperatura nei vani del 
dispositivo.

• Pulire regolarmente le superfici che possono venire a 
contatto con gli alimenti ed i sistemi di drenaggio accessibili.

• Conservare la carne ed il pesce crudi in appositi contenitori 
in frigorifero, in modo che non vengano a contatto con altri 
alimenti o che non colino su di essi.

• Gli scomparti per surgelati a due stelle sono adatti per la 
conservazione di alimenti precedentemente congelati, la 
conservazione o la produzione di gelato e la produzione di 
cubetti di ghiaccio.

• Gli scomparti a una, due e tre stelle non sono adatti al 
congelamento di alimenti freschi.

• Se il dispositivo di refrigerazione viene lasciato vuoto per 
lunghi periodi, spegnere, sbrinare, pulire, pulire, asciugare 
e lasciare la porta aperta per evitare la formazione di muffa 
al suo interno.
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Smaltimento
• Tutto l'imballaggio e i materiali utilizzati sono ecologici e riciclabili. Smaltire i materiali di imballaggio in un 

maniera ecocompatibile. Consultare il Consiglio locale per maggiori dettagli.
• Quando l'apparecchio deve essere smaltito, tagliare il cavo di alimentazione elettrica e distruggere spina e 

cavo. Disabilitare il dispositivo di chiusura dello sportello per evitare che i bambini restino intrappolati all'interno.
• Una spina tagliata inserita in una presa da 16 amp e un rischio grave per la sicurezza (scosse). Assicurare che 

la spina sia smaltita in modo sicuro.

Note:
• Leggere il manuale d’istruzioni attentamente prima di installare e utilizzare l’elettrodomestico. Non siamo 

responsabili di danni dovuti ad un uso errato.
• Seguire tutte le istruzioni sull’elettrodomestico, quindi conservare il manuale in un posto sicuro per risolvere i 

problemi che si possono verificare in futuro.
• Questo elettrodomestico è prodotto per essere utilizzato in casa e può essere utilizzato solo in ambienti 

domestici e per gli scopi specificati. Non è adatto all’uso commerciale. Tale uso causa l’invalidamento della 
garanzia e la nostra azienda non sarà responsabile di eventuali perdite. 

• Questo elettrodomestico è prodotto per essere utilizzato in casa e può essere utilizzato solo per il raffreddamento 
/ la conservazione del cibo. Non è adatto all’uso commerciale o pubblico e/o per la conservazione di sostanze 
ad eccezione del cibo. La nostra azienda non è responsabile delle perdite dovute ad un uso improprio.

Smaltimento del vecchio apparecchio
Il simbolo sul prodotto o sull'imballaggio indica che il prodotto non può essere trattato come normale rifiuto 
domestico. Il prodotto deve essere consegnato al centro di raccolta per il riciclo degli elettrodomestici 
con parti elettriche ed elettroniche. Il riciclo dei materiali contribuirà a preservare le risorse naturali. Per 
informazioni dettagliate sul riciclo di questo prodotto, contattare l’autorità locale, il servizio di smaltimento 
dei rifiuti domestici o il negozio in cui è stato acquistato il prodotto.
Rivolgersi all’autorità locale per le informazioni sulla smaltimento dei RAEE ai fini del riuso, riciclo e 
recupero.

Avvertenze per la sicurezza
• Non connettere l’apparecchio alla rete elettrica mediante prolunghe, prese multiple o adattatori.
• Non utilizzare spine danneggiate, lacerate o vecchie.
• Non tirare, piegare o danneggiare il cavo di alimentazione.

• Non utilizzare adattatori.
• Questo apparecchio può essere utilizzato solo da adulti istruiti sull’uso sicuro dell’apparecchio e in grado di 

comprendere i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l’apparecchio o appendersi alla porta. La 
pulizia e la manutenzione dell’apparecchio devono essere eseguite da adulti.

• Non toccare mai il cavo di alimentazione o la spina con le mani bagnate. Scollegare l’apparecchio dalla rete 
elettrica afferrando la spina (non il cavo) per staccarla dalla presa elettrica. Questi comportamenti possono 
causare cortocircuiti o folgorazioni elettriche.

• Non usare impropriamente lo zoccolo, i cassetti estraibili, le porte ecc. quale punto di appoggio o come 
sostegno.

• Evitare che olii o grassi imbrattino parti plastiche o le guarnizioni delle porte. I grassi aggrediscono il materiale 
plastico e la guarnizione della porta diventa fragile e porosa.

• Non collocare bottiglie in vetro o lattine nello scomparto congelatore, per evitare che scoppino in seguito al 
congelamento del contenuto.

• Non collocare materiali esplosivi o infiammabili all'interno dell’apparecchio. Sistemare le bevande con elevato 
contenuto alcolico in posizione verticale nello scomparto frigorifero, assicurandosi che siano ermeticamente 
chiuse.

• Durante la rimozione del ghiaccio dallo scomparto congelatore, evitare di toccarlo. Il ghiaccio può provocare 
ustioni da gelo e/o tagli.

• Non toccare alimenti congelati con le mani bagnate. Non ingerire gelati o cubetti di ghiaccio immediatamente 
dopo averli estratti dallo scomparto congelatore.

• Non congelare nuovamente gli alimenti scongelati. Ciò può causare problemi di salute, come intossicazioni 
alimentari.

Informazioni sull'installazione
Prima di usare per la prima volta l’apparecchio, prestare attenzione ai seguenti punti:

• La tensione di funzionamento dell’apparecchio è 220-240 V a 50 Hz.
• Al termine dell'installazione la spina deve rimanere accessibile in qualsiasi momento.
• L’apparecchio può emanare odore quando viene acceso la prima volta. Ciò è normale e l'odore svanirà quando 

l’apparecchio inizierà a raffreddarsi. 
• Prima di collegare l’apparecchio alla presa, assicurarsi che le informazioni sulla targhetta identificativa (tensione 

e potenza assorbita) siano compatibili con le caratteristiche della rete elettrica. Per ogni dubbio, consultare un 
elettricista qualificato.

• Inserire la spina in una presa dotata di un'efficace connessione a terra. Se la presa non dispone di messa a 
terra o la spina non si adatta perfettamente alla presa, si raccomanda di richiedere l'assistenza di un elettricista 
qualificato.
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• L'apparecchio deve essere collegato ad una presa correttamente installata e protetta da un interruttore di 
sicurezza. Il tipo di alimentazione (CA) e la tensione di rete del luogo di utilizzo devono essere compatibili 
con i dettagli riportati sulla targhetta identificativa del prodotto (la targhetta identificativa si trova all'interno 
dell'apparecchio, sulla sinistra).

