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For household use only
Thank you very much for purchasing the Hitachi refrigerator.
Before installation and usage,please read the user’s guide carefully
for the correct usage.
Maintenance work must only be carried out at workshop
by well-trained maintenance worker.

Refrigerant

Warnings and Caution for Safety

To avoid harm to the user, other persons or damage to property, please read and
follow the warnings and cautions below and those given throughout this manual.

The following warnings and cautions are categorized by the level of possible
harm or damage that may occur from ignoring directions.

The symbols are shown as below clearly showing the significance of directions.

WARNING
CAUTION
■ This refrigerator uses flammable refrigerants.
The symbol column below states the precautions on flammable refrigerants.

This symbol denotes the precautions on flammable refrigerants.

WARNING
■ Ground this refrigerator to prevent electric shock
and noise interference. Always ground this
refrigerator and install earth leakage circuit breaker
when using it in places with high humidity or moisture.
(Please consult with a retailer or Hitachi Service Center.)

Do not locate multiple portable socket-outlets or portable
power supplies at the rear of the appliance.

■ If the supply cord is damaged, it must be replaced
by the manufacturer, its service agent or similarly
qualified persons in order to avoid a hazard.

When positioning the appliance,
ensure the supply cord is not trapped or damaged.

● This may also cause gas leakage because of pipe rust.
■ Do not use electrical appliances inside the food
storage compartments of the appliance, unless
they are of the type recommended by the manufacturer.

■ Ether, liquid propane gas, solvent, etc. which
volatile cannot be stored in this refrigerator.
● Do not store explosive substances such as
aerosol cans with a flammable propellant in
this appliance.

Window open
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■ Do not damage the refrigerant circuit.
● If you happen to damage the refrigerant pipe,
stay away from the refrigerator and avoid
using fire and electrical appliances.
● And, open windows to ventilate and contact retailers or Hitachi Service Center.

falling down, resulting in injury.

WARNING
(Continuance)

Closing gas valve
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■ Children shall not play with the appliance.
■ Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
■ Keep ventilation openings in the
appliance enclosure or in the built-in
structure, clear of obstruction.
■ This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision on or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.

CAUTION

■ Do not make an impact on the glass-made doors or shelves.
● They are made of tempered glass, however, an excess
impact may be result in breakage and is dangerous.
■ On a floor that is easily scratched, do not move
the refrigerator with the wheels of refrigerator.
● The wheels may scratch the floor.
● For a floor that may be easily scratched,
lay a protective mat, etc. .
■ Use the carrying handle when carrying the refrigerator.
● Hold the carrying handles only. If hold door handles, hands may slip and may cause injury.
● Carry the refrigerator by at least 4 persons for safety reasons.
● Carry it with the doors facing upward.
■Before carrying the refrigerator:
1. Take out all food items and ice cubes.
2. Lay a protective sheet or cloth to protect the floor from damage
and catch remaining water spilled from the refrigerator.
3. With a large piece of old cloth underneath, tilt the refrigerator
backward to drain water.
4. Finally carry the refrigerator with the doors facing upward.
● Secure the doors well with adhesive tapes so they do not open.
● If transporting in a vehicle, do not load the refrigerator on
its side. This could damage the compressor.
■ Do not use door handles when carrying the refrigerator.
■ Never use the carrying handles to hang
up with a chain hoist or similar machines.

When replacing lamps (LED) is required.

Such as old cloth

■ When replacing lamps (LED) is required. Please contact your dealer or Hitachi Service Center.
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Preparations before Use
Installation

S

,

.

CAUTION
When installing,
do not press the
power plug with the
refrigerator back.

Before Use

Optimal Food Storage

Location of Food Storage
Freezer Compartment

-20℃～-18℃

Freezer Shelves
●Storage of frozen food and ice
cream ,etc.
Movable Twist Ice Tray
●For ice cube storage made by
"Twist Ice Maker"

Refrigerator Compartment 1℃～5℃
Fresh Select Compartment
●Storage of fruits vegetables or dairy
meat. (see page 5)

Refrigerator Shelves

●Storage of side
dish, desert ,etc.

