INSTRUCTION MANUAL
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
REFRIGERATOR-FREEZER
ΨΥΓΕΙΟΚΑΤΑΨΥΚΤΗΣ
For household use
Model
Μοντέλο

Οικιακής χρήσης

R-X670GE
Thank you very much for purchasing a Hitachi Refrigerator.
This refrigerator is designed for home use only.
Do not use this refrigerator for the business use and/or any purpose other
than storing food.
Please read this operation manual carefully and ensure you use the
appliance correctly. In particular, be sure to read the “Safety Suggestions”
section of this operation manual before use.
Please keep this operation manual along with your guarantee card.
Hand over this operation manual together with the refrigerator when the
refrigerator is passed to a third party and used in a different location, or
when it is sent to a recycling plant.

Σας ευχαριστούμε πολύ που επιλέξατε το ψυγείο της Hitachi.
Το ψυγείο αυτό είναι σχεδιασμένο μόνο για οικιακή χρήση.
Μην το χρησιμοποιήσετε για επαγγελματική χρήση ή/και άλλο σκοπό εκτός από την
αποθήκευση τροφίμων.
Διαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά και βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε
τη συσκευή σωστά. Συγκεκριμένα, φροντίστε να διαβάσετε την ενότητα «Συμβουλές
για ασφαλή χρήση» αυτού του εγχειριδίου χρήσης πριν από τη χρήση.
Φυλάξτε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης μαζί με την κάρτα εγγύησης.
Παραδώστε αυτό το εγχειρίδιο μαζί με το ψυγείο όταν το μεταβιβάσετε σε άλλο
άτομο και χρησιμοποιείται σε άλλο μέρος, ή όταν αποστέλλεται σε μονάδα
ανακύκλωσης.

Made in Japan

Ιαπωνικό προϊόν

● It takes time to cool for the first time.

6 doors

6 πόρτες

Pg.10, 11

It may take more than 4 ～ 24 hours to fully cool.

● Make sure that no food protrudes beyond the storage height limit of each compartment,
Pg.20, 22
and allow clearance between each food in each compartment.
Otherwise, food and/or package may not be stored in each compartment properly, and as a result, the door may not
be closed completely. It may cause the refrigerator not to cool sufficiently and/or not to make ice.

● Πριν από τη χρήση για πρώτη φορά, χρειάζεται ορισμένος χρόνος μέχρι να ψυχθεί ο εσωτερικός
Σ. 48, 49
χώρος.
Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από 4 - 24 ώρες για να ψυχθεί πλήρως.

● Βεβαιωθείτε ότι όλα τα τρόφιμα μέσα είναι χαμηλότερα από τα όρια ύψους για την αποθήκευση
σε κάθε θάλαμο, και εξασφαλίστε κενό χώρο ανάμεσα σε κάθε φαγητό μέσα σε κάθε θάλαμο.
Σ. 58, 60

Διαφορετικά είναι αναμενόμενο ότι τα τρόφιμα ή/και τα τυλιγμένα τρόφιμα δεν αποθηκεύονται σωστά, και ως αποτέλεσμα, οι
πόρτες δεν κλείνουν εντελώς. Έτσι μπορεί να περιοριστεί η ικανότητα ψύξης ή/και παγοποίησης στο ψυγείο.

Tips for using the refrigerator wisely for energy savings
Συμβουλές για τη σοφή και οικονομική χρήση του ψυγείου
1. Open or close a door less frequently and quickly.
Frequent opening and closing leads to waste of energy.

2. Do not overfill the refrigerator.
Overfilling the refrigerator prevents a smooth circulation of cool air, precluding even cooling throughout the refrigerator and
consuming unnecessary power. Place food at appropriate intervals.

3. Do not place hot food in the refrigerator.
Placing hot food raises the temperature in the refrigerator, which, in turn, raises the temperature of surrounding food.

4. Provide an appropriate gap around the refrigerator.
Installing the refrigerator with little clearance between the refrigerator and the surrounding objects prevents the release of heat and
thus leads to the waste of power.

5. Replace a damaged door gasket.
Cool air leaks through a damaged gasket, which leads to the waste of power. If a credit card inserted between the gasket and the
refrigerator slides down, the gasket needs replacing.

1. Ανοιγοκλείνετε τις πόρτες λιγότερο συχνά και συντομότερο.
Το συχνό άνοιγμα και κλείσιμο οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας.

2. Μη φορτώνετε υπερβολικά το ψυγείο.

Το υπερβολικό φόρτωμα, εμποδίζει την ομαλή κυκλοφορία ψυχρού αέρα και την ομοιογενή ψύξη μέσα στο ψυγείο και οδηγεί σε
κατανάλωση περιττής ενέργειας. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε κατάλληλα διαστήματα.

3. Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό μέσα στο ψυγείο.

H τοποθέτηση ζεστού φαγητού αυξάνει τη θερμοκρασία στο ψυγείο, γεγονός που, με τη σειρά του, αυξάνει τη θερμοκρασία των γύρω
τροφίμων.

4. Εξασφαλίστε αρκετό κενό χώρο γύρω από το ψυγείο.

Η τοποθέτηση του ψυγείου με μικρή απόσταση μεταξύ του ψυγείου και των γύρω αντικειμένων εμποδίζει την απελευθέρωση
θερμότητας και οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας.

5. Αντικαταστήστε ένα φθαρμένο λάστιχο πόρτας.

Ψυχρός αέρας διαρρέει από το χαλασμένο λάστιχο, το οποίο οδηγεί σε σπατάλη ενέργειας. Αν μία πιστωτική κάρτα που έχει
τοποθετηθεί ανάμεσα στο παρέμβυσμα και το ψυγείο γλιστράει προς τα κάτω, το λάστιχο χρειάζεται αντικατάσταση.

FREQUENTLY-ASKED QUESTIONS (FAQs)
ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (FAQs)
If the ice is not made
Εάν πάγος δε φτιάχνεται
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Pg.34
Σ. 72

If the refrigerator is not cooled down
Pg.35
well

If frost or dew is formed

Εάν το ψυγείο δε ψύχεται καλά

Εάν σχηματίζεται πάγος ή υγρασία 		

Σ. 73

Pg.35
Σ. 73
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SAFETY SUGGESTIONS

Ensure to follow
these precautions

When using this appliance, failure to follow safety precautions may result in personal harm, harm to other people,
and also damage to property.
■ The following pictographs categorize and explain the level
■ How the suggestions should be taken are
of possible harm on damage that may occur from ignoring
indicated and categorized by the following
suggestions resulting in missing the appliances.
symbols accompanied by explanations.
(The symbols below are examples)

WARNING

Suggestions headed by this pictograph
indicate "There is high chance of serious
injury or death" if ignored.

This symbol indicates something
you must not do. (Prohibited)

CAUTION

Suggestions headed by this pictograph
indicate "There is a high chance of injury or
damage to property" if ignored.

This symbol indicates something
you must do. (Compulsory)

■ This refrigerator uses flammable refrigerants. The symbol column below states the precautions on flammable refrigerants.
This symbol denotes the precautions on flammable refrigerants.
R600a

WARNING
Installation
● Take measures to prevent overturning
of refrigerator due to earthquake, etc.
・Overturning of the refrigerator could result
in personal injury.

● Do not install the
refrigerator in damp places
or where water may splash.
Wetting
Prohibited

trembling
and
unstable

・ This may impair electricity
insulation causing electric
shock or fire.

Handling the power and power cable

Prohibited

● Avoid usage that may
cause the wall outlet or
power cord components
to work beyond their specified
electric current.
Also do not use power sources
that are not a rated AC voltage.
If a power source is shared with other
appliances, double or multipoint adapters may
heat up beyond normal levels and cause fire.

● Do not do anything that may
damage the power cord or plug.

● Connect the power plug firmly
to a power outlet with the
cord running down.

● Clean the dust on the
power plug frequently.
Insulation failure from
moisture when dust
collects on the power plug
may cause fire.

・ Use a wall outlet rated above 10 ampere by itself.

・ Connection of the power plug
with the cord running up could
apply stress on the cord and
cause electrical short or overheat,
which could result in electrical shock or fire.
・Incomplete connection of the power plug could
result in electrical shock or fire due to heat.
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The power cord or plug should not
be cut, modified, touched with hot
implements, bent by force, twisted,
pulled, have heavy objects placed
on it, squeezed by the refrigerator,
or be bound or tied up.