• Il produttore declina ogni responsabilità per danni derivanti da utilizzo con messa a terra inadeguata.
• L’apparecchio non deve essere alimentato da un dispositivo di commutazione esterno, ad esempio un timer, o 

collegato a un circuito che viene regolarmente acceso e spento da un dispositivo esterno.
• Scollegare l’apparecchio dalla rete elettrica quando non viene utilizzato per un lungo periodo e prima 

dell’installazione, manutenzione, pulizia e riparazione, diversamente potrebbe danneggiarsi.
• Collocare l’apparecchio in posizione non esposta alla luce solare diretta.
• L’apparecchio non deve mai essere usato all'esterno o esposto alla pioggia.
• L'apparecchio deve essere collocato ad almeno 50 cm da fornelli, forni a gas e sorgenti di calore, e ad almeno 

5 cm da forni elettrici.
• Se l’apparecchio è posizionato accanto a un congelatore, occorre mantenere una distanza di almeno 2 cm fra 

gli apparecchi, per impedire la formazione di condensa sulla superficie esterna.
• Non coprire la struttura o la parte superiore dell’apparecchio con panno o tessuto, anche leggero. Ciò peggiora 

le prestazioni dell'apparecchio.
• Al di sopra dell'apparecchio deve essere presente uno spazio libero di almeno 150 mm. Non collocare nulla 

sopra l'apparecchio
• Pulire completamente l'apparecchio prima dell'uso (vedere: Pulizia e Manutenzione).
• Prima di utilizzare l’apparecchio, passare su tutti i componenti un panno imbevuto di una soluzione ottenuta 

sciogliendo in una bacinella di acqua tiepida un cucchiaio da tè di bicarbonato di sodio. Sciacquare poi con acqua 
pulita e asciugare. Dopo la pulizia, rimettere tutti i componenti all'interno dell’apparecchio.

• Usare i piedini regolabili anteriori per far sì che l'apparecchio risulti in piano e stabile. È 
possibile regolare i piedini ruotandoli in un senso o nell'altro. Questa operazione deve essere 
compiuta prima di collocare gli alimenti nell'apparecchio.

• Installare i due distanziali in plastica (gli elementi applicati sulle serpentine nere - il 
condensatore - presenti sul retro del frigorifero) ruotandoli di 90° (come illustrato nella figura) 
per evitare che il condensatore tocchi la parete.

• La distanza tra l'apparecchio e la parete retrostante deve essere di massimo 75 mm.

Prima di utilizzare il frigo-congelatore
• Prima di impostare il frigo-congelatore, controllare la presenza di eventuali danni visibili. Non installare né 

utilizzare il frigo-congelatore se è danneggiato.
• Quando si usa il frigo-congelatore per la prima volta, tenerlo in posizione verticale per almeno 3 ore prima di 

collegare alla rete. Questo consente un funzionamento efficiente e evita danni al compressore. 
• Si potrebbe notare un lieve odore quando si usa il frigo-congelatore per la prima volta. Questo è perfettamente 

normale e sparisce quando il frigorifero inizia a raffreddarsi.
Informazioni sulla tecnologia di raffreddamento di nuova generazione
I freezer con la nuova tecnologia di raffreddamento di nuova generazione hanno un diverso sistema 
di funzionamento rispetto ai freezer statici. Nei normali freezer, l’aria umida che entra nel freezer e 
il vapore acqueo emanato dal cibo, si trasforma in brina nel comparto freezer. Per poter sciogliere 
questa brina, in altre parole scongelare, il frigo deve essere scollegato. Per poter tenere al freddo i 
cibi durante il periodo di sbrinamento, l’utente deve conservare il cibo altrove e l’utente deve pulire 
il ghiaccio residuo e la brina accumulata.
La situazione è completamente diversa nei comparti frigo dotati della nuova tecnologia di 
raffreddamento di nuova generazione. Con l’aiuto del ventilatore, in tutto il comparto freezer viene 
emessa aria fredda e secca. Come risultato dell’aria fredda soffiata facilmente in tutto il comparto, 
anche negli spazi tra i ripiani, il cibo può essere congelato in modo uniforme e corretto. E senza 
brina.
La configurazione del comparto frigorifero sarà simile a quella del comparto freezer. L’aria emessa 
dalla ventola situata sulla parte superiore del comparto frigo viene raffreddata mentre passa tra lo 
spazio dietro la condotta d’aria. Allo stesso tempo, l’aria soffiata attraverso i fori sulla condotta d’aria 
in modo che il processo di raffreddamento sia completato con successo nel comparto frigorifero. I 
fori sulla condotta d’aria sono progettati per una distribuzione uniforme dell’aria in tutto il comparto.
Poiché tra il comparto frigo e freezer non passa aria, non vengono miscelati odori. 
Di conseguenza, il frigo con la tecnologia di raffreddamento di nuova generazione è facile da 
utilizzare e offre un accesso ad un elevato volume e un aspetto estetico.
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Portauova

Vaschetta per 
il ghiaccio

Questa presentazione 
ha il solo scopo di 
fornire informazioni 
riguardo ai componenti 
dell'apparecchio. I 
componenti possono variare 
a seconda del modello.

Scomparto frigorifero

Scomparto congelatore

Scaffalatura per il vino *

Ripiani del frigorifero
Adapti-lift (Ripiano porta regolabile) * / 
Ripiano della porta

Ripiano Chiller *

Coperchio del cassetto frutta e verdura

Cassetto frutta e verdura

Cestello superiore congelatore

Cestello centrale congelatore

Cestello inferiore congelatore

Piedini regolabili

Ripiano portabottiglie

Ripiano superiore porta

Display e pannello di controllo

* In alcuni modelli

Display e pannello di controllo

1 9 11 10 7a 5 8a 6 15 3

2 12 14 47b 138b

Using the Control Panel
Uso del pannello di controllo

1.  Tasto di regolazione dello scomparto congelatore
2. Tasto 'Mode' (modalità)
3.  Tasto di regolazione dello scomparto frigorifero
4. Tasto 'D.cool / Mute'
5.  Indicatore di temperatura del congelatore
6. Indicatore di temperatura del frigorifero
7a / 7b.  Simbolo Super Freeze (super congelamento)
8a / 8b. Simbolo Super Cool (super freddo)

9.  Simbolo della modalità Holiday (vacanza)
10.  Simbolo della modalità Economy (risparmio)
11. Simbolo di bassa tensione
12. Simbolo del Blocco Bambini
13. Simbolo di allarme (SR)
14.  Simbolo di disattivazione del segnalatore acustico
15.  Indicatore della modalità Drink Cool (Il simbolo attivo 

può variare a seconda della lingua (Min. / Dk.) bevande 
fresche)

Scomparto alimenti freschi (frigorifero): La configurazione con i cassetti nella parte inferiore dell’apparecchio, con 
i ripiani distribuiti in maniera uniforme e una posizione degli scomparti nello sportello che non incide sul consumo 
energetico, consente un impiego più efficiente dell’energia.
Scomparto alimenti congelati (congelatore): L’utilizzo più efficiente dell’energia viene garantito nella 
configurazione con i cassetti e i contenitori in posizione di fabbrica.

