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Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις για Aσφάλεια

Για να αποφύγετε βλάβη στο χρήστη, άλλα άτομα ή ζημιά σε περιουσία, διαβάστε
και ακολουθήστε τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις παρακάτω και αυτά που δίνονται στο παρόν εγχειρίδιο.

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ταξινομούνται ανάλογα
με το επίπεδο πιθανού τραυματισμού ή βλάβης,
που ενδέχεται να συμβεί από αγνόηση των οδηγιών.

Προειδοποίηση

Το εικονόγραμμα αυτό δείχνει ότι
"Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου, εάν αγνοηθεί."

Προσοχή

Το εικονόγραμμα αυτό δείχνει ότι
"Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα πρόκλησης
σοβαρού τραυματισμού ή καταστροφή
περιουσιακών στοιχείων, εάν αγνοηθεί."

Τα σύμβολα που εμφανίζονται δεξιά, δείχνουν καθαρά
τη σημασία των οδηγιών.

Τα παρακάτω σύμβολα είναι παραδείγματα.
Το σύμβολο αυτό είναι σήμανση
προειδοποίησης κινδύνου
Αυτό το σύμβολο δείχνει "απαγόρευση".
Αυτό το σύμβολο δείχνει "αναγκαιότητα".

■ Το ψυγείο αυτό χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Η παρακάτω στήλη με τα σύμβολα παραθέτει τις προφυλάξεις,
που είναι σχετικές με τα εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.

Το σύμβολο αυτό παραθέτει τις προφυλάξεις,
που είναι σχετικές με τα εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.

Προειδοποίηση
Κατά την εγκατάσταση ... Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό.
■ Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε μέρος,

όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
■ Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε
μέρος εκτεθειμένο σε βροχή.
● Αυτό μπορεί να αλλοιώσει την ηλεκτρική
μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Ακροδέκτης

■ Γειώστε το ψυγείο αυτό για να αποφύγετε
γείωσης
ηλεκτροπληξία και ενοχλητική παρεμβολή.
Πάντα να γειώνετε το ψυγείο, όταν το
χρησιμοποιείτε σε μέρη με υψηλή υγρασία. Συνδέστε με βίδες γείωσης
(Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κατάστημα πώλησης ή το σέρβις της HITACHI.)

Καλώδιο Τροφοδοσίας και Φις Τροφοδοσίας ...Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία.
■ Μην το συνδέσετε σε πρίζα τοίχου με μικρότερη

ικανότητα παροχής ρεύματος από αυτή που
χρειάζεται το ψυγείο. Επίσης, μην χρησιμοποιείτε
πηγές τροφοδοσίας μη ενδεδειγμένης τάσης.

Ονομαστική
Τάση
Λειτουργίας

● Εάν η πηγή τροφοδοσίας μοιράζεται με άλλες συσκευές

χρησιμοποιώντας πολύπριζο, το πολύπριζο μπορεί να
υπερθερμανθεί πέρα από το κανονικό επίπεδο και να προκαλέσει πυρκαγιά.

■ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή μπόσικο φις

τροφοδοσίας ή πρίζα τοίχου. Το γεγονός αυτό μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.

■ Μην κόψετε, λυγίσετε,
διπλώσετε το καλώδιο
τροφοδοσίας για να αποφύγετε
πυρκαγιά και ηλεκτροπληξία.
■ Μην βάζετε ή μην βγάζετε το φις
τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

■ Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου καλά,
αφήνοντας το καλώδιο να τρέχει προς τα κάτω.

● Σύνδεση του φις τροφοδοσίας με το καλώδιο να

τρέχει προς τα πάνω μπορεί να εφαρμόσει κάμψη
στο καλώδιο, προκαλώντας βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση,
που μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
● Μη ολοκληρωμένη σύνδεση του φις τροφοδοσίας
μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή
πυρκαγιά λόγω υπερθέρμανσης.
■ Αν υποστεί ζημιά το καλώδιο ρεύματος, θα πρέπει
να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις ή
εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό για αποφυγή κινδύνων.

■ Καθαρίστε τη σκόνη από το φις τροφοδοσίας συχνά με στεγνό ύφασμα.
● Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και σκουπίστε το με στεγνό ύφασμα.
● Ανεπάρκεια μόνωσης λόγω υγρασίας, όταν μαζευτεί σκόνη
στο φις τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
■ Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το φις
τροφοδοσίας πριν από συντήρηση του ψυγείου.
● Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το φις τροφοδοσίας
για αποσύνδεση.

Κατά τη διάρκεια καθημερινής χρήσης...Για αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας.
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■ Μην πετάτε νερά επάνω ή στο εσωτερικό του ψυγείου.
● Αυτό μπορεί να αλλοιώσει την ηλεκτρική μόνωση
και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
● Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει διαρροή αερίου
εξαιτίας της οξείδωσης των σωληνώσεων.
■ Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο
χώρο αποθήκευσης τροφίμων, εκτός αν είναι τύπου
προτεινόμενου από τον κατασκευαστή.
■ Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από
πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες
φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη
εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιτηρούνται ή τους έχουν
δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από
αρμόδιους για την ασφάλειά τους.
■ Μην στηρίζεστε στις πόρτες ή μην πατάτε
επάνω στα διάφορα διαμερίσματα.
● Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από ανατροπή
του ψυγείου ή από πιάσιμο των χεριών στην πόρτα.
■ Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του
ψυκτικού υγρού.
● Εάν συμβεί να υποστεί ζημιά η σωλήνα
του ψυκτικού υγρού, παραμείνετε μακριά
από το ψυγείο και αποφύγετε τη χρήση
φωτιάς και ηλεκτρικών συσκευών.
● Και, ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό του δωματίου και
συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή το σέρβις.

■ Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε,
ή τροποποιείτε το ψυγείο μόνοι σας.
● Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον
πωλητή σας, εάν απαιτείται επισκευή.
■ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή
οποιοδήποτε άλλα μέσα για να επιταχυνθεί
η διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα
που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
■ Αιθέρας, υγρό αέριο προπανίου,
διαλύτης κ.λ.π., που είναι πτητικές
ουσίες, δεν μπορούν να
αποθηκευτούν σε αυτό το ψυγείο.
● Μην βάλετε εύφλεκτες ουσίες στο ψυγείο.
Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.
■ Μην τοποθετείτε δοχεία νερού ή ξένα
αντικείμενα στο επάνω μέρος του ψυγείου.
● Ανοίγοντας και κλείνοντας τις πόρτες κ.λ.π.
μπορεί να προκληθεί πτώση των αντικειμένων
στο επάνω μέρος του ψυγείου, με συνέπεια τραυματισμό.
■ Φάρμακα, χημικές ουσίες, ερευνητικές και
πειραματικές ουσίες δεν πρέπει να
αποθηκεύονται στο ψυγείο.
● Δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο εσωτερικό του
ψυγείου ουσίες, που απαιτούν αυστηρές συνθήκες
αποθήκευσης.