Using a damaged power cord
may cause electric shock, short
circuits, or fire.

・ Please consult with a retailer about the repair of
the power cord or plug.

・ Unplug the power plug and wipe it with a dry cloth.

WARNING
● Do not insert or remove the
power plug with wet hands.

・ This may result in electric shock.

Wet Hands
Prohibited

● 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.

● Be sure to unplug the
power plug before
maintaining the
refrigerator.
Continued use may cause
electric shock or injury.
Pg.28

・ Always hold the plug when unplugging it.

Safety Suggestions

Handling the power and power cable

During use
Wetting
Prohibited

● Do not put water containers
on the refrigerator.

● Do not put in things that
may catch fire.

● Drugs, chemicals, research
and experimental substances
should not be stored in the
refrigerator.

・ This may impair electrical
insulation causing electric
shock or fire.

Benzine

LP gas

・ Benzine, ether, LP gas, thinner,
adhesives may ignite an
explosion.

・ Spilled water may impair insulation of
electrical components causing faulty
electrical currents. This may result in
electric shock or fire.

binder

Prohibited

● Do not splash water on
or inside the refrigerator.

・ Substances that require precise
conditions for storage cannot be stored in a domestic
refrigerator.

● Do not use flammable
sprays near the
refrigerator.

● Do not put things on top of
the refrigerator.

● Do not hang on the doors
or step on the various
compartments.

● Do not remove the cover of
the interior lamp.

・ Sparks from points of electrical
contact such as door switches
may ignite a fire.

・ Injury may be caused by the
refrigerator tipping over or
hands getting caught between
doors.

● Do not put too much force on the door
by opening it too much or leaning on
the opened door.

・ Opening and closing doors etc.
may cause things placed on top of
the refrigerator to fall resulting in
injury.

・ When the interior lamp is damaged,
please contact the service centre for
replacing the lamp to avoid injury.

● Do not add impact to the glass door.
● Do not locate multiple portable socketoutlets
or portable power supplies at the rear of the
appliance.
● Children shall not play with the appliance.
● Cleaning and user maintenance shall not
be made by children without supervision.

● Do not touch the machinery components of the automatic ice maker.
・ There is a danger of injury when the ice trays are rotating.

Contact
Prohibited

● When an infant child may use the Auto Door or Auto Refrigerator Door to make mischief,
Pg.12, 13
please stop the Auto Door function.
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WARNING

R600a

Concerning the refrigerant (Be careful of the following related to
the use of flammable gas.)

Prohibited

R600a

● Do not scratch or damage
the main body of the
refrigerator with a sharp
object such as screw.
Since the refrigerant
used is flammable, any leakage from the
pipe inside the wall may cause ignition and
explosion.

● Do not use mechanical devices or other
means to accelerate the defrosting
process, other than those recommended
by the manufacturer.

● 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.
Should you damage the refrigerator, open
the window to ventilate and contact the
authorised service centre.

● Allow clearance around
the refrigerator and keep
ventilation openings when
Pg.10
installing it.
Leakage of the refrigerant may
accumulate and cause ignition
and explosion.

● Do not use electrical appliances inside the
refrigerator.
・ If the refrigerant leaks, sparks on the contact
may cause ignition and explosion.

● Please consult your dealer
or the Recycle Hotline of
the Recycle Centers in the
Environmental Protection
Administration when
discarding the unit.
If the refrigerant leaks, it may
cause ignition and explosion.

● The warning label and name plate including
this symbol affixed on compressor and
refrigerator should be kept throughout the
life of the refrigerator.

● Handling, service and installation of used
flammable refrigerant shall be done by
Hitachi authorized service companies or
service personnel only.

In case of emergency
● Stop the refrigerator by
unplugging it if it is not running
properly or breaks down.
Continuous running may cause
electric shock or injury.

・ Always hold the plug when unplugging it.

Disassembly
prohibited

● Do not disassemble, repair, or modify
your refrigerator.
Injury may be caused by ignition of fire
or faulty running.
・Please consult with a retailer if any repairs
or disassembly are required.

● In the event of gas leak, do not touch the refrigerator and
open windows to allow ventilation.

・Sparks from points of electrical contact such as door switches may
ignite explosions causing fire or burn injuries.

When discarding the unit
● Before discarding the unit or recycling, remove the door gaskets to avoid
the risk of an infant or child being entrapped inside.
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turn off
the switch

CAUTION
● Do not move the refrigerator
by using its wheels as it may
damage the floor.
Prohibited

・ Please lay a protective mat.

● Never hang the handle caution
with a crane, etc.
● Take care not to bang the
back / side of the
refrigerator.

● Use the carrying handle when carrying it.
Your hands may slip resulting in injury
if you hold the refrigerator at other
places than the carrying handles.

・ More than 2 persons should carry the refrigerator for
safety reasons.
・Carry it with the door facing upward; as shown in the illustration.
・Never hang the handle with a crane.
・Use a tape to fix an electric plug/power cord so that it
may not hang down.

During use

Prohibited

● Do not put bottles in the Door
Baskets if they do not sit
properly on the bottom of the
front section.

・ Forcing in items like large bottles may result in
them getting tipped over, causing injury.

● Do not put the glass bottles in the Freezer
Compartment.
・ Bottles may break from the contents freezing and
cause injury.

● When opening or closing a door while the
adjacent door is left open, exercise caution
lest your hand or a finger should be caught
between the opened doors.
● Do not close a door while
holding a portion other than
the handle.
● Do not put your feet too close
when opening the bottom
door of the refrigerator.

・ When opening this door you may hit
the instep or other parts of your feet resulting in injury.

● Do not put your hands or feet
under the base surface of the
refrigerator.
When cleaning, putting your hands
under the base surface of the refrigerator may result
in injury by cutting them on sheet metal parts.
● Do not give a hard impact to the glass
shelf. (The glass shelf may be broken,
causing personal injury).
● To prevent water from dripping on the floor.
Water due to dew and/or frost may drip on the floor
if there is a gap clearance around the door for a long
time. Close the door completely without no gap.
● When opening and closing a door while other
door is opened, be careful lest your finger or hand
should be caught between the opened doors.

Safety Suggestions

When moving the refrigerator

● Do not have food items protruding over the
front of the shelves.
・ Injury may be caused from items like bottles getting
knocked over.

● Do not open or close the door with force.
(Doing so may cause food to drop)
● Do not open or close a door
while other person is using
the refrigerator.
● Do not open or close a door of
the Refrigerator Compartment
while holding the handle of the drawer.
● Do not touch the food and containers inside
the Freezer Compartment with wet hands.

・ This may cause frost injury. (Especially in the case of
metal items)

● Do not eat food that smells strange or has
changed color.
・ Spoiled food may cause serious sickness.

● Do not press the auto door
switch on the auto door
compartment with knee, etc.
● Avoid placing anything like
a bottle near the auto door compartment.
● Neither heat the glass surface of the glass
shelf nor put a hot item on it.
● Be careful not to operate the Auto Door
when another person is in front of the
refrigerator, which may lead to personal injury
unexpectedly caused by the opening door.

● Take care when removing the glass shelf
because it is heavy.
● When you hear an abnormal sound or
find abrasion powder during the opening
or closing of a door, stop using the
refrigerator and ask us for inspection.
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LEARN NAME & FUNCTION OF EACH PART
Name of each compartment/Food stored
Refrigerator compartment

Vacuum compartment

Pg.14

About 2˚C ~ 6˚C

Pg.16

About -1˚C ~ +1˚C
Fresh foods such as meat, fish and seafood

Refrigerating food

The vacuum and the platinum catalyst help prevent a reduction in freshness.

Yogurt
Lactobacillus
beverage

Fish
saus
age

Milk

Tea

Vienna
sausage

Butte
r

The temperature at the door pocket is slightly high.

Ice compartment

Vegetable compartment

Pg.18

Pg.22

About -20˚C ~ -18˚C

About 4˚C ~ 8˚C

Ice Storage Space

Vegetable, fruits, drink

Ice made by Automatic Ice
Maker

Upper space
Unfinished vegetables, small
vegetables, fruits, etc.

Upper/lower freezer
Pg.20
About -20˚C ~ -18˚C

Tall Storage Compartment

Frozen food/ice-cream/
dried food

Deep-fried chicken

Tall vegetables, 2L
PET bottle, etc.

Tea

Mineral
water

Hamburger

Rice

The temperature of the Tall
Storage Compartment is a
little higher.