Notice
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Freezer Door Pockets -19℃～-17℃
Freezer Door Pockets
●Storage of packed smal l frozen food.
●Not recommended f or long storage,
because temperat ure rise
caused by door ope n
may occur.

Refrigerator Door Pockets 2℃～6℃
Egg tray
● Storage of eggs (14 eggs)

Refrigerator Door Pockets

●Storage of packed small
food and drinks such
as juice,milk ,etc.

Vegetable Compartment 4℃～7℃
Vegetable Drawers
●Storage of fruits and vegetables.

● Above temperatures are the approximate values in the conditions of outside temperature 32℃, the setting of the
refrigerator compartment “Normal”, freezer compartment “Normal” while doors being closed and without food storage.
● Door pocket temperatures may be little higher than above temperatures.

Temperature Control

Water level

Freezer Compartment

Lever

Ice Bank

Refrigerator Compartment
1. Fresh Select Compartment

CAUTION

CAUTION

2. Egg pocket
3. Adjusting the shelves.

● Pull up the back and pull out the shelf forward.
● Set the refrigerator shelves by combining with stored food.
Rail Stops

1
2

Egg pocket

Shelf Trim

Shelf trims are removable, Holding the shelf with both hands.
DO NOT holding trim or holding shelf with only one hand
otherwise it may drop or injury.

5

CAUTION
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Service Center
Hitachi Europe S.A.
364 Kifissias & 1 Delfon Str. 15233 Chalandri, GREECE
www.hitachi-europe.gr

Τel: 210 6837200
Fax:210 6835694
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About Non-fluorocarbon refrigerator.

Disposal information
Instructions for waste disposal for Electrical & Electronic Equipment (WEEE). Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled.
Household users should contact either the retailer where they Purchased this product, or their local government office,
for further details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling
Information for users in European Union Countries.
The mark shown on the right is in compliance with the Waste Electrical & Electronic Equipment directive 2012/19/EU (WEEE).
This Mark indicates the requirement NOT to dispose the equipment as unsorted municipal waste, but use the return and collection
system available. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste for disposal.

Σέρβις
Όταν ζητήσετε επισκευή, παρακαλούμε να ελέγξετε το ψυγείο καλά σύμφωνα με τις 12 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.

Σέρβις

Hitachi Europe S.A.
Κηφισίας 364 & Δελφών 1, 152 33 Χαλάνδρι
www.hitachi-europe.gr

Τηλ.: 210 6837200
Φαξ: 210 6835694

Ο αριθμός τηλεφώνου μπορεί να αλλάξει χωρίς προειδοποίηση.

Σχετικά με Μη-φθοριούχου άνθρακα ψυγείο.

Αυτό το ψυγείο, περιλαμβάνει ψυκτικό μέσο και θερμομόνωσ η, 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 σφ ραγίζεται 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.

Σύμβολα αυστηρών προειδοποιήσεων σχετικών με την Απόρριψη
Κυκλοπεντάνιο χρησιμοποιείται στα μονωτικά υλικά. Τα αέρια σε μονωτικά υλικά απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης.
Παρακαλείστε να έρθετε σε επαφή με τις Τοπικές Αρχές για την περιβαλλοντικά ασφαλή απόρριψη του προϊόντος αυτού.
“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”.