Προειδοποίηση
■ Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές συσκευές μέσα
στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων, εκτός αν είναι
τύπου προτεινόμενου από τον κατασκευαστή.
■ Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων αερίων, μην αγγίζετε το
ψυγείο και ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό.
● Σπινθήρες από ηλεκτρικές επαφές, όπως αυτές
των θυρών, ενδέχεται να προκαλέσουν εκρήξεις,
με αποτέλεσμα πρόκληση πυρκαγιάς ή εγκαυμάτων.

■ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή οποιοδήποτε
άλλα μέσα για να επιταχυνθεί η διαδικασία απόψυξης,
εκτός από εκείνα που συστήνονται από τον κατασκευαστή.
Ανοίξτε
παράθυρο

■ Είναι επιβεβλημένη η επιτήρηση των παιδιών για να
εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή και ότι
δεν μπαίνουν μέσα σε αυτή.
● Παιδιά που έχουν μπει στο εσωτερικό, μπορεί να μην
είναι σε θέση να βγουν.
■ Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της
συσκευής απαλλαγμένα από εμπόδια.

■ Μην κτυπάτε τις γυάλινες θύρες ή τα γυάλινα ράφια.
● Είναι κατασκευασμένα από θερμικά κατεργασμένο
γυαλί, εν τούτοις, δυνατό κτύπημα ενδέχεται να έχει
ως αποτέλεσμα θραύση, γεγονός επικίνδυνο.

■ Αν διαπιστώσετε ασυνήθη λειτουργία του ψυγείου,
βγάλτε αμέσως το φις του ρεύματος και
συμβουλευτείτε κατάστημα πώλησης ή
το σέρβις της HITACHI.

Κατά την απόρριψη του ψυγείου.
■ Ακολουθήστε τις οδηγίες της περιοχής σας κατά την απόρριψη.
● Αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό R-600a και κυκλοπεντάνιο,
ως παράγοντα διόγκωσης της μόνωσης θέρμανσης από ουρεθάνη.

■ Κατά την απόρριψη του ψυγείου, αφαιρέστε τα λάστιχα
στεγανοποίησης της πόρτας.
● Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού νηπίου ή παιδιού.

Προσοχή
Κατά τη διάρκεια καθημερινής χρήσης...Για να αποφύγετε ασθένεια και τραυματισμό.
■ Μην βάλετε μπουκάλια κ.λ.π. βίαια στις θήκες της πόρτας.
● Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει την πτώση των
μπουκαλιών ή την αποκόλληση των θηκών από την πόρτα.
■ Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που μυρίζουν ή τρόφιμα,
που έχει αλλάξει αφύσικα το χρώμα τους.
● Παρόμοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει ασθένειες.

Αναδύεται
δυσοσμία!

■ Τρόφιμα και σκεύη στον θάλαμο κατάψυξης δεν
πρέπει να τα αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
● Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει κρυοπαγήματα.
(Ειδικά σε περίπτωση μεταλλικών αντικειμένων.)
■ Μην κρατάτε το επάνω μέρος, το κάτω και τις πλευρές
των πορτών κατά το κλείσιμο αυτών.
● Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
το πιάσιμο των δακτύλων σας στην άκρη της πόρτας.
■ Αν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το ψυγείο,
μην ανοίγετε την πόρτα.
● Μπορεί να πιαστούν τα δάχτυλα στο διάκενο μεταξύ
των θυρών και ενδέχεται να προκληθεί τραυματισμός.

■ Μην τοποθετείτε τρόφιμα που προεξέχουν
από την πρόσοψη κάθε ραφιού.
● Οι πόρτες μπορεί να μην κλείσουν καλά ή οι
θήκες της πόρτας μπορεί να πέσουν κάτω.
Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από αντικείμενα,
όπως πτώση φιαλών και χτύπημα των ποδιών σας.
■ Μην αποθηκεύετε γυάλινες φιάλες στον θάλαμο κατάψυξης.
● Οι φιάλες μπορούν να σπάσουν με το πάγωμα του
περιεχομένου και να προκληθεί τραυματισμός.
■ Μην βάλετε τα χέρια σας στην κάτω επιφάνεια του χώρου συντήρησης.
● Κατά τον καθαρισμό, βάζοντας τα χέρια σας κοντά στην
κάτω επιφάνεια του ψυγείου μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα
τον τραυματισμό από λεπτά μεταλλικά φύλλα.
■ Σιγουρευτείτε ότι κρατάτε τη λαβή γερά για να
ανοίξετε ή να κλείσετε την πόρτα.
■ Να μην έχετε τα πόδια σας πολύ κοντά στο
ψυγείο κατά το άνοιγμα της πόρτας.
● Κατά άνοιγμα της πόρτας, τα πόδια σας μπορούν
να χτυπηθούν, με συνέπεια τραυματισμό.

Κατά την μετακίνηση ή την μεταφορά ...Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, βρεξίματος,
λερώματος του δαπέδου, ή για αποφυγή τραυματισμού.
■ Μην χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές των θυρών κατά την μεταφορά
του ψυγείου.
■ Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τις λαβές μεταφοράς για ανάρτηση με
χρήση αλυσιδοφόρου ανυψωτήρα ή παρόμοιων διατάξεων ανύψωσης.
■ Για τη μεταφορά του ψυγείου, χρησιμοποιήστε τη λαβή μεταφοράς.
● Να κρατάτε μόνο τις λαβές μεταφοράς. Αν κρατάτε τις λαβές των θυρών,
τα χέρια μπορεί να γλιστρήσουν και να προκληθεί τραυματισμός.
● Για λόγους ασφαλείας, να μεταφέρετε το ψυγείο τουλάχιστον 4 άτομα.
● Να το μεταφέρετε με τις πόρτες προς τα πάνω.
■ Πριν από τη μεταφορά του ψυγείου:
1. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα και τους παγοκύβους.
2. Απλώστε ένα προστατευτικό χαρτόνι ή πανί για προστασία του δαπέδου
από πρόκληση ζημιάς και μαζέψτε το χυμένο από το ψυγείο νερό.
3. Με ένα μεγάλο κομμάτι παλιού υφάσματος από κάτω, γύρετε
το ψυγείο προς τα πίσω για να γίνει αποστράγγιση του νερού.
4. Στο τέλος, μεταφέρατε το ψυγείο με τις πόρτες προς τα πάνω.
● Ασφαλίστε καλά τις πόρτες με κολλητική ταινία, ώστε να μην ανοίγουν.
● Σε περίπτωση μεταφοράς με όχημα, μη φορτώνετε το ψυγείο με το πλάι.
Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει ζημιά στο συμπιεστή.