Frozen
wheat noodle
New
tea
leaves

Lower space

※ The above temperatures are standard values under the condition that the refrigerator is stable with no food
stored and the doors closed, at ambient temperatures of approximately 32ºC, whereas the setting is “■■” for
both refrigerating chamber and freezing chamber.

Request
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● Store foods in a loosely arranged way.
● It is recommended to wrap smelling foods.
● There is a rough guide on the weight of foods that can be stored in the refrigerator.

Pg.80

Leaf vegetables (spinach,
Japanese Mustard Spinach etc.),
large vegetables
(cabbage, lettuce), etc.

Functions of the Control Panel

Notice
● Touch
to light up the Control Panel and display the current settings. The current settings are also displayed when a door of the Refrigerator
Compartment is opened.
● Touch
again at the end of operation to turn off the light of the Display and Operation Sections.
Even if you do not touch
, the display and Operation Sections go out after approx. 40 seconds for energy savings, except for the indicators of
the “Energy Saving” mode, “Freezer” , “Quick” , “Off” , “Water” , “Off” (Non-vacuum), [ “eco” Operation], and [Door Open & Close ].
● The Display and Operation Sections are lighted up when a door of the Refrigerator Compartment is opened. They go out approx. 15 seconds after the
door is closed.

Providing information
It will turn on while it is working in “eco” mode.

Pg.24

It will turn on while the Control Panel is locked.
Pg.35
Blink indicating any trouble.

Pg.25

Auto Door

Is lit when the Auto Door function is turned ON.

Pg.12

Water

It will turn on when water in the water supply container is getting low.

Door

Is lit when a door is frequently opened or closed.

Pg.19

Learn Name & Function of Each Part

The Control Panel is divided into two sections:
Display Section in the upper part and Operation Section in the lower part.
to light it up.
The Display and Operation Sections are normally unlit. Touch
The Operation Section is a touch panel. Touch it to toggle the setting.

Pg.24

※All the indicator lamps are lit for the sake of explanation.
Display area
For operation

First touch it.
Setting Energy Saving mode

Adjusting temperature settings

Setting an ice-making

Setting a cooling mode Setting the Vacuum Compartment

Energy-saving by reducing cooling
power of each compartment.

Normally, use the “■■”
setting.

“Quick”

“Delicious Frz”

“Save”

Refrigerator
Compartment

Pg.24

Pg.14

Pg.19

“On”

Pg.18

“Off”

Pg.19

Pg.21

“Freezer”
“Veg”

Pg.21
Pg.23

+1˚C

Pg.17

-1˚C

Pg.17

“Off”

Pg.17

(Non-vacuum)

Freezer Compartment
Pg.20

Notice
● Response of the touch panel may change depending on the surrounding temperature, humidity, physical condition of the user or operation status of
the adjoining electric product.
● Release a finger and touch the panel again if the panel does not respond after touching it. False detection may occur (it may be kept pressed) if the
time interval between key touches is too short. Response of the touch panel does not improve even if you touch it strongly.
● The panel may not respond if it is wet or dirty. After removing dirt with a wet cloth, wipe off the water with a dry cloth.
● While a door of the Refrigerator Compartment is left open or the Display Section is blinking, the Operation Section remains inactive even if you touch a button.
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BEFORE USE
Preparation before use

1

Please arrange it as shown below

2

Fix the refrigerator

● The floor should be sturdy and flat.
Lay a board with 1cm thickness on the floor if the refrigerator is installed on the carpet, tatami mat, flooring or PVC sheet flooring which
may be hollow or discolor.
● Place the refrigerator away from direct sunlight and heat.
● Do not place it in damp areas, and ensure good air ventilation.
Required space above the
This will reduce adverse effects to refrigerating power and keep electricity cost down. This will also
refrigerator: 5cm or more
prevent the refrigerator from discoloring and rusting.
● The place should be separated from other equipments.
To prevent disturbance (noise / scattered image) to TV and others attributable to the refrigerator.
※ To cool efficiently, allow enough space around the refrigerator for radiating heat.
※ The actual size of the center part of the side of the refrigerator’s main body is slightly larger than the
nominal size. Therefore, please allow enough space around when installing the refrigerator.
Required space for right and
left of the refrigerator: 1 cm or more
※ The back of the refrigerator can be placed very close to the wall.
If you care about vibrating sound or dew condensation on the rear or discoloration of or dirt on a wall due to high humidity,
install the refrigerator so as to form a gap of 2 cm or more.

The adjustable mounts, which are located in the front bottom corners of the refrigerator, can be adjusted by turning
them to level the refrigerator. (Make sure to use a supplied tool and 2 cushions)

1

To remove leg cover, hold both
ends of it and pull it towards you
by applying some force.

2

Place pads under the adjustable
mounts.

Place pads under the adjustable mounts
evenly so that they can be leveled.

3

Lower both adjustable mounts
(left and right) by turning them
to secure the refrigerator.
Clamp the supplied tool adjusting to
the shape of the adjustable mounts.

Adjustable mounts
Supplied tool (Accessory)

Cushion (Accessory)

● Always wipe the adjustable mounts and floor clean before placing pads. Adherents may scratch the floor if they remain.
● Be careful not to scratch the floor with the supplied tool when turning the adjustable mount.
● Excessively turning an adjustable mount may cause it to detach.

3

Adjusting the refrigerator adjustable mount to keep it level

● Installing the refrigerator on an unlevel floor or sinking of its leg(s) due to a floor which is not strong enough to support the weight of food
may cause a difference in level between the right and left doors.
This does not affect the refrigerator function. Adjust the refrigerator adjustable mount to keep it level according to the procedure listed
below if you want to correct it.
Correcting any left/right lean and lifting slightly the front side of the refrigerator until the door can close easily and completely.

1

With the supplied tool, turn an adjustable mount on the side
so that the refrigerator is lower to make the Refrigerator
Compartment door level.

The height of the door can be adjusted 1mm every one turn of the adjustable mount.

■ The left side door is lower.

■ The right side door is lower.

2

Insert the fork of the leg cover into the
mounting holes to attach the cover.
Mounting hole

Fork

Leg cover

Turn the left Adjustable
mount to lower the left
side door.
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Notice

Turn the right
Adjustable mount to
lower the right side
door.

Depending on the material or strength of a floor
on which the refrigerator is installed or the weight
of food put in it, a door may sag in several days
(about five days) after the installation.
If this happens, adjust the parallelism between the
doors again.

● When you release your hand from a refrigerator door with the door open, the door may move, but this is normal.

It is not a problem to plug in the power cord soon after installing the refrigerator.
Use a wall outlet exclusively when connecting the power cord. (Alternating current 220 - 240V, rated 10A or more)

● Check that the power plug or the cord is not wedged between the back of the refrigerator and the wall in order to prevent the cord from getting hot.

Cooling inside the refrigerator starts.

● It may take more than 4 hours to cool well the inside of the refrigerator, depending on conditions such as the ambient
temperature or storage state of foods. It may take 24 hours or more in summer, etc.
Do not put ice cream, uncooled foods or perishable foods in it until the inside of the refrigerator is cooled well.
Pg.30
● Perform “Ice Maker Cleaning” when using the automatic ice making function first.
● A series of ice making operation will start automatically after the inside of the refrigerator is cooled well.
(When using for the first time, it may take 24 hours and more to make ice.)

Notice

Before Use

4

Plug the power cord.

● If you wish to install the refrigerator in a hot spring area exposed to sulfide gas, you may need to apply anti-rust
treatment to the piping. Contact your dealer in advance. Failure caused by sulfide gas will not be covered under
guarantee.
● After inserting the power plug into a wall outlet, you will hear noise from the refrigerator, which is preparing for
operation. You may also hear a louder noise from the compressor or fan until the inside is cooled down enough.
● It may give off a smell of plastics in the beginning when you start to use. Keep the room wellStickers
ventilated. Such smell will disappear gradually.
● Do not peel off the seal on the back or plastics at the lower part of the side.
● When a magnet or suction cup is attached on the side of the body or the surface of a door, it may
leave a mark.
● When you attach a paper sheet on the door surface in a high ambient temperature, dew may
form on the door surface, or the paper may absorb moisture.
Plastic parts - Left/Right

Transporting your refrigerator (transport for moving)

1
2
3
4
5
6

Take out foods or ice.
Empty the water from the water
supply container/ice tray.
Pull off the power plug.
No problem just before moving.