Questo apparecchio non è destinato all’uso come apparecchio da incasso.
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Uso del Frigo-Congelatore
 Modalità Super Freeze (super congelamento)
Finalità

• Congelare quantità di alimenti troppo grandi per essere poste sul ripiano di congelamento rapido.
• Congelare cibi preparati.
• Congelare più rapidamente gli alimenti.
• Conservare alimenti freschi e verdure.

Utilizzo
• Premere il pulsante di regolazione dello scomparto 

congelatore fino a far comparire il simbolo "SF" 
sull'indicatore di temperatura. Verrà emesso un doppio 
segnale acustico e la modalità Super Freeze verrà 
impostata.

• L'indicatore mostrerà il simbolo "SF".
Durante questa modalità:

• È possibile regolare la temperatura dello scomparto frigorifero e impostare la modalità Super Cool. In questo 
caso, la modalità Super Freeze rimarrà attiva.

• Le modalità Economy e Holiday non possono essere selezionate.
• Per disattivare la modalità Super Freeze, ripetere la procedura di attivazione.

Modalità Super Cool (super freddo)
Finalità

• Refrigerare cibi preparati.
• Refrigerare e conservare grandi quantità di alimenti nello scomparto frigorifero.
• Raffreddare più rapidamente le bevande.

Utilizzo
• Premere il tasto di regolazione dello scomparto frigorifero 

fino a far comparire il simbolo "SC" sull'indicatore di 
temperatura. Verrà emesso un doppio segnale acustico e la 
modalità Super Cool verrà impostata.

• L'indicatore mostrerà il simbolo "SC".
Durante questa modalità:

• È possibile regolare la temperatura dello scomparto congelatore e impostare la modalità Super Freeze. In 
questo caso, la modalità Super Cool rimarrà attiva.

• Le modalità Economy e Holiday non possono essere selezionate.
• Per disattivare la modalità Super Cool, ripetere la procedura di attivazione.

Modalità Economy
Finalità
Questa modalità va attivata se si desidera utilizzare i valori di temperatura definiti dal circuito di controllo dell'apparecchio. 
Entrambi gli scomparti opereranno normalmente alle temperature così determinate.
Utilizzo

• Premere il tasto 'Mode' fino a far apparire un cerchio luminoso attorno al simbolo Economy.
• Se entro un secondo non viene premuto alcun tasto, la modalità Economy verrà impostata. Il cerchio luminoso 

lampeggerà tre volte e verrà emesso un doppio segnale 
acustico.

• Gli indicatori di temperatura del congelatore e del 
frigorifero mostreranno il simbolo “E”.

• Il cerchio attorno al simbolo Economy ( ) e la lettera 
"E" rimarranno illuminati fino al termine della modalità.

Durante questa modalità:
• È possibile regolare la temperatura del congelatore. Tale impostazione diverrà attiva al termine della modalità 

Economy.
• È possibile regolare la temperatura del frigorifero. Tale impostazione diverrà attiva al termine della modalità 

Economy.
• È possibile selezionare le modalità Super Cool e Super Freeze. La modalità Economy sarà automaticamente 

disattivata e sostituita dalla nuova modalità selezionata.
• È possibile selezionare la modalità Holiday dopo aver disattivato la modalità Economy. La nuova modalità 

selezionata verrà quindi attivata.
• Per disattivare la modalità, è sufficiente premere il tasto 'Mode'.

Illuminazione (se disponibile)
Quando l’apparecchio viene collegato all’alimentazione per la prima volta, le luci interne potrebbero accendersi 1 
minuto dopo, a causa dei test di apertura.
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Modalità Holiday (vacanza)
Finalità
Se si intende allontanarsi da casa per un lungo periodo di tempo, è possibile attivare questa modalità, durante la quale 
rimarrà attivo solo lo scomparto congelatore.
Utilizzo

• Premere il pulsante 'Mode' fino a far apparire un cerchio 

luminoso attorno al simbolo ( ) dell'aeroplano.
• Se entro un secondo non viene premuto alcun pulsante, 

la modalità Holiday verrà impostata. Il cerchio luminoso 
lampeggerà 3 volte e verrà emesso un doppio segnale 
acustico.

• L'indicatore di temperatura del congelatore mostrerà il 
simbolo “H”. 

• Il cerchio luminoso attorno al simbolo dell'aeroplano e la lettera "H" rimarranno illuminati fino al termine della 
modalità.

Durante questa modalità:
• È possibile regolare la temperatura del congelatore. Tale impostazione diverrà attiva al termine della modalità 

Holiday.
• È possibile regolare la temperatura del frigorifero. Tale impostazione diverrà attiva al termine della modalità 

Holiday.
• È possibile selezionare le modalità Super Cool e Super Freeze. La modalità Holiday verrà automaticamente 

disattivata e sostituita dalla nuova modalità selezionata.
• La modalità Economy può essere selezionata dopo aver disattivato la modalità Holiday. La nuova modalità 

selezionata verrà quindi attivata. 
• Per disattivare la modalità è sufficiente premere il tasto 'Mode'.

 Modalità Drink Cool (bevande fresche)
Finalità
Questa modalità è usata per raffreddare le bevande entro un tempo impostato dall'utente. 
Utilizzo
Per attivare la modalità di refrigerazione delle bevande occorre premere Il 
tasto 'D.Cool'. Ogni pressione del tasto incrementerà di 5 minuti la lunghezza 
dell'intervallo di tempo impostato, fino ad un massimo di 30 minuti. Premendo 
ancora il tasto comparirà nuovamente il valore "00". L'intervallo di tempo impostato 
è visibile sull'indicatore della modalità Drink Cool. La funzione di questa modalità 
è essenzialmente quella di generare un segnale acustico avvertibile al termine del 
periodo di tempo specificato.
Importante: questa modalità non deve essere confusa con la semplice 
refrigerazione.
Nota: È necessario regolare il tempo in relazione alla temperatura delle bottiglie prima che queste vengano collocate 
nell'apparecchio. 
Si potrebbe, ad esempio, impostare inizialmente il valore 5 minuti. Trascorso questo periodo, se il raffreddamento non 
è sufficiente, sarà possibile impostare ulteriori 5 o 10 minuti.
Quando si usa questa modalità, occorre controllare regolarmente la temperatura delle bottiglie. Quando le bottiglie 
sono sufficientemente fredde, occorre estrarle dall'apparecchio.
Le bottiglie possono scoppiare se lasciate nell'apparecchio troppo a lungo con la modalità Drink Cool attiva.
 Disattivazione del segnalatore acustico

Per attivare questa modalità, tenere premuto per 3 secondi il tasto 'D.Cool/Mute'. Quando questa modalità è attiva, tutti 
i segnali acustici prodotti dalle selezioni e dagli allarmi sono disattivati.
Per attivare questa modalità, tenere premuto per 3 secondi il tasto 'D.Cool/Mute'.
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 Modalità Screen Saver (salvaschermo)
Finalità
Questa modalità permette di risparmiare energia spegnendo tutte le luci del pannello di controllo finché questo rimane 
inattivo.
Utilizzo

• Per attivare questa modalità, tenere premuto per 5 secondi il tasto 'Mode'.