Όταν απαιτείται αντικατάσταση των λαμπών (LED).

■ Σε πάτωμα που μπορεί να γρατσουνιστεί εύκολα,
μην μετακινείτε το ψυγείο με τα ροδάκια του.
Να είστε
● Οι ρόδες μπορεί να γρατσουνίσουν το πάτωμα. προσεκτικοί!
● Για πάτωμα που μπορεί να γρατσουνιστεί εύκολα,
βάλτε ένα προστατευτικό χαλί κ.λ.π.

Όπως ένα παλιό πανί

■ Όταν απαιτείται αντικατάσταση των λαμπών (LED). Παρακαλούμε, αποταθείτε στο κατάστημα πώλησης ή το σέρβις της HITACHI.
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Προετοιμασίες πριν από τη Χρήση
Προσοχή

Εγκατάσταση

Περισσότερο από 5 cm

Η πλάτη και τα πλαϊνά του ψυγείου
ζεσταίνονται από τις σωληνώσεις του
ψυκτικού μέσου στο εσωτερικό τους.

1. Εγκαταστήστε το σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.
2. Χρησιμοποιήστε αυτό το ψυγείο σε χώρους με θερμοκρασία από 10°C έως 43°C.
Σε χώρους με υπερβολικά χαμηλή ή υψηλή θερμοκρασία, η απόδοση του ψυγείου μπορεί να μην είναι ικανοποιητική. Πίσω πλευρά
περισσότερο από 5 cm
3. Μην το εγκαθιστάτε σε μέρος, όπου το ψυγείο εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
4. Εγκαταστήστε το σε περιβάλλον ξηρό ή με καλό εξαερισμό.
5. Το ψυγείο χρειάζεται αρκετό ελεύθερο χώρο για εξαερισμό γύρω από το περίβλημα για καλύτερη απόδοση
στην ψύξη. χώρος τουλάχιστον 30 εκ. στην κορυφή, 10 εκ. στην πίσω πλευρά και 5 εκ. σε κάθε πλευρά για σωστή κυκλοφορία του αέρα.
6. Γειώστε το ψυγείο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας και παρεμβολή θορύβου. Να γειώνετε πάντα το ψυγείο αυτό, όταν το
χρησιμοποιείτε σε μέρη με υψηλή υγρασία. (Παρακαλούμε συμβουλευτείτε κατάστημα πώλησης ή το σέρβις της HITACHI.)
Ρυθμιζόμενο
7. Ρυθμίστε τα πόδια για να διατηρήσετε τις πόρτες του ψυγείου (αριστερή/δεξιά) ευθυγραμμισμένες.
Πόδι
■ Χωρίς ρύθμιση των ποδιών, μπορεί να μην είναι ευθυγραμμισμένη η μία πόρτα με την άλλη,
ή μπορεί να παρατηρηθεί ασυνήθιστος κραδασμός ή θόρυβοι,
Περισσότερο από 1 cm
ανάλογα με την κατάσταση του δαπέδου. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες.
(1) Γυρίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια, μέχρι να ακουμπήσουν καλά στο δάπεδο.

Έναρξη
1. Εσωτερικός καθαρισμός του ψυγείου. Σκουπίστε την επιφάνεια ήπια με υγρό μαλακό ύφασμα.
2. Συνδέστε το ψυγείο σε αποκλειστική πρίζα τοίχου.
Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα τοίχου αμέσως μετά από την εγκατάσταση.
Σιγουρευτείτε για χρήση κατάλληλης τάσης τροφοδοσίας και αποκλειστικής πρίζας τοίχου.
3. Ο συμπιεστής θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε περίπου 30 δευτερόλεπτα,
αν το εσωτερικό δεν είναι κρύο.
4. Επιτρέψτε αρκετή διάρκεια λειτουργίας για ικανοποιητική ψύξη
πριν την αποθήκευση τροφίμων. Μπορεί να χρειαστεί περίπου 4 ώρες
4 ώρες
για να κατέβει πλήρως η θερμοκρασία και θα μπορούσε ακόμη να πάρει
περίπου 24 ώρες, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.
Αποθήκευση Τροφίμων

Προσοχή

Κατά την εγκατάσταση,
μην πιέζετε το φις του
ρεύματος με την πλάτη
του ψυγείου.

1. Διατηρήστε αρκετό ελεύθερο χώρο μεταξύ των τροφίμων.
Μερικά τρόφιμα που τοποθετήθηκαν πάρα πολύ κοντά
μπορούν να εμποδίσουν τη ροή του ψυχρού αέρα.
2. Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώσουν αρκετά πριν να τα βάλετε στο ψυγείο.
Τοποθέτηση ζεστών τροφίμων στο ψυγείο αυξάνει την εσωτερική θερμοκρασία και σπαταλά ηλεκτρικό ρεύμα.
3. Μην εμποδίζετε τον εξαερισμό ψυχρού αέρα. Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει δραστικά τη ροή ψυχρού
αέρα και μπορεί να μην διατηρηθεί η εσωτερική θερμοκρασία ομοιόμορφη. Επιπλέον, το γεγονός αυτό
θα μπορούσε να έχει ως αποτέλεσμα πάγωμα των τροφίμων κοντά στον ανεμιστήρα κατάψυξης.
4. Χρήση των τροφίμων τυλιγμένων ή σφραγισμένων αποτρέπει την ξήρανσή τους ή τη μετάδοση των οσμών.

Περιγραφή εξαρτημάτων
LED Lamp

Χώρος συντήρησης

2°C~5°C

Ράφι ψυγείου
● Για αποθήκευση ορεκτικών,

Θήκες πόρτα του ψυγείου 2°C~6°C
Θήκες Πόρτας Χώρου Συντήρησης

επιδορπίων κ.λ.π.

κρασί ράφι
● μπουκάλι αποθήκευση του κρασιού
Συρόμενο ράφι

● Για αποθήκευση ορεκτικών,
επιδορπίων κ.λ.π.

● Αποθήκευση μικρών
συσκευασμένων
τροφίμων και ποτών,
όπως χυμοί, γάλα κ.λ.π.

Ρυθμιζόμενο θήκες στις πόρτες
● Ρυθμιζόμενο για αποθήκευση ως προσαρμογή.
Θήκη αυγών

Χώρος Επιλέξιμης Λειτουργίας
Λαχανικά

Γαλακτοκομικά/Κρέας

3°C~7°C

1°C~3°C

Χώρος κατάψυξης

-20°C~-18°C

Υβριδική θήκη κατάψυξης
Χώρος κατάψυξης

● Για αποθήκευση παγωτών,

Θήκη Λαχανικών
Συρτάρια Λαχανικών

καταψυγμένων τροφίμων κ.λ.π.