Remove the leg covers, and raise the
adjustable mounts.
Use a tape to secure the door/power
cord.
Place a sheet or cloth for protection
when moving / transporting it.

To prevent damage to the floor material or water from spilling out.

7

Place a sheet or cloth
for protection first, and
then lay it back to drain
Such as old cloth
water.

8

Make sure to hold the
handles when carrying it
with 2 persons or more.
Do not lay it down horizontally for
transportation (which may cause failure
of the refrigerator).

9

See “Preparation before use” for
installing the refrigerator in a new
Pg.10
location.
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Auto Door
■ Auto Refrigerator Door
■ Auto Drawer

Refrigerator
Compartment
door (right)

Refrigerator
Compartment
door (left)

Lower Freezer
Vegetable Compartment

You can open the door easily by touching the door lightly with your fingers thanks to
the Auto Door function.
Auto Drawer function helps you to pull out the case easily even if it is heavy with
plentiful foods in.

Caution

Open Button for the
Auto Refrigerator
Door (Automated)

Electric
refrigerator unit
Auto Drawer switch
(Automatic)

Handle
(manual operation)

Handle

Handle

(manual operation)

(manual operation)

● When an infant child may use the Auto Door to make mischief,
please stop the Auto Door function.
● Do not operate the Auto Refrigerator Door Switch when
another person is in front of the refrigerator (which may lead to
personal injury unexpectedly by the opening door).
● Do not bring your foot too near the refrigerator when you press
the Auto Drawer switch of the vegetable compartment. (You
may knock your foot against the door and may cause injury)
● Do not put any item on the refrigerator.
● Do not hold any portion of the door other than the handle. (This
can cause pinching of fingers, which could result in injury.)
● Operate the auto door switch with your hand.
● Be sure to unplug the power plug before cleaning the Auto Door.

Setting the Auto Door
You can enable or disable the Auto Door function. The function is enabled when shipped from the
factory.

1
2

3

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Press and hold
for
three seconds or more
until the preset sound (long
beep) is heard to turn on
the “Auto Door” indicator
lamp.
Touch

Light ON

Touch it

on the Control Panel to turn on the indicator lamp, press and

for 3 seconds or more until the preset sound (2 beeps) is heard
hold
to turn off the “Auto Door” indicator lamp.

Notice
● When the Auto Door function is turned “off” , open the door with the handle.
● The Auto Door function cannot be disabled for either Auto Refrigerator Door or Auto Drawer only.
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(Factory setting / At the time of setting )

Using the Auto Refrigerator Door

Request
When closing it, use the handle with your hand
to do so.
The door does not close automatically.

Opening one door
How to open the on either side

Top view of the refrigerator

Auto Door

How to operate

Operation sound
of the Auto
Refrigerator Door

Open both doors
at a time

Top view of the refrigerator

Touch the Open
Button of the door
to be opened

Slide your finger from
one edge of the Open
Button to the other.

* Operate with a finger.

(Doors will open in turn from the side you touch.)

1 beep

Auto Door

When touching the Open
Button for the Auto Refrigerator
Door, the operation sound is
heard, and then it will open
automatically.

Long beep

Notice
● The Auto Refrigerator Door does not open when either the “Ice Compartment” or the “Upper Freezer” is opened to prevent hands from
being caught.
● The Auto Refrigerator Door is a function to reduce load incurred at the beginning of the opening of the door of the Refrigerator Compartment. Opening
angle of the door may vary or the door may slightly go back, depending on installation condition of the refrigerator or how beverages or foods are
stored in the door pocket, but this is not malfunction.
● After touching the Open Button for the Auto Refrigerator Door, the operation sound may be heard when opening the door, but this is not malfunction.
● If the Open Button for the Auto Refrigerator Door is wet or dirty, it may not respond. Use a wet cloth to wipe off dirt, and then wipe it with a dry cloth.
● If you touch the Open Button of the Auto Refrigerator Door and its neighboring part at the same time, or you touch it for about one second or more,
the Auto Refrigerator Door may not be opened automatically.

Using the Auto Drawer
Press the Auto Drawer to automatically open the drawer.
When you close it, push the handle on the right/left to close.
The door does not close automatically.

Notice
● This function is to reduce an initial load when pulling out the Auto Drawer. The Auto Drawer can be pulled out by approx. 15 cm or more. The length
may vary depending on installation conditions of the refrigerator, or the door may go back a little after the door is opened automatically, but it is
normal.
● “Lower freezer” and “vegetable compartment” cannot be electrically opened at the same time.
● When one of the “lower freezer” and “vegetable compartment” is open, the Auto Drawer function does not work.
● A sound is heard when you press the Auto Drawer switch. This is not abnormal.
● Wipe off spilled liquid and others on the Auto Drawer switch immediately.
Or Auto Drawer switch may fail to work, causing the door open disorderly.
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REFRIGERATOR COMPARTMENT

Refrigerator
Compartment

LED lamp
Swing partition
Height adjustable
pockets

Pocket (fixed)
Height adjustable
pockets

Egg stand

Fixed shelf

Height adjustable upper/
middle shelf (Glass shelf)
Height adjustable lower
shelf

Double door pockets (left)
Double door pockets (right)
Refrigerator Compartment
Temperature Sensor
Cold Air Blowout Port

Request
● High moisture foods/canned beverages may be frozen or burst if they are placed around the Cold Air Blowout Port. Place them near the front side of a
shelf or in a pocket.
● Store hot foods on the Height adjustable shelf. If it is placed near the temperature sensor, the temperature of the Refrigerator Compartment may get
too lower or dew may adhere to the panel at the back of the Refrigerator Compartment.

Caution
● Storing a bag containing bread in the Refrigerator Compartment may cause dew condensation in the bag, which moistens the bread.
● Do not put too much force on the door by opening it too much or leaning on the opened door, which may cause damage to the door.

Adjusting temperature in a refrigerator compartment

1
2

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Touch

button to set the temperature as you like.

Each time you touch the button, the corresponding indicator lamp
changes in the order shown in the figure on the right.
The temperature is set to “■■” before shipping.

Notice
● Select “■■” in ordinary usage. The temperature may change
depending on the operation states.
Pg.27
● If you adjust the temperature more finely.
Touch it
Touch it
Touch it
● The temperature of the Vacuum Compartment also changes if selecting
About 2 〜 6˚C
About 1 〜 3˚C lower About 1 〜 3˚C higher
“■■■” or “■” .
(Factory setting)
than “■■”
than “■■”
● Temperature of the door pocket is slightly higher than the one in the
figure on the right.
※ The above temperatures are standard values under the
● If cooling is not enough during summer, select “■■■” .
condition that the refrigerator is stable with no food
● When you use “■■■” for a long time during winter, food may be
stored and the doors closed, at ambient temperatures
frozen. If the inside is too cool, use “■■” or “■” .
of approximately 32ºC, whereas the setting is “■■”
for both refrigerating chamber and freezing chamber.
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Adjust the height of a pocket/shelf
You can adjust the position of the pocket and the shelf depending on size of foods or beverages.
Pg.32 .
For how to remove/attach, see
■ Height adjustable pockets
Height adjustable upper/middle shelves

CAUTION
■ Handling the glass shelves
● Avoid a high impact on the glass shelf.
(A broken glass may cause injury)
● Be careful to attach the glass shelves because they are heavy.

■ When opening a door
● Do not hold the swing partition to open the door.
(It may make it impossible to open the door.)

■ When closing a door
● Do not close the door with the swing partition erected.
■ Height adjustable lower shelf

(It may make it impossible to close the door
completely.)

Swing partition

Swing partition

You can adjust them in three-stages.

● State in shipping

Refrigerator Compartment

You can adjust the position of them depending on the
height of foods or beverage.

● Storage of pans, etc. ● Storage of milk carton, etc.

Turn the upside of the shelf
board down and mount it
at the upper level.

Turn the upside of the shelf
board down and mount it
at the lower level.
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VACUUM COMPARTMENT
Platinum catalyst
Vacuum Pump

Vacuum Compartment

The platinum catalyst decomposes odor ingredients of meat or fish into
carbon dioxide to maintain the freshness of foods.

LED light
Brightly lights up the Vacuum
Case when a door of the
Refrigerator Compartment is
opened.

Vacuum Case
(With an aluminum tray)

Vacuum release valve (in blue)
Raise the handle to unlock it. The
vacuum will be released by the
vacuum release valve.
Hissing sound is generated when
releasing the vacuum.