• Se mentre questa modalità è attiva non viene premuto alcun tasto, le luci del pannello di controllo si spegneranno.
• Se mentre le luci del pannello di controllo sono spente viene premuto un qualsiasi tasto, le impostazioni 

correnti appariranno sul pannello, permettendo di effettuare le variazioni desiderate. Se la modalità Screen 
Saver non viene disattivata, e non viene premuto alcun tasto entro 5 secondi, le luci del pannello di controllo 
si spegneranno nuovamente.

• Per disattivare la modalità Screen Saver, tenere nuovamente premuto per 5 secondi il tasto 'Mode'.
• Durante la modalità Screen Saver è possibile attivare anche la funzione Blocco Bambini.
• Se una volta attivato il Blocco Bambini non viene premuto alcun tasto per 5 secondi, le luci del pannello 

di controllo si spegneranno. Sarà comunque possibile premendo qualsiasi tasto visualizzare le impostazioni 
correnti e lo stato di attivazione del Blocco Bambini. Il Blocco Bambini può essere disattivato come descritto 
nelle istruzioni relative a tale modalità.

Funzione Blocco Bambini
Finalità
Lo scopo di questa funzionalità è impedire cambiamenti non intenzionali o accidentali delle impostazioni dell'apparecchio.
Attivazione del Blocco Bambini

Tenere premuti simultaneamente per 5 secondi i tasti di regolazione del congelatore e del frigorifero.
Disattivazione del Blocco Bambini
Tenere premuti simultaneamente per 5 secondi i tasti di regolazione del congelatore e del frigorifero.
Bota: Il Blocco Bambini viene automaticamente disattivato in caso di interruzione dell'alimentazione.
Disattivazione dell'illuminazione
Utilizzo

• Se si desidera disabilitare le luci del frigorifero, è possibile attivare questa modalità.
• Tenere premuti simultaneamente per 3 secondi i tasti del congelatore, del frigorifero, il tasto 'Mode' e il tasto 

'D.Cool/Mute'. In questo modo la modalità verrà selezionata. D'ora in avanti, le luci non si accenderanno finché 
la funzione non verrà disattivata.

• Per disattivare questa modalità, ripetere la procedura di attivazione. La modalità verrà disattivata 
automaticamente dopo 24 ore.

Funzione allarme sportello aperto
Se lo sportello del frigorifero rimane aperto per più di 2 minuti, il dispositivo emetterà un bip.
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Regolazione della temperatura
 Regolazione della temperatura del congelatore

• Il valore di temperatura inizialmente impostato 
sull'indicatore dello scomparto congelatore è –18 °C.

• Premere il tasto di regolazione dello scomparto 
congelatore.

• Premendo il tasto una prima volta, l'ultimo valore impostato 
lampeggerà sull'indicatore.

• Ad ogni successiva pressione del medesimo tasto, verrà 
impostata una temperatura inferiore (–16 °C, –18 °C, 
–20 °C, –22 °C, –24 °C, SF).

• Se si preme il tasto del congelatore fino a far comparire il simbolo Super Freeze, e non si preme alcun tasto 
entro un secondo, tale simbolo lampeggerà sull'indicatore.

• Continuando a premere il medesimo tasto, verranno nuovamente visualizzati i valori a partire da –16 °C.
• Il valore di temperatura impostato prima dell'attivazione delle modalità Holiday, Super Freeze, Super Cool o 

Economy rimane inalterato quando dette modalità terminano o vengono disattivate. L'apparecchio continuerà 
pertanto a operare a tale valore di temperatura.

 Regolazione della temperatura del frigorifero
• Il valore di temperatura inizialmente impostato sull'indicatore 

dello scomparto frigorifero è +4 °C.
• Premere il tasto di regolazione dello scomparto frigorifero.
• Premendo il tasto una prima volta, l'ultimo valore impostato 

lampeggerà sull'indicatore.
• Ad ogni successiva pressione del medesimo tasto, verrà 

impostata una temperatura inferiore (+8 °C, +6 °C, +5 °C, 
+4 °C, +2 °C, SC)

• Se si preme il tasto del frigorifero fino a far comparire il simbolo Super Cool, e non si preme alcun tasto entro 
un secondo, tale simbolo lampeggerà sull'indicatore.

• Continuando a premere il pulsante, verranno nuovamente visualizzati i valori a partire da +8 °C.
• Il valore di temperatura impostato prima dell'attivazione delle modalità Holiday, Super Freeze, Super Cool o 

Economy rimane inalterato quando dette modalità terminano o vengono disattivate. L'apparecchio continuerà 
pertanto a operare a tale valore di temperatura.

Avvertenze sulle regolazioni di temperatura
• Si sconsiglia di azionare il frigo in ambienti con temperature inferiore a 10 °C in termini di efficienza.
• Le regolazioni di temperatura devono essere effettuate in base alla frequenza di apertura dei portelli e alla 

quantità di cibo tenuto all’interno del frigo.
• Non cambiare regolazione prima di completarne un'altra.
• Il frigorifero va usato fino a 24 ore a temperatura ambiente senza interruzione dal momento del collegamento 

per raggiungere un livello di raffreddamento ottimale. Non aprire le porte del frigorifero frequentemente e non 
posizionare molti alimenti al suo interno durante queste 24 ore di assestamento

• Una funzione di ritardo 5 minuti viene applicata per evitare danni al compressore quando viene scollegata e 
ricollegata la spina o per rimettere in funzione il dispositivo dopo un’assenza di corrente. Il frigorifero inizierà a 
funzionare in modo normale dopo 5 minuti.