3°C~7°C

● Για αποθήκευση φρέσκων λαχανικών και φρούτων.
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Πάγο δίσκος , Πάγο τράπεζα

Σημείωση
● Οι ανωτέρω θερμοκρασίες είναι οι κατά προσέγγιση τιμές με την εξωτερική θερμοκρασία στους “32°C”,
τη ρύθμιση θερμοκρασίας στο χώρο συντήρησης στους “Κανονικός”, στο θάλαμο κατάψυξης στους “Κανονικός”,
με κλειστές πόρτες και χωρίς αποθήκευση τροφίμων.
● Οι θερμοκρασίες των θηκών της πόρτας μπορεί να είναι λίγο υψηλότερες από τις παραπάνω.
● Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του μοντέλου που αγοράσατε μπορεί να διαφέρουν από αυτά της παραπάνω εικόνας.

Λειτουργία
Ονομασίεςκαι Λειτουργίες των Ενδείξεων
Ένδειξη οικονομικής λειτουργίας, ECO.
Ένδειξη διπλού ανεμιστήρα.

Σημείωση

Ένδειξη κλειδώματος για παιδιά.

● Αν βγάλετε

το φις του ρε ύματος απ ό την π ρίζα ή αν συμβεί διακοπή
ρεύματος και ξεκινήσει εκ νέου η λειτουργία του ψυ γείου,
θα αν ακτηθεί αυ τόματα η ένδειξη θερμοκρα σίας και όλες οι ρυθ μίσεις.
Οι λειτουργίες, όμω ς, "Quick Freezi ng (Ταχ εία Κατάψυ ξη)"
θα ακυρω θούν.
● Περίπ ου 30 δευ τερόλεπτα μετά το τέλος της λειτουργίας, η ένδειξη LED σ βήνει.
● Για επι βεβ αίωση της ρύθ μισης της ένδειξης, ανοί ξτε την π όρ τα του ψυ γείου
ή αγγίξτε οπ οιοδ ήπ οτε πλήκ τρο. Η ένδειξη LED θα αν άψ ει εκ νέου.
● Η απ όκριση του π άν ελ ελέγχ ου μ π ορεί ν α αλλάξ ει αν άλογα με τη θε ρμοκρα σία,
υγρα σία του π εριβάλλ ον τος, τη φυσ ική κατάσ τασ η του χρήσ τη ή τη λειτουργική
κατάσ τασ η της γειτνιάζουσας ηλεκτρικής συσκευής.
● Το π άν ελ ελέγχ ου μ π ορεί ν α μην απ οκρίνεται, αν είναι υγρ ό ή βρό μικο.

Ένδειξη θερμοκρασίας

Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας

Πλήκτρο επιλογής ψυγείου/καταψύκτη
R : Ψυγείο F : Καταψύκτης

***Θα πρέπει να παρέλθουν τουλάχιστον 45 δευτερόλεπτα μεταξύ της
ρύθμισης και της αποσύνδεσης από το ρεύμα ή της διακοπής ρεύματος.
Διαφορετικά, η ένδειξη θερμοκρασίας θα εμφανίζει την θερμοκρασία
πριν από τη ρύθμιση.

Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας
Ένδειξη ταχείας ψύξης

Πλήκτρο επιλογής λειτουργίας Εξοικονόμησης ενέργειας / Ταχείας ψύξης

Έλεγχος Θερμοκρασίας
Χώρος συντήρησης

Όταν τα τρόφιμα είναι κρύα.

κρύο
Πατήστε το πλήκτρο
"Select" (Επιλογή)
και επιλέξτε την ένδειξη "R".
Η λυχνία "R" ανάβει.

Πατήστε το πλήκτρο
“ Temp. (Θερμοκρασία)”
για να θέσετε τη
θερμοκρασία.

( Ήχος “ Pi ” )

Για κανονική χρήση.

κανονικής

( Ήχος “ Pi Pi ” )

ψυχρότερων

( Ήχος “ Pi ” )

Η οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση της ρύθμισης θερμοκρασίας.

Χώρος κατάψυξης
Εάν δεν αποθηκεύετε
κατεψυγμένα τρόφιμα ή παγωτό.

Πατήστε το πλήκτρο
"Select" (Επιλογή)
και επιλέξτε την ένδειξη "F".
Η λυχνία "F" ανάβει.

Όταν θέλετε τρόφιμα να
κρυώσουν περισσότεροκρυώσουν
ήγρηγορότερα

Πατήστε το πλήκτρο
“ Temp. (Θερμοκρασία)”
για να θέσετε τη
θερμοκρασία.

κρύο

( Ήχος “ Pi ” )

Γιακανονικήχρήση.

Για τη γρήγορη παρασκευή πάγου ή τη
γρήγορη κατάψυξη των τροφίμων.
Ή στην περίπτωση που η θερμοκρασία του
περιβάλλοντος είναι υψηλή και η απόδοση
ψύξης της κατάψυξης είναι αδύναμη.

κανονικής

( Ήχος “ Pi Pi ” )

ψυχρότερων

( Ήχος “ Pi ” )

Η οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση της ρύθμισης θερμοκρασίας.
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Διάφορες Λειτουργίες
Ταχεία Κατάψυξη
Π ατ ή στε τ ο πλήκ τ ρο "Quick Freezing
(Ταχεία Κατάψυξη)” για ξεκινά η λειτουργία
"Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)",Το λαμπάκι ανάβει.

Μετά από περίπου 2 ώρες, η λειτουργία
"Quick Freeze (Ταχεία Κατάψυξη)"
θα τελειώσει , Το λαμπάκι σβήνει.

Πατήστε το πλήκτρο "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)"
για σταματά η λειτουργία"Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)",
Το λαμπάκι σβήνει.

2 ώρες (περίπου)

Αγγίξτε το πλήκτρο "Λειτουργία" ξανά για
να σταματήσετε τη λειτουργία Εξοικονόμησης
ενέργειας, η λυχνία σβήνει.

Αγγίξτε το πλήκτρο "Λειτουργία" για την
έναρξη της λειτουργίας Εξοικονόμησης
ενέργειας, η λυχνία ανάβει.

Αγγίξτε το πλήκτρο "Λειτουργία"
για 5 δευτερόλεπτα
(“

Δεύτερος

” η λυχνία ανάβει)

Για να σταματήσετε αυτή τη
λειτουργία, αγγίξτε ξανά το πλήκτρο
"Λειτουργία" για 5 δευτερόλεπτα
η λυχνία σβήνει

Δεύτερος

Συναγερμός Πόρτας και Συναγερμός ECO
Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για παραπάνω από 1 λεπτό,
Διάρκεια Ανοιχτής Πόρτας
το σύστημα συναγερμού θα πληροφορήσει τον χρήστη με ήχο και
Μετά από 1 λεπτό
ψηφιακή ένδειξη (Η πόρτα του καταψύκτη δεν διαθέτει αυτή τη λειτουργία)
Μετά από 2 λεπτά
Συναγερμός Πόρτας: Πληροφορεί με ήχο ΠιιπΠιιπΠιιπ!
Ένδειξη Συναγερμού ECO: Δείχνει στο πάνελ ελέγχου ότι πόρτα
Μετά από 3 λεπτά
είναι ανοιχτή.