Handle

When opening/closing the door of the Vacuum Case
When opening the door

1

Pull up the
handle to unlock.
Notice

When closing the door
Handle

1

Hiss

Request

● It takes about three to four minutes for the Vacuum Case
to be vacuumed after the vacuum pump starts to operate.
The hissing sound may not be heard when the Vacuum
Case is opened within
four minutes.
● If you pull out the
Vacuum Case without
opening the door on the
left/right, it may cause
damage to parts.

2

● Do not overfill the Vacuum Compartment with food or
containers.
Doing so may make it difficult to draw out the Vacuum Case.
● If you close the Refrigerator Compartment door with the
Vacuum Case opened, parts or foods may be damaged.

2

Press down the
handle to lock.
Notice

Pull out the
Vacuum Case.
Notice

Vacuum Case

● The hissing sound indicates that
vacuum is being released. Thus,
the Vacuum Case cannot be drawn
out while the sound is heard. Draw
it out after the sound is no longer
heard.

Request
● The platinum catalyst needs no replacement. Do not remove it.
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Push the Vacuum
Case back to the end.

● The Vacuum Case is not
put in the vacuum state
unless the handle is
pushed down securely.
● Closing the door
of the Refrigerator
Compartment without
locking the handle may
damage parts or food or form a clearance between the
doors, which reduces cooling performance.
● The vacuum pump is activated when the door of the
Refrigerator Compartment is closed, with the Vacuum
Case closed and the handle locked.
● Sound is heard when the vacuum pump starts. This is a
normal operation.

Change the settings of the Vacuum Compartment

1
2

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Touch

button to change the settings as you like.

The display switches in sequence as shown below every time the button is touched.
The temperature is set to “-1˚C (Subzero)” before shipping.

Caution

● The “Off” indicator lamp continues to be lit during the “Off” operation. The display will be turned off
after about 40 seconds for energy saving, but the function that is set once will remain effective.

Touch it

Settings and food stored
-1˚C
(Subzero)
(About -1˚C)

Vacuum

The following foods should be stored at “-1˚C (Subzero)” setting.

● Meat, processed meat ● Fish, seafood, boiled fish paste

Food and container for which care
needs to be taken during storage
● Food contained in a sealed bag
A bag containing food may inflate and
crush other food.

This setting is also suited for thawing. Foods high in water content may
freeze.

Caution

The following foods should be stored at “+1˚C (Chiller)” setting.

(About +1˚C)

Vacuum

● Dairy products

+1˚C
(Chiller)

Vacuum Compartment

-1˚C (About -1˚C)
+1˚C (About +1˚C)
Non-vacuum (About -1˚C)
(Factory setting)
※The above values are obtained with an ambient temperature of 32˚C, the temperature in the Vacuum compartment in a stable state with no
food stored and no door opened.

Cheese etc.

● Precut vegetables and fruits

● Food which form air
bubbles inside if frozen

Tofu, konnyaku, deep-fried tofu,
string konnyaku, boiled eggs etc.

Vienna sausage, sliced cheese etc.

● Plastic airtight container
The lid of the container may become loose
or may not stay in place during storage. Be
careful when you take out the container.

Caution

● Others

Food which are not suitable for storage

Off
(Vacuum off)
(About -1˚C)

Notice
Caution

Request

Vacuum OFF

Precut vegetables or fruits

Coffee beans, tea leaves etc.

The vacuum function is disabled. This setting is recommended to
store food in “sealed bags” or “sealed plastic containers” , which
requires caution in storing. Foods with a high water content may
freeze because this is an ice-temperature compartment.

● Vegetable sensitive to low temperature
The surface of the vegetable may deteriorate
due to low temperature. Store it in the
Vegetable Compartment.

Eggplant

Cucumber

Okra, asparagus, ginger, and green pepper

● The vacuum effect will not be changed even if foods are wrapped. If you are concerned about the transfer of smell, be sure to
wrap the food.
● Foods high in water content may freeze if ambient temperature is low.
● When putting together food materials that should be stored at subzero and chiller temperatures, set the temperature to “+1˚C”
to prevent freezing.
● The temperatures of the Vacuum Compartments also change if the temperature of Refrigerator/Freezer Compartment is set to
“■■■” or “■” .
● Dew and/or frost may be formed in the sealed Vacuum Compartment due to moisture
contained in food or in the air. Soak a soft cloth in lukewarm water and wipe off the dew and/
or frost with the cloth. (Attached dew, frost or ice does not reduce performance.)
● If you want to avoid dew, frost or ice, stored food should be wrapped with plastic wrap.
● Wipe water or soup spilled in the compartment soon, if any.

Dew, frost or ice
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ICE COMPARTMENT (AUTOMATIC ICE MAKER)

Ice Compartment

Control Panel

Water Supply
Container

Ice Making buttons

(Approx. 1.0 L)

Display
Container-full line

Add water line

Ice
Making
button

Ice Case

“Water Supply” indicator lamp

Ice Storage Space
Container-full line

AUTOMATIC ICE MAKER
Ice Tray

Ice scoop

Ice Compartment

How to make Ice
Perform “Ice Maker Cleaning” when making ice for the first time or for the first time in a week or more.

1
2

Touch
button on the Control
Panel to turn on the indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are
displayed.

3

Take off the Water Supply Container.
When the “Water” indicator lamp is
lit or the water level reaches to the
“Add water line”, replenish water.
Add water line

4

Touch
button to turn
on “On” indicator lamp.
The “On” mode is set to “On” (light on)
before shipping.

Touch it

5

Request
● WARNING: fill with filtered water only.
● Water for ice making is according to your drinking standard. Quality
of tap water may vary in different countries. Please check and verify
with your local authority.
● Change water and clean the container at least once a week for
Pg.31
hygiene purposes.
● If the ice made of mineral water containing a lot of mineral
ingredients is put into water, white powder may come out,
however this is due to those mineral ingredients and harmless.
● Furthermore, these types of water are easily contaminated with bacteria.
Please wash the container usually once 3 days.

MINERAL

Mineral water
(Hardness: 100mg/L or less)

Filtered water or
Well water
boiled water (Required to satisfy the appropriate
water quality standard)

● Do not use the following ones because they may cause malfunction,
deformation or sticking ice.
JUICE

Tea

Juice drink

Open the lid and add water.
Water level can not exceed “Container-full line”.
※ Do not pour water into it beyond
the full water line.

Lid

Container-full line

Replace the Water
Supply Container.
Push it straight beyond the “Container
Container set position
set position” line completely.
Water will not be supplied until the water supply container is
pushed to the end.
※ Water may spill out if the water supply container is
inclined. Wipe off spilled water immediately.

6

Ice-Making starts automatically.
● Ice cubes are stored in the Ice Case.
● 12 pieces of ice cubes are made by one ice-making operation.
● When ice cubes reach the Container-full line, the
automatic ice-making function is suspended. The function
automatically resumes when ice gets low.
● When the Ice Case contains no ice cube, you may hear a
large sound when ice cubes fall from the Ice Tray.

Notice

W ATER
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Pg.30

Sports drink

Carbonated drink

Tea

It may take longer time to make ice in the following cases:
・It is used for the first time (it may take 24 hours or more).
・It is set to the “Energy Saving” mode.
・The door is opened/closed frequently.
・Large volume of foods is stored in the refrigerator at a time.
・In case of power outage.
・With the low ambient temperature in winter, etc.
・After the ice tray is cleaned.
・When the door of the Freezer Compartment / Ice Compartment is
not closed completely.
・When the temperature of the Freezer Compartment is set to “ ■ ”.
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Quick Ice Making

Stop Ice Making

Touch
button on the Control
Panel to turn on the indicator lamp.

1

1

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

Touch
button to turn
on “Quick” indicator lamp.
Ice cubes are made in a shorter time than
that of “On” operation.

Touch
button on the Control
Panel to turn on the indicator lamp.
Touch
button to turn
on “Off” indicator lamp.
Stop the Automatic Ice Maker and
make no ice.
Touch it
※ If you set to “Off” for 1 week or more,
Pg.30, 31
maintain the Automatic Ice Maker.

Touch it

12 ice cubes are made by one ice-making
operation.

“Quick” operation ends automatically in about 7 hours, and it is
changed to “On” mode.