■ Children should be supervised to ensure that they do not
play with the appliance or get in.
Children getting inside may not be able to get out.
■ This appliance can be used by children aged from 8 years
and above and persons with reduced physical, sensory or
mental capabilities or lack of experience and knowledge
if they have been given supervision or instruction concerning
use of the appliance in a safe way and understand the
hazards involved.
■ Children shall not play with the appliance.
■ Cleaning and user maintenance shall not be made by children
without supervision.
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ΟΡΟΙ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΨΥΓΕΙΩΝ

• Αυτή η εγγύηση συμπληρώνει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας ως καταναλωτή.
• Η διάρκεια εγγύησης είναι 4 έτη για τα λειτουργικά μέρη και ειδικά για το συμπιεστή 10 έτη.
• Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, η εγγύηση περιορίζεται από 4 έτη και 10 ο συμπιεστής – στο σύνολο στους 6 μήνες.
• Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής που αποδεικνύεται με την απόδειξη αγοράς και μόνο ή με αντίγραφο αυτής.
• Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποκαθιστά κάθε βλάβη που προέρχεται από υπαιτιότητα του κατασκευαστή σε τόπο και με τρόπο που
ορίζεται από αυτήν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

• Η παρούσα εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν εννοεί αντικατάσταση της συσκευής.
• Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για την αξία ή την αντικατάσταση τροφίμων ή άλλων παρασκευασμάτων
που θα αλλοιωθούν ή θα καταστραφούν από αιτία οφειλόμενη σε βλάβη της συσκευής.

• Για την εξυπηρέτησή σας σχετικά με τις διευθύνσεις των εξουσιοδοτημένων σέρβις της εταιρίας μας, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τα
κεντρικά γραφεία (Hitachi Europe S.A.: 210 68 37 200) ή στην ιστοσελίδα μας στο: www.hitachi-europe.gr

Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:

• Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, φθοράς από μεταφορά, κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης, ακατάλληλου εξαερισμού,

υπέρτασης, εσφαλμένης τροφοδοσίας ή εσφαλμένης τάσης εισόδου – πρόβλημα δικτύου ηλεκτροδότησης, αυξομείωσης τάσης ή κεραυνών.

• Όταν έχει επέμβει στη συσκευή μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, οπότε και η εγγύηση παύει να ισχύει.
• Όταν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί ο αριθμός σειράς (serial number) του εργοστασίου.
• Όταν η βλάβη οφείλεται σε ανωτέρα βία, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρες, σεισμοί, κ.τ.λ.).
• Όταν η χρήση θεωρείται μη αρμόζουσα προς τη συσκευή.
• Για αναλώσιμα υλικά (π.χ., λαμπτήρες, λάστιχο πόρτας, κτλ)
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Cautions for Operation
Using baskets optimizes the performance of the refrigerator. Removing them might decrease the overall
performance.
Effervescent drinks should not be stored in food freezer compartments or cabinets or in low temperature
compartments or cabinets. Some products as water ices should not be consumed too cold.
Any kind of food and particularly commercially quick-frozen food should be stored in the food-freezer and
frozen-food storage compartments or cabinets, for as long as the food manufacturer recommends.
Even if you choose to do manual defrosting (though it is not necessary as this is a No-Frost refrigerator), or
maintenance and/or cleaning, rise in temperature of the frozen food could shorten the storage life.
If the refrigerator is out of service for an extended period (intended interruption of power supply or failure of
refrigerating system) frozen-food in storage should be transferred and stored in another device.
Προσοχή κατά τη λειτουργία
Η χρήση των καλαθιών βελτιστοποιεί την απόδοση του ψυγείου. Η αφαίρεση των καλαθιών μπορεί να μειώσει
την απόδοση.
Αναβράζοντα ποτά δε θα πρέπει να αποθηκεύονται σε διαμερίσματα του καταψύκτη ή γενικά σε διαμερίσματα
χαμηλής θερμοκρασίας. Μερικά προιόντα όπως τα παγάκια δε θα πρέπει να καταναλώνονται πολύ κρύα.)
Οτιδήποτε είδους φαγητό και ειδικά φαγητά που κυκλοφορούν στην αγορά και προορίζονται για γρήγορη ψύξη,
δε θα πρέπει να αποθηκεύονται στα διαμερίσματα του ψυγείου, για περισσότερο από όσο προτείνει ο
κατασκευαστής του προιόντος.
Ακόμα και εάν θελήσετε να κάνετε χειροκίνητη απόψυξη, (η οποία δεν χρειάζεται εφόσον αυτό το ψυγείο είναι
Νο-Frost), ή συντήρηση ή/και καθαρισμό, η ανύψωση της θερμοκρασίας μπορεί να μείωσει τον χρόνο
αποθήκευσης των κατεψυγμένων φαγητών.
Αν για οποιοδήποτε λόγο (είτε ηθελημένα είτε λόγω βλάβης) το ψυγείο τεθεί εκτός λειτουργείας, το αποθηκευμένο
παγωμένο φαγητό θα πρεπει να μεταφερθεί και να αποθηκευτεί σε άλλη συσκευή.