• Il frigorifero è stato studiato per funzionare alle temperature indicate negli standard, conformemente alla classe 
climatica indicata nell'etichetta delle informazioni. Non consigliamo di usare il frigo a temperature diverse da 
quelle integrate; ciò potrebbe andare a discapito dell’efficacia di raffreddamento.

• Questo elettrodomestico è progettato per l’uso ad una temperatura ambiente compresa tra 10°C e 43°C.
Classe climatica e significato:
T (tropicale): Questo apparecchio refrigerante è destinato all’uso a temperature ambienti comprese tra 16 °C e 
43 °C.
ST (subtropicale): Questo apparecchio refrigerante è destinato all’uso a temperature ambienti comprese tra 16 °C 
e 38 °C.
N (temperato): Questo apparecchio refrigerante è destinato all’uso a temperature ambienti comprese tra 16 °C e 
32 °C.
SN (temperato esteso): Questo apparecchio refrigerante è destinato all’uso a temperature ambienti comprese tra 
10 °C e 32 °C.

Istruzioni di installazione importanti
Il presente apparecchio è progettato per funzionare in condizioni climatiche difficili (sino a 43° C o 110° F) ed è dotato di 
tecnologia ‘Freezer Shield’, che assicura che i cibi congelati nel freezer non si scongeleranno anche se la temperatura 
ambiente scende sino a -15 °C. Pertanto è possibile installare l’apparecchio in una stanza non riscaldata senza doversi 
preoccupare del deterioramento dei cibi nel freezer. Quando la temperatura ambiente ritorna normale, è possibile 
continuare a utilizzare l’apparecchio come al solito.
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Spia della temperatura
Per aiutarvi a regolare meglio il vostro frigorifero, lo abbiamo dotato di una spia della temperatura posizionata 
nella zona più fredda.
Per conservare meglio gli alimenti nel frigorifero, soprattutto nella zona più fredda, accertatevi che la spia 
della temperatura visualizzi il messaggio "OK". Se il messaggio "OK" non viene visualizzato, questo significa 
che la regolazione della temperatura non è stata effettuata correttamente.
Dal momento che "OK" viene visualizzato in nero, è difficile vedere questa indicazione se la spia della 
temperatura è scarsamente illuminata. Per vedere chiaramente l'indicazione, è necessario disporre di una 
quantità di luce sufficiente.
Ogni volta che viene modificato il dispositivo di regolazione della temperatura, attendere che la temperatura si 
stabilizzi all'interno dell'apparecchi prima di procedere, se necessario, con una nuova regolazione della temperatura. 
Si raccomanda di modificare la posizione del dispositivo di regolazione della temperatura gradualmente e di attendere 
almeno 12 ore prima di iniziare un nuovo controllo ed effettuare una potenziale modifica.
NOTA: A seguito di aperture ripetute (o apertura prolungata) della porta o dopo l'introduzione di alimenti freschi nel 
frigorifero, è normale che l'indicazione "OK" non venga visualizzata nella spia della regolazione della temperatura. 
In caso di accumulo di cristalli di ghiaccio anomalo (parete inferiore dell'apparecchio) nell'evaporatore del comparto 
frigorifero (apparecchio sovraccarico, temperatura ambiente elevata, frequenti aperture della porta), impostare il 
dispositivo di regolazione della temperatura in una posizione inferiore fino ad ottenere nuovamente dei periodi in cui 
il compressore è spento.
Introduzione di alimenti nella zona più fredda del frigorifero

Gli alimenti si conservano meglio se inseriti nella zona di raffreddamento 
appropriata. La zona più fredda si trova appena sopra la verduriera.
Il simbolo che segue indica la zona più fredda del frigorifero.
Per essere sicuri di avere una bassa temperatura in questa zona, 
accertatevi che il ripiano sia collocato al livello di questo simbolo, come 

illustrato nella figura.
Il limite superiore della zona più fredda è indicato dal lato inferiore dell'etichetta adesiva 
(testa della freccia). Il ripiano superiore della zona più fredda deve essere allo stesso 
livello della testa della freccia. La zona più fredda si trova al di sotto di questo livello.
Dato che i ripiani sono estraibili, accertatevi che siano posizionati sempre allo stesso livello dei limiti di zona descritti 
nelle etichette adesive, al fine di garantire le temperature di questa zona.

OK

Accessori
Cassetti del congelatore
I cassetti presenti nello scomparto congelatore facilitano l'accesso agli alimenti in esso 
conservati.
Per rimuovere i cassetti:

• Estrarre quanto più possibile il cassetto.
• Tirare la parte anteriore del cassetto verso l'alto e verso l'esterno

!  Per ricollocare in sede i cassetti, compiere la procedura inversa a quella sopra 
descritta.

Nota: Mentre si estraggono i cassetti, tenerli sempre per la maniglia.

Cassetti del congelatore
Zero Degree Zone (In alcuni modelli)
Gli alimenti conservati nel comparto Chiller, anziché negli scomparti frigorifero e 
congelatore, mantengono più a lungo l'aspetto, la freschezza e l'aroma originali. 
Quando il cassetto del comparto Chiller risulta sporco, è necessario estrarlo e 
lavarlo con acqua.
(L'acqua gela a 0 °C, ma i cibi contenenti sale o zucchero gelano a temperature 
inferiori).
Il comparto Chiller è solitamente usato per conservare alimenti come pesce crudo, 
cibi in salamoia leggera, riso e così via. 
!  Non collocare nel comparto Chiller gli alimenti che si desidera congelare o le 

vaschette usate per produrre il ghiaccio.
Rimozione del ripiano congelatore

• Estrarre il congelatore verso di sé, facendolo scorrere sui binari.
• Tirare il ripiano congelatore verso l’alto per rimuoverlo dal binario.

Comparto Chiller (zerogradi)
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Regolatore di umidità (In alcuni modelli)
Quando il cassetto verdura è pieno, si consiglia di aprire il regolatore di umidità 
posto dietro il ripiano copricassetto. Ciò permette di controllare il flusso dell’aria e 
il tasso di umidità all’interno del cassetto, prolungando la durata degli alimenti in 
esso conservati.
Il regolatore di umidità, posto dietro il ripiano copricassetto, deve essere aperto se 
si nota la formazione di condensa sul ripiano in vetro.

Adapti-Lift / Ripiano sportello regolabile (In alcuni modelli)
Sei diverse regolazioni di altezza possono essere eseguite 
per garantire aree per la conservazione necessarie dal ripiano 
sportello regolabile.
Per modificare la posizione del ripiano sportello regolabile ; 
Tenere la parte bassa del ripiano e tirare i pulsanti sul lato del 
ripiano dello sportello nella direzione della freccia (Fig.1).
Posizionare il ripiano dello sportello all'altezza necessaria 
muovendo su e giů. Dopo aver ottenuto la posizione desiderata 
per il ripiano dello sportello, rilasciare i pulsanti sul lato del 
ripiano (Fig.2). Prima di rilasciare il ripiano dello sportello, 
muovere verso l'alto e verso il basso e assicurarsi che il ripiano sia fissato.