Notice

Notice

Stored ice amount and ice-making time
Model
Stored ice
amount

R-X670GE
Normal operation

About 90 pcs

Ice is leveled

About 150 pcs

Time for one- Normal “On”
time ice making
“Quick”
(12 cubes)

About 110 minutes 〜 140 minutes
About 80 minutes

※ The above values are obtained with an ambient temperature of 30˚C, the temperature in
each compartment set to “■■” and no door opened/closed.

Notice
● Limit line of stored ice amount represents the guide line
of stored ice amount when the Automatic Ice Maker
makes ice with ice leveled. If the ice is stored partially,
the detecting lever may contact the ice early. As a
result, the Automatic Ice Maker may stop making ice
before the amount of stored ice is enough.

Request
● Gently open and close the door of the Ice Compartment,
otherwise ice may fall out of the ice case onto the lower freezer.

Water Supply indicator
“Water” indicator lamp comes on when water in the water supply container is getting low. Replenish the container with water.
While the “Water” indicator lamp is on, the Ice Making function doesn’t work even if the “On” and “Quick” is set.

Notice

Ice Compartment (Automatic Ice Maker)

● “Off” indicator continues to be lit during the “Off”
operation.

● “Quick” indicator continues to be lit during the “Quick”
operation. The [ “eco” operation indicator lamp] is not
turned on.

● “Water” indicator lamp turns off once (for up to 3 hours) when the left door of the Refrigerator
Compartment is opened and closed while the indicator lamp is on, and it turns on again if no water
is added to replenish the container.
● “Water” indicator lamp remains off when “Off” is selected for automatic ice making.

Light ON

Caution

Control Panel

● “Water” may come on regardless of water level if the water supply container is not placed properly.
Push in the container straight and completely if the indicator lamp comes on.

When the “On” indicator lamp blinks
The ice tray may come into contact with foods within the Ice Case.
Empty the Ice Case once, and then start the “Ice Maker Cleaning” .
Blinking

Pg.30

Detecting Lever

Detecting Lever

Request
● Do not put frozen food other than the ice cubes made by the
Automatic Ice Maker in Ice Storage Space. (Doing so may prevent
ice-making, damage parts or bring a part of the ice maker into
contact with food, which may prevent the opening of the door.)

Frozen food
Is any frozen food stored in the
inner part of the Ice case?

Ice scoop
Is the Ice scoop placed in a
given place?
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Upper Freezer

FREEZER COMPARTMENT

Lower Freezer

Using the Upper Freezer

Using the Lower Freezer

Use it to keep daily foods or partially used food.

3-layer freezer case provides you with large
storage space compartment and convenient
reach of your freeze food items.

Upper limit line
Upper Freezer case

It is suitable for storing the food preserved for a long time and the food that melt
easily such as ice cream.
Slimline slide case
(with an aluminum tray)

Delicious Freezing Space

Partition

Slide Case
Lower freezer case
Tall Storage Compartment

Caution

● Don't put foods beyond the upper limit line.

Stored foods
Upper Freezer
case

Caution

● Do not remove the Slimline slide case and the partition.

Stored foods
Freezing bag, airtight container, etc.
Space for small-item and frozen food, etc.

Caution on how to store foods
Store foods properly depending on the
height of them.
Otherwise the door may not be closed completely, which leads to inefficient
cooling action, and also may cause damage to the food or cases.
Keep the food off from bottom of the upper slimline case and/or the slide case.
Guideline for height
Upper freezer
compartment
door
Lower freezer
compartment
door

Upper Freezer case

Up to the upper limit line
Slimline slide case

Slimline slide
case

Small-item and frozen food, etc.
When you want to freeze meat,
Delicious
Freezing Space fish or rice quickly

Slide Case

Freezing bag and airtight container etc.

Lower freezer
case

Frozen food and bread, ice cream etc.
Tall Storage
Compartment PET bottle for freezing, etc.

Adjust the temperature of the freezer compartment

1

Touch
button on the Control
Panel to turn on the indicator lamp.

2

Touch
button to set the
temperature as you like.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Each time you touch the button, the corresponding indicator
lamp changes in the figure on the right:
The temperature is set to “■■” before shipping.

Up to 5cm in height
Slide case

The top line of the case
Lower freezer case

(Front)

The top line of the case

● Do not store any 500ml PET bottle in the Slimline slide case. It may not
be taken out because it expands when it is frozen.
● Do not use with the slide case removed. Food may drop to the inner
part of the case, and as a result, the door may not close completely.

Tall Storage Compartment

Slimline slide case
Slide Case

up to the
height of
23.5 cm
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● When storing tall food in the tall storage Compartment, make sure that
it does not contact with the Slimline Slide Case and/or the Slide Case.
● Store only food which can be frozen such as PET bottle which can be
stored in freezer.

Touch it

Touch it

Touch it

About -20 〜 -18˚C About 2 〜 4˚C
About 2 〜 4˚C
(Factory setting) lower than “■■” higher than
(Lower temperature freezing)
“■■”
※The above temperatures are provided as a guide when the inside temperatures are stabilized at the
ambient temperature of 32˚C under the conditions that: The temperatures of the Refrigerator and
Freezer Compartments are set to “■■” and the doors are closed without storing food.

Notice
● Select “■■” in ordinary usage. The temperature may change depending on
the operation states.
Pg.27
● If you adjust the temperature more finely.
● The “■■■” setting of the Freezer Compartment (lower temperature freezing)
consumes more energy than the “■■” setting by approximately 20%.
● If operating the refrigerator for a long time with the Freezer Compartment “■■■”
selected, ice cream etc. may become hard or it may take a longer time to thaw food.
● If the temperature of the Freezer Compartment is changed, the temperature of
the Ice Compartment changes.

Using the Delicious Freezing
Just by placing a food item in the Delicious Freezing Space, the sensor detects it and
automatically toggles to the cooling operation. It can freeze food more quickly, boosted by
the effect of the aluminum tray.
Wrap a food item with food plastic film or put it in a freezing bag and then place it on the aluminum tray.
Dividing a food item into small lumps and flattening them allows the center of each lump to be frozen
quickly and facilitates the taking-out of the frozen food.

Notice
● Put food items on the aluminum tray such that they are in a close contact with it, instead of placing
them on the top of each other.
● Hot rice etc. can be frozen while it is still hot. Placing a hot food in the refrigerator may burn your fingers.
It is recommended that you should cool it down to a temperature that allows you to hold it with your hand.

Delicious Freezing Space

Setting the Delicious Freezing
You can enable or disable the Delicious Freezing function. The function is enabled when shipped from the factory.
Touch
button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Press and hold
for three seconds or more until the
preset sound (long beep) is heard to turn on the “Delicious
Frz” indicator lamp.
Notice

Cancel

Touch

Touch it

● Although the indicator goes off about 40 seconds for energy savings, the
setting is valid until it is cancelled.
● Depending on the usage of the Delicious Freezing Space, more power may
be consumed when Delicious Freezing is enabled than when disabled.

Factory setting

At the time of setting

on the Control Panel to turn on the indicator lamp. Press and hold the

for three seconds or more until the preset sound (2 beeps) is heard to turn off
the “Delicious Frz” indicator lamp.

Freezer Compartment

1
2

When you want to freeze food quickly (Quick Freezing)
When you want to freeze a lot of food that you have bought at a time quickly, enhance the ability to cool the Freezer Compartment.
Touch
button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

1
2

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Touch

button to turn on the “Freezer” indicator lamp.

During “Freezer” mode, “Freezer” indicator lamp is kept ON. [ “eco” Operation indicator lamp] is turned off.

Touch it

The operation will end automatically in about 120 minutes, and “Freezer” indicator lamp
will be turned off.

To cancel it

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp, and touch
button to turn off “Freezer” indicator lamp.

Notice
● Freezer compartment is cooled preferentially in the “Freezer” operation. For that reason, temperature of the Refrigerator Compartment may rise if the
Refrigerator Compartment door is opend/closed frequently.
● Touching
button again within 60 minutes after the end of the “Freezer” operation, the lamp is illuminated, but the “Freezer” operation does
not start. The operation will start after 60 minutes pass.
● Be sure to wrap a food item with food plastic film or put it in a freezing bag to prevent it from sticking to the aluminum tray.
● When selecting the “Freezer” while the “Delicious Frz” is selected, the “Freezer” operation takes precedence. After the end of the “Freezer”
operation, the “Delicious Frz” function is also left enabled.
● More power is consumed during the “Freezer” operation than during the normal operation.
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VEGETABLE COMPARTMENT

Vegetable Compartment

Platinum catalyst
The platinum catalyst decomposes odor ingredients of meat or fish and/or
ethylene gas from vegetables into carbon dioxide to maintain
the freshness of foods.