Απενεργοποίηση Συναγερμού και Ήχου

1.Συνεχίστε να αγγίζετε το πλήκτρο "Επιλογή R/F"
για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστική ηχητική
ένδειξη "Μπιπ!".

Δεύτερος

Σημείωση
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Δεν ακούγεται ήχος, όταν
πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο
(ο ήχος συναγερμού της πόρτας
είναι απενεργοποιημένος).

Ήχος Συναγερμού Πόρτας

Ένδειξη Συναγερμού ECO

ΠιιπΠιιπΠιιπ!

Όλα LED στην

ΠιιπΠιιπΠιιπΠιιπΠιιπ
Ακούγονται Πιιπ συνεχόμενα.

επίδειξη αναβοσβήνειyor

Επανενεργοποίηση Συναγερμού και Ήχου

1.Συνεχίστε να αγγίζετε το πλήκτρο
"Επιλογή R/F" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να
ακουστική ηχητική ένδειξη "Μπιπ-μπιπ!".

Ακούγεται ήχος, όταν πατήσετε
οποιοδήποτε πλήκτρο
(ο ήχος συναγερμού της
πόρτας είναι ενεργοποιημένος).

Δεύτερος

● Από το εργοστάσιο, ο συναγερμός και ο ήχος έχουν τεθεί στο "ON".
● Αν έχει απενεργοποιηθεί ο Ήχος Συναγερμού Πόρτας, η ένδειξη Συναγερμού Eco και ο λειτουργικός ήχος πλήκτρων,
το ψυγείο θα συνεχίσει να έχει το συναγερμό και τον ήχο στο “OFF”, ακόμα κι αν συμβεί διακοπή ρεύματος ή αφαιρεθεί
το φις του ρεύματος από την πρίζα.

Χώρος Kατάψυξης και Συντήρησης
Χώροςκατάψυξης

Παρασκευή παγοκύβων

Υβριδική θήκη κατάψυξης

● Τραβήξτε έξω τον “Πάγο δίσκος”

Συνιστάται να χρησιμοποιείτε αυτήν τη θήκη αν θέλετε να
καταψύξετε κρέας ή/και ψάρι γρήγορα.

και βάλτε μέσα του νερό μέχρι την πλήρη γραμμή πλήρωσης.

● Αφού παρασκευαστούν τα παγάκια, γυρίστε το μοχλό δεξιά και
ρίξτε τα παγάκια στο “Πάγο τράπεζα ”.
Στάθμη νερού

Πάγο δίσκος

Πάγο δίσκος

Πάγο τράπεζα

ΣΗΜΕΙΩΣΗ
,
● Μην αφαιρείτε τον παρασκευαστή παγοκύβων με το πλαίσιο και μην τον γυρίζετε
όπως δείχνεται στην εικόνα, διότι θα υποστεί ζημιά.
● Μην χρησιμοποιείτε το “Κουτί Αποθήκευσης Παγοκύβων” ως δίσκο του
παρασκευαστή παγοκύβων, διότι θα υποστεί ζημιά.

Πλάκα αλουμινίου

Προσοχή
Εάν τοποθετήσετε τη θήκη σε λάθος θέση
δεν μπορείτε να κλείσετε σωστά την πόρτα,
αλλά εάν επιχειρήσετε να αναγκάσετε την
πόρτα να κλείσει, μπορεί να σπάσετε τη θήκη.

ΧώροςΣυντήρησης

Αν έχετε το ψυγείο σε ζεστό και υγρό μέρος, συχνό άνοιγμα της πόρτας ή αποθήκευση πολλών λαχανικών ενδέχεται
να προκαλέσει συγκέντρωση υγρασίας, που δεν επηρεάζει την απόδοσή του.

Επιλέξιμη διαμέρισμα λειτουργία

Προσοχή

Θέστετομοχλό στο ”Dairy/Meat
( Γαλακτοκομικά/Κρέας )”για
θερμοκρασία στα γαλακτοκομικά
και κρέατα 1°C~3°

Θέστετο μοχλό στο
“Vegetable (Λαχανικά)”
για θερμοκρασία στα
λαχανικάκαι φρούτα
3°C~7°C

● Υπάρχει έλεγ χος της θερμοκρασίας, που μπορεί να ρυθμίσει την
ποσότητα ψυχρού αέρα στο συρτά ρι.

Θήκη αυγών
● Μπορείτε να τοποθετήσετε 16 αυγά.
Επίσης περιστρέψτε την πίσω
πλευρά για να τοποθετήσετε τη
μικρή θήκη.

● IΕάν θέλετε να αποθηκεύσετε το
κρέας ή το ψάρι για μεγαλύτερο
χρονικό διάστημα, αποθηκεύστε
τα στο χώρο της κατάψυξης.
● Θα πρέπει να είστε προσεκτικοί κατά
την τοποθέτηση τροφίμων με πολύ
υγρασία, καθώς μπορεί να παγώσουν.
● Όταν κλείσετε την πόρτα του ψυγείου,
πιέστε την ψυχρή θήκη για να βεβαιωθείτε
ότι έχει κλείσει. Εάν κλείσετε την πόρτα ενώ
η ψυχρή θήκη εξακολουθεί να αι ανοιχτή,
η θήκη μπορεί να σπάσει.
● Μπορείτε να διατηρήσετε φρέσκα
τρόφιμα όπως κρέας και ψάρι
πριν τα παγώσετε.

4. Ρυθμίσιμη θήκη πόρτας
Χτυπήστε απαλά την αριστερή και δεξιά πλευρά της κάτω επιφάνειας
Ρυθμίστε τη θήκη πόρτας συνδυάζοντας αποθηκευμένα τρόφιμα

Ρυθμίσιμη θήκη πόρτας

Θήκη αυγών
Ρύθμιση ραφιών.