Nota: Prima di muovere un ripiano carico, bisogna tenere il ripiano stesso sostenendolo dal fondo. Altrimenti il ripiano 
dello sportello potrebbe cadere fuori dai binari a causa del peso. Quindi possono verificarsi danni al ripiano o ai binari.

Fig.1
Fig.2

Adapti Shelf / Ripiano di vetro regolabile (In alcuni modelli)
Il meccanismo di ripiano di vetro regolabile fornisce maggiore 
spazio di conservazione con un movimento semplice.
• Per coprire il ripiano di vetro, premerlo.
• Puoi caricare il cibo come desideri nello spazio extra 

risultante.
• Per portare il ripiano in posizione originale, tirarlo a sé.

Fig. 1 Fig. 2
Le descrizioni nelle immagini e nel testo della sezione accessori possono variare in base al modello di 
frigorifero.
Pulızia e manutenzione

• Scollegare l'apparecchio dalla rete elettrica prima di pulirlo.
• Non lavare l'apparecchio versandovi sopra acqua.
• Non usare prodotti abrasivi, detergenti o saponi per pulire l'apparecchio. Dopo il lavaggio, sciacquare con 

acqua pulita e asciugare accuratamente. Una volta terminata la pulizia, ricollegare con le mani asciutte la spina 
all'alimentazione.

• Fare attenzione che l'acqua non penetri nell'alloggiamento della lampada o altri componenti elettrici.
• Pulire regolarmente l'apparecchio con bicarbonato di sodio sciolto in acqua tiepida.
• Pulire a mano separatamente gli accessori con acqua e sapone. Non lavare gli accessori in lavastoviglie.
• Pulire il condensatore con una spazzola almeno due volte all'anno. Questa pratica contribuisce a ridurre i 

consumi energetici e ad aumentare la produttività.
Durante la pulizia, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.

Sbrinamento
• Il frigorifero è dotato di una funzione di sbrinamento automatico. L'acqua 

prodotta in seguito allo sbrinamento viene convogliata attraverso il condotto di 
raccolta nell'apposito contenitore posto sul retro dell'apparecchio, dove evapora 
spontaneamente.

• Accertarsi di avere disconnesso la spina dell'apparecchio dalla rete elettrica prima 
di pulire il contenitore di evaporazione.

• A questo scopo, estrarre il contenitore di evaporazione dalla sua sede rimuovendo 
le viti come indicato nella figura. Pulire periodicamente con acqua e sapone il 
contenitore di evaporazione. Ciò eviterà la formazione di cattivi odori.

Contenitore di 
evaporazione

Pulizia dei vetri delle porte
Per la pulizia delle superfici in vetro delle porte, usare prodotti non abrasivi a base di acqua.
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Scomparto frigorifero
Nelle normali condizioni di utilizzo, regolare la temperatura dello scomparto frigorifero su +4 o +6 °C. 

• Per ridurre l'umidità ed evitare la conseguente formazione di brina, conservare sempre i liquidi introdotti nello 
scomparto frigorifero all'interno di contenitori sigillati. La brina tende a concentrarsi nelle parti più fredde 
dell'evaporatore e, col passare del tempo, l'apparecchio richiederà sbrinature più frequenti.

• Non introdurre mai cibi caldi nel frigorifero. Gli alimenti caldi devono essere lasciati raffreddare a temperatura 
ambiente e disposti in modo da assicurare un'adeguata circolazione dell'aria all'interno dello scomparto 
frigorifero.

• Assicurarsi che nessun oggetto venga direttamente a contatto con la parete posteriore dell'apparecchio, poiché 
in questo caso si formerebbe della brina alla quale potrebbero aderire le confezioni dei prodotti. Non aprire 
frequentemente la porta del frigorifero.

• Si raccomanda di confezionare non strettamente la carne e il pesce pulito e collocarli sul ripiano in vetro appena 
sopra il cassetto verdura, dove l'aria più fredda garantisce le migliori condizioni di conservazione.

• Sistemare frutta e verdura sciolte negli appositi cassetti verdure.
• Mantenere separata la frutta dalla verdura contribuisce ad evitare che la conservazione delle verdure sensibili 

all'etilene (vegetali a foglia verde, broccoli, carote ecc.) venga influenzata dalla presenza di frutti che rilasciano 
tale gas (banane, pesche, albicocche, fichi ecc.).

• Non collocare verdura umida o bagnata nel frigorifero.
• Il periodo massimo di conservazione di tutti i prodotti alimentari dipende dalla qualità originaria del cibo e 

dall'ininterrotto mantenimento del ciclo di refrigerazione prima della collocazione nell'apparecchio.
• Per evitare contaminazioni reciproche, non conservare le carni insieme alla frutta o alla verdura. L'acqua 

eventualmente rilasciata dalla carne può contaminare altri prodotti presenti nel frigorifero. Si raccomanda di 
confezionare le carni e di pulire i ripiani da eventuali perdite di liquido.

• Non collocare gli alimenti davanti alle aperture del condotto dell'aria.
• Consumare gli alimenti confezionati entro la data di scadenza raccomandata.

NOTA: si consiglia di non conservare patate, cipolle e aglio nel frigorifero.
• Per condizioni di funzionamento normali sarà sufficiente regolare l’impostazione di temperatura del proprio 

frigorifero a +4 °C.
• La temperatura dello scomparto frigorifero dovrà essere nel range 0-8 °C: al di sotto di 0 °C gli alimenti freschi 

si ghiacciano e marciscono, al di sopra di 8 °C la carica batterica aumenta e gli alimenti si danneggiano.
• Non inserire immediatamente alimenti caldi nel frigorifero: attendere all’esterno che la temperatura si abbassi. 

Gli alimenti caldi aumentano i gradi del frigorifero, causando intossicazioni alimentari e danneggiando 
inutilmente gli alimenti.

• Carni, pesci, ecc. devono essere posizionati nello scomparto freddo per gli alimenti; lo scomparto verdure è da 
preferire per le verdure (se disponibile).

• Per prevenire la contaminazione crociata, le carni, la frutta e le verdure non devono essere conservati insieme.
• Gli alimenti devono essere posizionati nel frigorifero in contenitori chiusi oppure coperti, per evitare umidità e 

odori.

Scomparto congelatore
Nelle normali condizioni di utilizzo, regolare la temperatura dello scomparto congelatore su –18 o –20 °C.