Tall Storage Compartment

Locking handle

Door of the Vegetable Compartment

(Containing platinum catalyst)
※ Do not remove it.

Upper Case
Lower case
Partition

※ Do not remove it.

Moisture unit

※ Do not remove it.

Notice

Upper space

Moisture Cover

Partition

Lower space

※ Do not remove it.

● If you move the Moisture Cover forcedly, the Cover may be damaged or you may be injured.

Stored foods
Upper space

Unfinished vegetables, small vegetables, fruits, etc.

Tall Storage Compartment

Tall vegetables, 2L PET bottle, etc.
Leaf vegetables (spinach, Japanese Mustard Spinach etc.), large vegetables (cabbage, lettuce), etc.

Lower space

Notice

● In the Upper space, Lower space, or Tall Storage Compartment, the state of preservation may vary due to the amount, variety, or
freshness of stored vegetables.
● Since the Vegetable Compartment is highly humid, dew may be condensed on the surface of the case and the Moisture Unit and Cover.
● The Tall Storage Compartment may have temperature slightly higher than that of other spaces.

Request

● Since the Vegetable Compartment is highly humid, dew may be condensed on the Upper and Lower Cases and the surface of
vegetables, depending on the volume or type of vegetables, but it is normal. Water pool, if any, is likely to damage food, so wipe it
off with a soft cloth.
● If the moisture unit is blocked by a bag or container of foods, dew is formed easily. Move out the bag or container of foods from there.
● If you feel uneasy about dew condensation, wrap the foods.
● When storing dried foods such as rice, laver and others in the Vegetable Compartment, put them in a sealed container (bag) and
then place them in the Vegetable Compartment. Dried foods may absorb the moisture.
● When the Vegetable Compartment contains a small quantity of vegetables, high humidity cannot be maintained. Wrap a vegetable
with plastic food wrap before storing it in the refrigerator.

Caution on how to store foods
● Do not pile up foods higher than the storage space.
・The door may not be closed securely, which leads to inefficient cooling. It may also damage food, the case and the Moisture Cover.
・Storing a tall food in the Lower Space may prevent the closing of the Upper Case.
・Do not use the refrigerator with the Upper Case removed. Doing so may cause food to drop into the rear of the case, which may prevent the closing of the door.
● Do not stuff foods or drinks into each space.
・Some PET bottle can’ t be stored, depending on its type.
・The partition, the cases or the Moisture Cover may be damaged.
Guideline for height
Vegetable Compartment

Moisture Cover

Vegetable Compartment

Moisture Cover

Height of
stored food

Height of
stored food
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(Front)

(Front)
Lower space

Vegetable Compartment

(Front)
Tall Storage Compartment

Moisture Cover
Height of
stored food
Upper space

To cool it more [Vegetable Compartment (MAX)]

1
2

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

button to turn on “Veg” .

Touch

Food is cooled at temperatures lower than usual (Normally, approx.4˚C to 8˚C, → “Veg” : 2˚C to 6˚C)
※ The above temperatures are provided as a guide when the inside temperatures are stabilized at the ambient
temperature of 32˚C under the conditions that: The temperatures of the Refrigerator and Freezer Compartments
are set to “■■” and the doors are closed without storing food.

Touch it

Caution
● For energy saving, the display will be turned off after about 40 seconds, but the setting remains active until it is released.
Meanwhile, note that while the “Veg” setting is on, the [ “eco” Operation indicator lamp] does not turn on.

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp, and then touch
button to turn off the “Veg” indicator lamp.

Notice
● If foods are kept in the “Veg” for a long time, vegetables high in water content may freeze. Release the setting of “Veg” .
● You cannot set both “Veg” and “Freezer” concurrently.
If it is switched to “Freezer” mode during the “Veg” mode, it will not return to the “Veg” mode by itself after “Freezer” is ended automatically. Set it
to the “Veg” again.
Pg.23
● When setting “Energy Saving” mode during the “Veg” mode, the cooling function is shifted to weaker cooling effects from the “Veg” .
● When the ambient temperature is low, the temperature in the case may be lower.

Request
● If vegetables sensitive to low temperature such as eggplant and cucumber, etc. are stored with the
setting “Veg” , they may have pits on the surface or get discolored. In that case, release the setting
of “Veg” .
● While it is set to “Veg” , there may be more dew condensation in the Vegetable Compartment. If it
is undesirable that dew adheres to the stored vegetables, release the setting of “Veg” .

Vegetable sensitive to low temperature

Eggplant

Vegetable Compartment

To cancel it

Touch

Cucumber

Okra, asparagus, ginger, and green pepper
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VARIOUS FUNCTIONS
Setting “Energy Saving” mode
Setting the “Energy Saving” mode reduces the ability to cool each compartment for energy savings.
Likewise, when the door of the Vegetable Compartment is left open for 30 seconds or more, the LED light in the compartment has reduced brightness for
energy savings.
If a door is not opened or closed for a long time, the inside is cooled down slowly to further reduce power consumption.

1

button on the Control Panel to turn on the
Touch
indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

button to turn on the “Save” indicator lamp.

Touch

Touch it

The Energy Saving mode is set to “Off” (lamp off) before shipping.
(Factory setting)

Cancel

Touch
and touch

(At the time of setting)

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp,
button to turn off “Save” indicator lamp.

Notice
● Automatic temperature control lowers cooling loads, which may cause ice cream to get soft and frost to form on frozen food.

It also requires longer freezing time and ice making time.

● The “Save” indicator lamp is turned on during the “Energy Saving” mode.
● When “Quick” , “Freezer” is set in the Energy Saving mode, the Energy Saving mode is temporarily cancelled, and restored after the completion of
the quick operation.
● When both “Save” and “Veg” modes are set concurrently, the cooling function will be weakened from the “Veg” .
Pg.23
● When the temperature of the “Freezer Compartment” and/or “Refrigerator Compartment” is set to “■”, the minimum level of cooling is not reduced
to maintain the freshness of foods.

“eco” Operation indicator lamp
During energy saving operation, as in Frost Recycling Cooling, [ “eco” Operation indicator
lamp]
is automatically turned ON to indicate the energy saving operation.
Open or close a door less frequently and quickly. Use this indicator wisely to save energy
efficiently.
Notice

“eco” Operation
indicator lamp

If [ “eco” Operation indicator lamp] isn’ t illuminated, check the following things.
・
・
・
・
・

Immediately after it is installed, or plentiful foods are stored at a time
If the door is frequently opened / closed (when the [Door Open & Close indicator lamp] is lit)
If the door is not closed completely because some food/bag is wedged between the door and the body of the refrigerator.
“Freezer”, “Quick” or “Veg” is set.
The ambient temperature of the refrigerator is about 35˚C or higher.

Door Open & Close indicator lamp
When a door is opened or closed frequently, the [Door Open & Close indicator lamp]
is automatically lit.
Open or close the door less frequently and quickly. Use this indicator wisely to save
energy efficiently.
Notice
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[Door Open & Close
indicator lamp]

・The [Door Open & Close indicator lamp] is turned off automatically after about 5 minutes.
・The [ “eco” Operation indicator lamp] remains unlit when the [Door Open & Close indicator lamp] is lit.

Locking the Control Panel
Disenabling operations can prevent erroneous operations or misuse by children.
(Lock of the Control Panel) is illuminated, any other portion of the Control Panel will
When this indicator lamp
not be activated by touching it.

1

Touch
button on the Control Panel to turn
on the indicator lamp.

2

Press down
button for 3 seconds or more
until the preset sound is heard.

Notice
● The Auto Door function will not be disabled
even when the Control Panel is locked.
In order to stop Auto Door function, unlock
the Control Panel, and touch the
button
for 3 seconds or more until it beeps twice.
Pg.12, 13
● When connecting/disconnecting the power
plug or after recovering from electric power
failure, lock of the panel for operation may
be released.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Lock of the Control Panel is changed to “On” or “Off” .
The locking of the Control Panel is factory-set to “OFF” ( “

Setting of the Control Panel's lock
“

indicator lamp”
Preset sound

“On” (locked)
On

” is unlit).