● Ανασηκώστε την εμπρός πλευρά και τραβήξτε το ράφι προς τα έξω
.
● Ρυθμίστε τα ράφια στο χώρο της συντήρησης σύμφωνα με τα αποθη κευμένα τρόφιμα.
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Καθαρισμός
Καθαρισμός (Παρακαλούμε να καθαρίζετε το ψυγείο μία φορά το μήνα)

Προσοχή
● Μην κάνετε τα ακόλουθα, καθώς κινδυνεύουν να υποστούν
1. Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα.
ζημιά τα εξαρτήματα ή το χρώμα.
2. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα.
1.
Μην βρέχετε με νερό την Πόρτα και το Ψυγείο.
3. Σκουπίστε καλά τις επιφάνειες του ψυγείου.
● Μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία και πυρκαγιά.
● Συνιστάται να καθαρίζετε τις μουντζούρες αμέσως. Συνιστάται, επίσης,
● Μπορεί να προκληθεί διαρροή του ψυκτικού αερίου,
να καθαρίζετε τις δύσκολα προσβάσιμες περιοχές του ψυγείου, μία φορά το χρόνο.
από διάβρωση των ψυκτικών σωλήνων.
● Χρησιμοποιείτε μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό για να καθαρίσετε τις
μουντζούρες. Αν είναι δύσκολο να βγάλετε τις μουντζούρες, χρησιμοποιήστε αραιωμένο
με νερό, pH-ισορροπημένο υγρό καθαρισμού.
● Να καθαρίζετε επιμελώς τα λάστιχα των θυρών του ψυγείου, διότι βρομίζουν εύκολα.
4. Αν μείνουν σταγόνες στην επιφάνεια των καθαρισμένων μερών, να τις σκουπίσετε.
2. Μην χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα. Γυαλιστική σκόνη,
5. Να βάλετε οποιαδήποτε μέρη έχετε βγάλει στη θέση τους.
απορρυπαντικό σε σκόνη, λάδι, βραστό νερό, πινέλο, οξύ,
6. Ελέγξτε και καθαρίστε το φις, το καλώδιο και την πρίζα ρεύματος.
βενζίνη, διαλυτικό, οινόπνευμα, αλκαλικό καθαριστικό κ.λ.π.
● Μπορεί να προκληθεί ζημιά στην επιφάνεια της πόρτας.
7. Βάλτε το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα.

● Μπορεί να σπάσουν τα πλαστικά μέρη.
3. Αν πέσει μαγειρικό λάδι στο ψυγείο, παρακαλούμε να το σκουπί
Τα πλαστικά μέρη μπορεί να σπάσουν.

Σημείωση

● Ακόμα κι αν το φις του καλωδίου ρεύματος μπει ξανά στην πρίζα αμέσως μετά από την αποσύνδεσή του, σετε.
ο συμπιεστής δεν θα ξεκινήσει τη λειτουργία του για 10 λεπτά. Εν τούτοις, αν το εσωτερικό δεν είναι κρύο,
θα ξεκινήσει τη λειτουργία του σε περίπου 30 δευτερόλεπτα.

Αντιμετώπιση προβλημάτων
Πριν να καλέσετε το σέρβις, παρακαλούμε ελέγξτε τα ακόλουθα.
Το ψυγείο δεν κρυώνει καθόλου. ● Είναι το ψυγείο στην πρίζα;

● Ελέγξτε τον ηλεκτρικό πίνακα για καμένη ή κατεβασμένη ασφάλεια.

● Μήπως είναι εκτεθειμένο το ψυγείο σε άμεση ηλιακή ακτινοβολία;
● Μήπως είναι τοποθετημένο το ψυγείο κοντά σε πηγή θερμότητας;
Το ψυγείο δεν κρυώνει επαρκώς. ● Έχει τεθεί θερμοκρασία στο “Cold (Ψυχρό)”;
● Μήπως είναι πολλά τα αποθηκευμένα τρόφιμα;
● Μήπως έχει τοποθετηθεί κάτι καυτό στο ψυγείο;
● Μήπως είναι η πόρτα λίγο ανοιχτή;
● Μήπως ανοιγοκλείνει συχνά η πόρτα;
Τα τρόφιμα στο χώρο
συντήρησης παγώνουν.
Εμφανίζεται
συγκέντρωση
υγρασίας.

● Έχει τεθεί θερμοκρασία στο “Coldest (Ψυχρότατο)”;
● Τοποθετείτε τρόφιμα με υγρασία ή λαχανικά κοντά στον εξαερισμό ψυχρού αέρα;
Θα παγώσουν, αν τοποθετηθούν κοντά στον εξαερισμό ψυχρού αέρα.

● Όταν παρατηρούνται υψηλές τιμές υγρασίας στο περιβάλλον, παρατηρείται επίσης υγρασία στο λάστιχο της πόρτας.
Απομακρύνατε την συγκεντρωθείσα υγρασία με στεγνό πανί.
Παρακαλούμε να τη σκουπίσετε με στεγνό πανί και να ελέγξετε τις ακόλουθες λεπτομέρειες.
Στο εσωτερικό ● Είναι η πόρτα καλά κλειστή;
● Υπάρχει πολλή υγρασία στο περιβάλλον;
● Μήπως ανοιγοκλείνει η πόρτα πολύ συχνά ή παραμένει ανοιχτή για μεγάλο χρονικό διάστημα;
Στο εξωτερικό

Το εσωτερικό μυρίζει.
Το ψυγείο είναι θορυβώδες.

● Μήπως αποθηκεύετε τρόφιμα που αναδύουν οσμές, χωρίς να τα έχετε τυλίξει;
● Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο έχει εγκατασταθεί σταθερά.

● Μήπως ακουμπάει το ψυγείο στον τοίχο;

Το Πάνελ Ελέγχου δεν αποκρίνεται:
Το Πάνελ Ελέγχου
δεν αποκρίνεται:

Το Πάνελ Ελέγχου δεν φωτίζεται.

● Έχει επιλεγεί “Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)” χρησιμοποιώντας τη λειτουργία κλειδώματος από το πάνελ ελέγχου;
● Είναι ανοιχτή η Πόρτα του Χώρου Συντήρησης; Κάντε χειρισμούς στο πάνελ ελέγχου, αφού την κλείσετε.
● Υπάρχει νερό ή βρομιά στο Πάνελ Ελέγχου;
● Φοράτε γάντια ή έχετε αυτοκόλλητο επίθεμα; Αγγίξτε απευθείας με το δάχτυλό σας.
● Αγγίζετε και γειτονικό πλήκτρο; Αγγίζετε κάθε φορά μόνο ένα πλήκτρο.
● Περίπου 30 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της λειτουργίας, η ένδειξη LED σβήνει.(Η ενδεικτική λυχνία εκτός από την ενδεικτική
λυχνία LED λειτουργίας ECO και διπλού ανεμιστήρα σβήνει)

Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία του ψυγείου.
Η επιφάνεια του
ψυγείου είναι καυτή.
Όταν κάποια πόρτα κλείνει,
άλλες πόρτες μπορεί να ανοίξουν.
Κάνει το ψυγείο
ασυνήθεις θορύβους (ήχο);
Από το ψυγείο παράγεται
ενοχλητικός ήχος.