• Lo scomparto congelatore è usato per conservare cibi congelati, congelare alimenti freschi e produrre cubetti 
di ghiaccio.

• Per congelare il cibo fresco; avvolgere e sigillare correttamente gli alimenti freschi, in modo che la confezione 
sia chiusa ermeticamente e non vi siano fuoriuscite. Sacchetti speciali per freezer, sacchetti in polietilene e fogli 
di alluminio e contenitori di plastica sono l’ideale.

• Non collocare alimenti freschi accanto a cibi congelati, poiché questi ultimi potrebbero decongelarsi.
• Prima di congelare alimenti freschi, suddividerli in porzioni consumabili in un unico pasto.
• Una volta scongelato il cibo, consumarlo entro un breve periodo di tempo.
• Non introdurre mai alimenti caldi nello scomparto congelatore, poiché ciò decongelerebbe i prodotti congelati.
• In merito alla conservazione dei cibi congelati, seguire sempre le istruzioni riportate dal produttore sulle 

confezioni. In assenza di informazioni, non conservare il cibo per più di tre mesi dalla data di acquisto.
• Quando si acquista del cibo congelato, accertarsi sempre che sia stato conservato nelle corrette condizioni e 

che la confezione non sia danneggiata.
• Il cibo congelato deve essere trasportato in contenitori adatti e riposto appena possibile nel congelatore.
• Non acquistare cibo congelato la cui confezione presenta segni di umidità o rigonfiamenti anomali. È infatti 

probabile che tali confezioni siano state conservate a temperature inadeguate e che il loro contenuto si sia 
deteriorato. 

• Il periodo massimo di conservazione del cibo congelato dipende dalla temperatura ambiente, dalla regolazione 

Sostituzione delle luci LED
Se il frigorifero è dotato di luci LED, contattare l’help desk Sharp poiché devono essere sostituite solo da personale 
autorizzato. 
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del termostato, dalla frequenza con la quale viene aperta la porta dello scomparto congelatore, dal tipo di 
alimento e dalla quantità di tempo occorsa per trasportare dal punto vendita all'abitazione i prodotti. Seguire 
sempre le istruzioni riportate sulle confezioni e non superare mai il periodo massimo di conservazione indicato.

• La massima quantità di alimenti freschi (in chilogrammi) congelabile nell'arco di 24 ore è indicata sull'etichetta 
dell'apparecchio.

• Per ottenere il massimo delle prestazioni dallo scomparto freezer, utilizzare solo i ripiani in vetro per la sezione 
superiore e media. Per la sezione inferiore usare il vano inferiore.

• Utilizzare il ripiano "fast freezing" per congelare il cibo di casa (e ogni altro cibo che deve congelare rapidamente) 
più rapidamente, grazie alla potenza di congelamento maggiore del ripiano di raffreddamento. Il ripiano "fast 
freezing" è il cassetto inferiore dello scomparto freezer.

NOTA: se si tenta di aprire la porta immediatamente dopo averla chiusa, si incontra una certa resistenza. Ciò è 
normale. Una volta ristabilito l'equilibrio fra le pressioni interna ed esterna, la porta si aprirà facilmente.

Nota importante:
• Non ricongelare mai il cibo decongelato.
• L'aroma di alcune spezie usate in cucina (anice, basilico, crescione, aceto, aromi vari, zenzero, aglio, cipolla, 

senape, timo, maggiorana, pepe nero ecc.) può cambiare e diventare più marcato nei cibi conservati per lunghi 
periodi. Si consiglia pertanto di aggiungere solo piccole quantità di aromi al cibo da congelare, oppure di 
aggiungere gli aromi solo dopo lo scongelamento.

• Il periodo si conservazione dei cibi congelati dipende dal tipo di olio usato. Oli adatti al congelamento sono 
la margarina, il grasso di vitello, l'olio d'oliva e il burro. Inadatti risultano invece l'olio di arachide e il grasso di 
maiale.

• Il cibo in forma liquida deve essere congelato in recipienti di plastica, mentre per gli altri alimenti si useranno 
pellicole o sacchetti in plastica.

CAPITOLO -5: INVERSIONE SPORTELLO

Inversione della porta
• Se l'apparecchio è dotato di maniglie installate sulla superficie frontale della porta, non sarà possibile modificare 

il verso di apertura della porta.
• Sarà invece possibile modificare il verso di apertura della porta nei modelli senza maniglie.
• Se il modello dell'apparecchio consente di invertire il verso di apertura della porta, contattare il più vicino Centro 

Autorizzato di Assistenza per eseguire l'operazione.

CAPITOLO -6: PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Errori
L'apparecchio notifica all'utente valori non corretti di temperatura negli scomparti frigorifero e congelatore o eventuali 
altri problemi. I codici di errore vengono visualizzati sugli indicatori di temperatura degli scomparti frigorifero e 
congelatore.

TIPO DI 
ERRORE SIGNIFICATO CAUSA COSA FARE

SR Indicazione di 
"Guasto"

Uno o più componenti sono 
fuori uso e c'è un guasto nel 
sistema di refrigerazione.

Contattare il supporto Sharp il prima 
possibile.

LF
Lo scomparto 
congelatore non è 
abbastanza freddo

Questo messaggio appare 
particolarmente in caso di 
una prolungata interruzione 
dell'alimentazione, oppure 
quando l'apparecchio viene 
acceso per la prima volta.

1. Utilizzare gli alimenti entro breve tempo. 
Non ricongelare il cibo decongelato.

2. Regolare la temperatura del congelatore 
su valori più bassi, oppure attivare la 
modalità Super Freeze fino al ripristino 
di valori normali di temperatura nello 
scomparto congelatore.

3. Non introdurre alimenti freschi 
nell'apparecchio fino alla risoluzione del 
problema.
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TIPO DI 
ERRORE SIGNIFICATO CAUSA COSA FARE

LC
Lo scomparto 
frigorifero non è 
abbastanza freddo

Questo messaggio appare 
particolarmente in caso di 
una prolungata interruzione 
dell'alimentazione, oppure 
quando l'apparecchio viene 
acceso per la prima volta. 
La temperatura ideale per lo 
scomparto frigorifero è +4 oC. 
Se viene visualizzato questo 
codice, gli alimenti corrono il 
rischio di deteriorarsi.

1. Regolare la temperatura dello scomparto 
frigorifero su valori più bassi, oppure 
attivare la modalità Super Cool fino al 
ripristino di valori normali di temperatura.

2. Aprire la porta il meno possibile fino alla 
risoluzione del problema.

LF ed LC Indicazione "Non 
abbastanza freddo"

Si tratta della combinazione 
degli errori LF ed LC.