Good usage for saving energy of refrigerator
For best energy saving performance, it is recommended to use shelves, door pockets and all interior parts
in the original positions.
Do not frequently open the door or keep opened too long time.
Do not overfill the refrigerator, since that will interfere to the circulation of cold air inside.
The foods should not be kept while they are too hot.
Keeping adequate ventilation space around the refrigerator especially the back.
Make sure the refrigerator seals around the door are airtight. If not,replace it.
Keep the refrigerator out of heat source such as a gas stove or direct sunlight from a window.
Clean and reorganize the refrigerator once a month to improve air circulation.
Keeping the thermostat settings at the properly point.
Σωστή εκμετάλλευση της εξοικονόμησης ενέργειας ψυγείου

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Για την καλύτερη δυνατή εκμετάλλευση της εξοικονόμησης ενέργειας, προτείνεται να χρησιμοποιείτε τα ράφια,
τις θήκες της πόρτας και όλα τα εσωτερικά μέρη στις αρχικές τους θέσεις.
Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα ή μην την αφήνετε ανοιχτή για πολλή ώρα.
Μην παραγεμίζετε το ψυγείο, καθώς θα παρεμποδιστεί η ομαλή κυκλοφορία αέρα στο εσωτερικό του.
Δεν πρέπει να βάζετε προς διατήρηση τρόφιμα, ενώ είναι πολύ ζεστά.
Αφήστε επαρκή χώρο για εξαερισμό γύρω από το ψυγείο, ιδιαίτερα την πλάτη του.
Βεβαιωθείτε ότι το στεγανοποιητικό λάστιχο της πόρτας του ψυγείου είναι σε καλή κατάσταση. Αν όχι,
αντικαταστήστε το.
Διατηρήστε το ψυγείο μακριά από πηγές θερμότητας, όπως θερμάστρα υγραερίου ή άμεση ηλιακή ακτινοβολία
από παράθυρο.
Καθαρίζετε και αναδιατάσσετε το ψυγείο μία φορά το μήνα για βελτίωση της κυκλοφορίας αέρα.
Διατηρείτε τις ρυθμίσεις του θερμοστάτη στο σωστό σημείο.
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Biocidal Product Regulation (EU528/2012) Article 58 Information
This Product contains biocidal substances.
Biocide property:
Air filter disinfectant
Active substance
Silver Zirconium Phosphate
CAS No. 265647-11-8
These substances are NOT harmful to human health nor the environment

Κανονισμός για τα βιοκτόνα (EU528/2012) Άρθρο 58 Πληροφορίες
Το παρόν προϊόν περιέχει βιοκτόνες ουσίες.
Βιοκτόνος ιδιότητα:
Απολυμματικό φίλτρων αέρα
Δραστική ουσία
Φωσφορικό ζιρκόνιο άργυρος
CAS Αρ. 265647-11-8
Αυτές οι ουσίες ΔΕΝ είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον

Biyosidal Ürün Düzenlemesi (EU528/2012) Madde 58 Bilgi
Bu Ürün biyosidal maddeler içerir.
Biyosit özelliği:
Hava filtresi dezenfektanı
Aktif madde
Gümüş Zirkonyum Fosfat
CAS No. 265647-11-8
Bu maddeler insan sağlığına ya da çevreye zararlı DEĞİLDİR
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