● Το ψυγείο είναι εξοπλισμένο με σωληνώσεις αποτροπής συγκέντρωσης υγρασίας και θερμικής ακτινοβολίας.
Η πλάτη και τα πλαϊνά μπορεί να θερμανθούν, ειδικά κατά την έναρξη λειτουργίας ή αν η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά.
● Οι δύο χώροι συνδέονται με αεραγωγό. Όταν κλείνει μία πόρτα, μία άλλη μπορεί να ανοίξει από την πίεση του αέρα μέσω του
αεραγωγού. Το φαινόμενο αυτό είναι φυσιολογικό.

● Ο ήχος τρεχούμενου νερού και βράζοντος νερού είναι ο ήχος του ψυκτικού υγρού (φρέον).
● Ήχος τριξίματος προέρχεται από το χώρο αποθήκευσης τροφίμων. Πρόκειται για θόρυβο, που προέρχεται από τριβή των εξαρτημάτων,
λόγω αλλαγής θερμοκρασίας.
● Μπορεί να αισθάνεστε ότι ο λειτουργικός ήχος είναι δυνατότερος, διότι ο συμπιεστής λειτουργεί σε υψηλή-ταχύτητα, υπό τις ακόλουθες
συνθήκες: το ψυγείο δεν ψύχεται επαρκώς σε περιπτώσεις, όπως η αρχική του χρήση, το συχνό ανοιγοκλείσιμο των θυρών, η υψηλή

Ο ήχος χαμηλώνει μετά την πλήρη ψύξη.
Ο συμπιεστής λειτουργεί υπό χαμηλή ταχύτητα τη νύχτα, κατά τη διάρκεια πολυήμερων διακοπών σας ή απουσιών σας,
ενδεχομένως δημιουργώντας μεγάλες δονήσεις.

Ο λειτουργικός ήχος διαρκεί πολύ. ● Αυτό συμβαίνει επειδή ο συμπιεστής λειτουργεί σε χαμηλή-ταχύτητα για εξοικονόμηση ενέργειας.

Μερικές φορές, ο λειτουργικός
● Αυτό συμβαίνει επειδή το σύστημα αλλάζει τη λειτουργική ισχύ του ψυγείου, ανάλογα με την αλλαγή της θερμοκρασίας.
ήχος δυναμώνει.
Υπάρχουν αυλακώσεις και/ή
● Ελαφρές αυλακώσεις και/ή παραμορφώσεις δημιουργούνται κατά τη διαδικασία κατασκευής του ψυγείου.
παραμορφώσεις στην επιφάνεια
Μπορεί να είναι εμφανείς, ανάλογα με τη διεύθυνση του φωτός και/ή τη φωτεινότητα, κ.λπ.,
της πόρτας, τα πλαϊνά και την
ωστόσο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
άνω επιφάνεια του ψυγείου.
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Δημιουργία δρόσου ή πάγου
Γενική λειτουργία

Δημιουργία δρόσου ή π άγου

Δημιουργία
παγετού ή
πάγου στο
θάλαμο
καταψύκτη

Η δρόσο ς
δ η μ ιο υ ρ γ ε ίτα ι
στο θ ά λ α μ ο
το υ ψ υ γ ε ίο υ .

Ελέγξτε τα παρακάτω
Έμεινε προσωρινά
ανοικτή η πόρτα του
θαλάμου κατάψυξης;

Ελέγξτε ότι η συσκευασία των τροφίμων δεν παγιδεύεται,
ούτως ώστε να μην δημιουργείται κενό μεταξύ της
πόρτας και του στεγανοποιητικού παρεμβύσματος
της πόρτας, όταν κλείνετε την πόρτα.

Η πόρτα του θαλάμου
κατάψυξης δεν ανοίγει
συχνά ή για διάστημα
μεγαλύτερο από το
απαιτούμενο;

Όταν η πόρτα ανοίγει συχνά ή όταν η πόρτα ανοίγει
ενώ η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, η
υγρασία του αέρα μπορεί να μετασχηματιστεί σε παγετό
ή πάγο στο εσωτερικό τοίχωμα ή τμήμα του θαλάμου
κατάψυξης ή γύρω από τους αεραγωγούς.
Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Δοκιμάστε να μην ανοίγετε την
πόρτα πολλές φορές ή για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Επίσης, σκουπίζετε τον παγετό ή τον πάγο
που δημιουργείται στο θάλαμο κατάψυξης
με ένα στεγνό πανί.

Δημιουργείτε πρόσθετο
πάγο με έναν πρόσθετο
δίσκο πάγου που δεν
συνόδευε την αρχική
εγκατάσταση του
ψυγείου;

Όταν τοποθετούνται ταυτόχρονα πολλαπλά δοχεία
που περιέχουν νερό ή υγρά, το νερό ή το υγρό μπορεί
να εξατμιστεί και να μετατραπεί σε παγετό ή πάγο στα
τοιχώματα ή τμήματα του θαλάμου κατάψυξης ή γύρω
από τους αεραγωγούς. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή
τη δημιουργία παγετού ή πάγου τοποθετώντας καπάκι
στα δοχεία, για να αποτρέψετε την εξάτμιση.
Σκουπίστε τον παγετό και τον πάγο με ένα στεγνό πανί.

Έμεινε προσωρινά
ανοικτή η πόρτα του
θαλάμου του ψυγείου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν παγιδεύονται τρόφιμα ή πλαστικές
σακούλες μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου της πόρτας
όταν την κλείνετε.

Η πόρτα του θαλάμου
ψυγείου δεν ανοίγει
συχνά ή για διάστημα
μεγαλύτερο από το
απαιτούμενο;

Όταν η πόρτα ανοίγει συχνά ή όταν η πόρτα ανοίγει ενώ η
υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, η υγρασία του αέρα
μπορεί να μετασχηματιστεί σε δρόσο στο εσωτερικό τοίχωμα ή
σε τμήμα του θαλάμου ψυγείου ή γύρω από τη θυρίδα ψυχρού
αέρα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. Δοκιμάστε να μην ανοίγετε την
πόρτα πολλές φορές ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης,
σκουπίστε τη δρόσο από το θάλαμο του ψυγείου με ένα
στεγνό πανί.

Αποθηκεύετε πολλά
λαχανικά που περιέχουν
νερό;

Η δρόσος
δημιουργ ε ίτα ι
στην ε ξ ωτε ρικ ή
ε π ιφά νε ια
του ψυγ ε ίου.