Questo codice di errore verrà visualizzato la 
prima volta che l'apparecchio viene acceso. 
L'indicazione scompare una volta che gli 
scomparti hanno raggiunto i normali livelli di 
temperatura.

HC
Lo scomparto 
frigorifero è troppo 
freddo

Gli alimenti cominciano a 
congelare a causa della 
temperatura troppo bassa.

1. Verificare se la modalità Super Cool è 
attiva.

2. Aumentare la temperatura impostata per 
lo scomparto frigorifero.

LOPO Indicazione di 
"Bassa tensione"

Questo codice compare 
quando la tensione di 
alimentazione scende sotto 
170 V.

Non si tratta di un guasto. Questa 
funzione evita che il compressore venga  
danneggiato. L'indicazione scomparirà 
quando la tensione di rete raggiungerà 
nuovamente il valore corretto.

In caso di inconvenienti durante l'uso del frigorifero, prima di contattare il servizio di assistenza si prega di effettuare 
le seguenti verifiche.
L'apparecchio non funziona
Verificare che:

• L'apparecchio sia collegato alla rete elettrica e sia acceso
• Il fusibile non sia bruciato
• L'impostazione di temperatura è sul livello corretto?
• La presa elettrica non sia difettosa. A questo scopo, collegare alla stessa presa un altro apparecchio certamente 

funzionante.
L'apparecchio funziona male
Verificare che:

• L'apparecchio non sia sovraccarico
• Le porte siano chiuse correttamente
• Non sia presente polvere sul condensatore
• L'apparecchio sia sufficientemente distante dalle pareti circostanti

Il funzionamento dell'apparecchio è rumoroso
Durante il normale funzionamento, l'apparecchio può emettere i seguenti rumori.

Crepitii (dovuti al ghiaccio) si verificano:
• Durante lo sbrinamento automatico.
• Durante le fasi di raffreddamento o riscaldamento (a causa della dilatazione dei materiali che compongono 

l'apparecchio).
Ticchettii si verificano: quando il termostato attiva o disattiva il compressore. 
Rumori dovuti al motore: indicano che il compressore funziona correttamente. Il compressore può generare 
per breve tempo lievi rumori la prima volta che viene attivato. 
Gorgoglio o sciacquio: è dovuto al movimento del fluido refrigerante all'interno dei condotti del sistema.
Rumore di acqua corrente: è dovuto al flusso dell'acqua verso il contenitore di evaporazione. Tale rumore è 
normale durante lo sbrinamento.
Soffi: si verificano durante il normale funzionamento a causa della circolazione dell'aria.

Accumulo di umidità all'interno dell'apparecchio
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CAPITOLO -6: PRIMA DI CONTATTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA

Verificare se:
• Tutti gli alimenti sono confezionati correttamente. Asciugare i contenitori prima di introdurli nell'apparecchio.
• Le porte dell'apparecchio vengono aperte con frequenza. L'umidità presente nel locale penetra nell'apparecchio 

ogni volta che le porte vengono aperte. L'umidità aumenta più rapidamente se le porte vengono aperte con 
frequenza, specialmente se il tasso di umidità ambiente è elevato.

• Si osserva un accumulo di goccioline d'acqua sulla parete posteriore dell'apparecchio. Ciò è normale dopo lo 
sbrinamento automatico (nei Modelli Statici).

Le porte non si aprono o chiudono correttamente
Verificare che:

• Gli alimenti o le relative confezioni non impediscano la chiusura delle porte
• I comparti, ripiani e cassetti presenti nelle porte siano installati correttamente
• Le guarnizioni delle porte non siano rotte o lacerate
• L'apparecchio sia in posizione perfettamente orizzontale.

I bordi dell'apparecchio in contatto con la porta sono caldi
Specialmente durante l'estate (temperatura ambiente elevata), le superfici in contatto con le cerniere della porta 
possono riscaldarsi quando il compressore è in funzione. Ciò è normale.
Note importanti:

• In caso di interruzione dell'alimentazione, o se l'apparecchio viene scollegato e nuovamente collegato alla rete 
elettrica, il gas del sistema di refrigerazione verrà destabilizzato, con conseguente apertura dell'elemento di 
protezione termica del compressore. L'apparecchio riprenderà il normale funzionamento dopo 5 minuti.

• Se si prevede di non utilizzare l'apparecchio per un lungo periodo di tempo (ad esempio durante le vacanze), 
scollegare la spina dalla presa elettrica. Sbrinare e pulire l'apparecchio, lasciando la porta aperta per evitare la 
formazione di muffe e odori.

• Se dopo aver seguito le istruzioni sopra riportate un problema persiste, si prega di consultare il più vicino Centro 
di Assistenza Autorizzato.

• L'apparecchio  acquistato è progettato esclusivamente per l'uso domestico. Esso non è adatto all'uso 
commerciale o comune. In caso di utilizzo dell'apparecchio da parte del consumatore secondo modalità non 
conformi a quanto specificato, si sottolinea che il produttore e il distributore non saranno responsabili per 
nessun guasto o riparazione avvenuti durante il periodo di validità della garanzia.

CAPITOLO -7:  SUGGERIMENTI PER IL RISPARMIO ENERGETICO

1. Lasciare sempre che gli alimenti raffreddino prima di conservarli nell'apparecchio.
2. Scongelare gli alimenti nello scomparto frigo, questo contribuisce a risparmiare energia.

CAPITOLO -8:  DATI TECNICI
I dati tecnici sono riportati sulla targhetta dei dati applicata sul lato esterno dell'apparecchiatura e sull'etichetta dei 
valori energetici.
Il codice QR sull'etichetta energetica fornita con l'apparecchio fornisce un link web alle informazioni correlate al 
funzionamento di questa apparecchiatura nella banca dati EPREL dell'UE. 
Conservare l'etichetta energetica come riferimento insieme al manuale d'uso e a tutti gli altri documenti forniti con 
questo apparecchio.
È possibile trovare le stesse informazioni anche in EPREL utilizzando il link https://eprel.ec.europa.eu e il nome del 
modello e il numero di prodotto che si trovano sulla targhetta dell'apparecchio.

CAPITOLO -9:  ASSISTENZA E SERVIZIO CLIENTI
Utilizzare sempre ricambi originali.
Quando si contatta il nostro Centro di Assistenza Autorizzato, assicurarsi di disporre dei seguenti dati: Modello, 
Numero di Serie e Service Index (SI).
Le informazioni si trovano sull’etichetta prodotto. Soggetta a modifiche senza preavviso.
I ricambi originali per alcuni componenti specifici sono disponibili per 7-10 anni dall'immissione sul mercato dell'ultima 
unità del modello.

Visita il nostro sito web per:
www.sharphomeappliances.com
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