Πιθανές αιτίες ή/και Συνιστώμενες λύσεις

Δεν είναι υψηλή η
υγρασία γύρω από
το ψυγείο;

Συμπύκνωση δρόσου

Η υγρασία του θαλάμου λαχανικών είναι υψηλότερη από τους
άλλους θαλάμους. Συνεπώς, ανάλογα με την ποσότητα ή τον
τύπο των λαχανικών ενδέχεται να δημιουργηθεί δρόσος στην
πλαστική θήκη του θαλάμου λαχανικών. Ωστόσο, αυτό
δεν αποτελεί βλάβη.Όταν δεν επιθυμείτε τη δημιουργία δρόσου,
τυλίξτε τα λαχανικά σε πλαστική μεμβράνη. Επίσης, όταν συμβεί
πολλές φορές συμπύκνωση δρόσου, ενδέχεται να συσσωρευτεί νερό στο θάλαμο
λαχανικών. Σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό πανί.
Όταν η υγρασία αυξάνεται, όπως για παράδειγμα όταν βρέχει, ενδέχεται να
δημιουργηθεί δρόσος στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου. Σκουπίστε τη
δρόσο με ένα στεγνό πανί.

Δεν έχει ρυθμιστεί η
θερμοκρασία σε
"Πιο ψυχρό";

Όταν η ρύθμιση θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε "Πιο ψυχρό", ενδέχεται
να δημιουργηθεί δρόσος στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου. Θέστε
τη ρύθμιση σε "Κανονικό". Επίσης, σκουπίστε τη δρόσο με
ένα στεγνό πανί

Γιατί δημιουργείται παγετός και δρόσος;
Όταν ο θερμός και υγρός αέρας έρχεται σε
επαφή με ένα ψυχρό σώμα, δημιουργείται
δρόσος. Για παράδειγμα, εάν βάλετε παγάκια
σε ένα ποτήρι στο δωμάτιό σας, ο αέρας
γύρω από το ποτήρι θα ψυχθεί και μπορεί να
δημιουργηθεί δρόσος στην εξωτερική
επιφάνεια του ποτηριού.

Με τον ίδιο τρόπο, όταν ο θερμός και υγρός
αέρας εισέρχεται στο ψυγείο με το
άνοιγμα της πόρτας, ο θερμός και
υγρός αέρας έρχεται σε επαφή με το
ψυχρό εσωτερικό τοίχωμα και μπορεί
να δημιουργηθεί λίγη δρόσος.

Ομοίως, εάν ανοίγετε συχνά την πόρτα ή για
μεγάλο χρονικό διάστημα η δρόσος θα
συσσωρεύεται με κάθε άνοιγμα της πόρτας.
Σε μερικές περιπτώσεις, οι δρόσος μπορεί
να παγώσει και να δημιουργήσει παγετό ή
κομμάτια πάγου στο θάλαμο του καταψύκτη.
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Σέρβις
Σέρβις
Hitachi Europe A.E.
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, Χαλάνδρι, 15233
Ελλάδα

Τηλ: 210 6837200
Fax: 210 6835694

Ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

● Όταν ζητήσετε επισκευή, παρακαλούμε να ελέγξετε το ψυγείο
καλά σύμφωνα με τις 18 σελίδες. Όταν συνεχίζει ακόμα να
συμπεριφέρεται αντικανονικά, βεβαιωθείτε ότι συμβουλευτήκατε
τον πωλητή σας ή το πιο κοντινό εξουσιοδοτημένο σέρβις, αφού
πρώτα βγάλετε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

Σχετικά με Μη-φθοριούχου άνθρακα ψυγείο.

● Αυτό το ψυγείο, περιλαμβάνει ψυκτικό μέσο και θερμομόνωση, χρησιμοποιεί υδρογονάνθρακα (μη- φθοριούχο άνθρακα). Ο υδρογονάνθρακας είναι
υλικό, που δεν καταστρέφει το όζον και έχει πολύ μικρή επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι υλικό μέριμνας του περιβάλλοντος.
● Το ψυκτικό μέσο R600a είναι εύφλεκτο. Αλλά το ψυκτικό μέσο σφραγίζεται με το ψυκτικό κύκλωμα και ποτέ δεν υπάρχει διαρροή με συνήθη χρήση.
Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού κυκλώματος, παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση φωτιάς και ηλεκτρικής συσκευής,
ανοίξτε το παράθυρο και κάντε εξαερισμό. Στη συνέχεια, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το σέρβις της HITACHI.

Πληροφορίες απόρριψης

Οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η συσκευασία και τα βοηθήματα συσκευασίας είναι ανακυκλώσιμα και θα
πρέπει να ανακυκλώνονται. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από το οποίο αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις τοπικές
αρχές, για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης των παραπάνω στοιχείων.
“Το σύμβολο $$$ είναι σύμφωνο με την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2012/19/EU περί Απόρριψης Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών (WEEE)”.
“Το σύμβολο αυτό υποδεικνύει την υποχρέωση να ΜΗΝ απορρίπτετε την συσκευή στους κάδους των οικιακών απορριμμάτων, αλλά να χρησιμοποιείτε
το σύστημα επιστροφής και περισυλλογής (ανακύκλωσης) απορριμμάτων”.

Προειδοποίηση

■ Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή ή δεν θα εισέλθουν σε αυτήν.
Αν κάποιο παιδί εισέλθει εντός της συσκευής, ενδέχεται να μην μπορεί να βγει.

■ Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετ ών και άνω και άτομα με μειωμένες

φυσικές,αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς εμπειρία και γνώσεις, εφόσον βρίσκονται
υπό επίβλεψη ή κατόπιν παροχής οδηγιών σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανόησης
των κινδύνων που ενέχονται.
■Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή.
■Ο καθαρισμός και η συντήρηση από το χρήστη δεν πρέπει να εκτελούνται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
Η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακό περιβάλλον και παρόμοιες εφαρμογές, όπως.
■Περιοχές κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
■Αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου
■Περιβάλλοντα φιλοξενίας, σίτισης
■Εφαρμογές τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές που δεν περιλα μβάνουν λιανική πώληση

Αντιστροφή πόρτας ψυγείου

■ Μπορείτε να αλλάξετε την κατεύθυνση ανοίγματος της πόρτας.
■ Όταν θέλετε να αλλάξετε την κατεύθυνση της πόρτας του ψυγείου, πρέπει να
απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο κέντρο Τεχνικής συντήρησης.
■ Η αντιστροφή της κατεύθυνσης ανοίγματος της πόρτας εκτελείται μόνο από
πάροχους τεχνικών υπηρεσιών εγκεκριμένους από τη Hitachi.
Αυτή η υπηρεσία παρέχεται με χρέωση που βαρύνει τον πελάτη.

Προειδοποίηση
Αν η εργασία εκτελεστεί από άτομο που δεν είναι πιστοποιημένος τεχνικός συντήρησης, υπάρχει κίνδυνος πτώσης της πόρτας.
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