“Off” (unlocked)
Off

Long beep

2 beeps

If any door is kept opened for 1 minute or more, it is notified with sound or light.
Duration when door is open

1 minute

2 minutes

From 3 minutes onward

Alarm sound

Long beep (3 beeps)

Long beep (5 beeps)

Long beep (continuously), Louder

Display area

Blinking

Blinking

Blinking

For operation

Light ON

Light ON

Light ON

Various Functions

Door Alarm

● Door alarm is also raised when a door is left open for 30 seconds or more in the energy saving mode. The Display Section starts to blink after one
minute from the opening.
● While the indicator lamp is blinking on the display area, the Control Panel remains inactive upon touching.

Door Alarm and volume adjustment of the operation sound
You can set the sound level of the alarm louder or no alarm sound.

1

Touch
button on the Control Panel to turn
on the indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

2

Press down
button for 3 seconds or more
until the preset sound is heard.
The volume level of the operation sound is changed from “Standard” to “Louder”
or “Sound off” . Repeat the change of settings to set the operation sound you like
(see the table shown below). The sound is set to “Standard” before shipping.

Volume level

Standard

Louder

Sound off

Standard

Preset sound

−

2 long beeps

Long beep

2 beeps

Notice
● It is impossible to adjust the volume level of
either door alarm or operation sound only.
● When the Door Alarm is disabled, characters
on the Control Panel no longer blink.
● Even if the volume level is set to “Sound off” ,
the alarm of the Ice Maker Cleaning is raised
and the operation sound is heard when the
Auto Door is set to “ON” .
● When connecting/disconnecting the power
plug or after recovering from electric power
failure, it will return to the standard setting
where the Door Alarm sounds.

(Factory setting)
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VARIOUS FUNCTIONS (CONTINUED)
Set the condensation prevention heater to MIN. (Swing partition)
Setting the condensation prevention heater to MIN saves energy.
When dew is formed in the swing partition, set it to the standard.
The temperature settings for the swing partition can be adjusted by three levels (1 to 2), and level 2 is the most energy
saving.

MIN setting of the heater

Standard

MIN setting
level 1

MIN setting
level 2

Standard

Preset sound

−

Long beep

Long beep (2 beeps)

2 beeps

Swing partition

(Factory setting)

Setting the swing partition

1
2

Open the door of the Lower Freezer Compartment.

3

Press down

4

Close the door of the Lower Freezer Compartment.

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

button for 3 seconds or more until the preset sound is heard.

The setting of MIN level of the dew condensation prevention heater will be switched on.
Repeat the above-stated operation to set it to the level you prefer (see the table above).

Notice
● The setting will be returned to the standard when the power plug is disconnected and connected or power failure recovery takes place.
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Fine adjustment of the temperature (Refrigerator Compartment / Freezer Compartment)
Temperature settings for Refrigerator and Freezer Compartments can be more finely adjusted by 11 levels.

1
2

Open the door of the Lower Freezer Compartment.

3
4
5

Press down

Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

button for 5 seconds or more until 1 beep is heard.

Close the door of the Lower Freezer Compartment.
or

button to make an adjustment.

Each time you touch the button, the corresponding indicator lamp changes in the order shown below.
Usually it is recommended to use it at the setting of “■■” .
(

Lighting

Blinking

Turned off)

Indication
lamp
Setting

MIN and
under

MIN

MID

MAX

MAX and
more

To cancel

Follow the operations shown in Step 1, 2, 3 and 4.
2 beeps sound and you can set the temperature by normal step (3 levels).

Various Functions (Continued)

Touch

Triple Power Deodorizing Effect
A combination of 3 types of deodorizing materials leads to deodorizing various odorous substances in the
refrigerator including 4 major odors such as sulfur, nitrogen, aldehyde and oxidization odors. Activities of bacteria
collected by the filter are also restricted.
Deodorant filter has the effect of sterile filtration.
● Testing laboratory: Boken Quality Evaluation Institute, a general incorporate foundation ● Test method: Film contacting method (JIS Z 2801)
● Name of the part used for treatment: Filter ● Sterilization method: applying oxidation catalyst to the filter ● Target: bacteria collected by the filter
● Test result: sterilization effect of 99 % after 24 hours by using a filter only. This does not always have effect on the entire refrigerator or foods.
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MAINTENANCE
Warning

● Make sure to unplug the power plug when maintaining the refrigerator.

■ When dirt is found

● Wipe off it immediately. It is recommended to clean the hidden places once a year.

Power plug

1
2

The back/floor of the refrigerator

Once or twice a year

1

Unplug the power cord from the outlet.
If the dust on the power plug remains not
cleaned, it may cause a fire.

・Is any damage found on the power cord?
・Does the power plug become hot?
※ If there is any abnormality, please consult with your dealer about it.

3
4

Connect the power plug
firmly to a power outlet.

Vacuum Compartment

2
3

2

Wipe off following parts with a soft cloth
which is steeped in lukewarm water.

When the Vacuum Compartment Gasket is dirt

1

※ Do not use the detergents, etc.

Vacuum Container

Vacuum Compartment
Gasket seat

Vacuum compartment gasket

Request
● Wipe the ceiling of the compartment (platinum catalyst
and LED light) gently. Failing to do so may cause damage.
● If detergents and others except lukewarm water are used
to clean the vacuum compartment gasket, the vacuum
compartment gasket may be damaged, deformed or change in
color, which may cause the vacuum state unable to keep well.
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Wipe off dirt on the back of
the refrigerator, duct on the
side, wall and floor.

Once a month

Pg.32
For how to remove,
Be sure to remove foods contained in the Vacuum Case.

Attach the Vacuum Case.
For how to attach,

Lift up the
adjustable mount
by turning it
anticlockwise.

The back of the refrigerator easily becomes Duct on the side
dirty because fine dust is accumulated on it by convection of air.

Pull out the Vacuum Case.

3

Float the Adjustable
mounts from the
floor and draw the
refrigerator straight.
Lay the protection board etc. on
the floor which can be easily scratched.

1

Aluminum Tray

Pull the leg cover and
remove it.
Push it in from the front when installing it.

Check the following matters.

Remove the dust and
wipe it with a dry cloth.

Once or twice a year

Pg.32

Loosened vacuum compartment gasket or loose-fitting door of the
Vacuum Case may cause the vacuum state unable to keep well.

2
3
4

Remove the vacuum compartment gasket
from the Vacuum Case.
Grasp the tab of the vacuum
compartment gasket on the
observer’ s upper right and
remove it by hand carefully.

Tab

Rinse dirty portion in water using a soft sponge, etc.
※ Do not use the detergents, etc.

Wipe off excess moisture with a dry
cloth and dry it out naturally.
Wipe off dirt in the vacuum
compartment gasket
mounting groove.
Groove for attaching the vacuum compartment gasket.

5

Attach the vacuum compartment gasket.
Align the tab to the notch accurately, and then combine
Notch of the groove
them together.
Tab

Auto Drawer
Clean the auto door unit when food falls onto or is caught in the upper part of the auto door unit and when liquid is deposited on the auto door unit.

1
2
3
4

Unplug the power plug.
Remove each case of the Lower Freezer or the
Pg.33
Vegetable Compartment.

Warning
● Make sure to disconnect the power plug from
the power outlet before starting maintenance to
avoid injury.

Remove all foods which drop or are caught in.
Wipe off deposited liquid using a soft and dry cloth.

Linkage section
Auto Drawer Unit

Caution
● Make sure that water never splash to the Auto Drawer unit. Otherwise, it may cause malfunction.
● Do not disassemble the Auto Drawer unit. Otherwise, it may cause injury and/or malfunction.
● Exercise caution not to move the linkage section. Failing to do so may cause a failure.

Once a month

Each shelf/pocket/case

Once per three months

Wipe the surface of door using a soft cloth wet by
lukewarm water, and then wipe off water with a
dry cloth.
Remaining adhesives on glass surfaces, if any, can
be removed clearly by using a plastic eraser to rub
it and then wiping it off with a dry cloth.

Use a soft cloth wet by lukewarm water to wipe off.
Pg.32, 33
For how to remove

Door gaskets

Liquid receivers

Once a month

Wipe it thoroughly because it can easily
become dirty.

Request

● When the lower case of the Vegetable Compartment is
washed with water, turn it upside down to drain water,
and then wipe off water with a dry cloth. Don’ t use
thick-pile toothbrush or scrubbing brush to wash. It
may cause damage to case or moisture unit.

Maintenance

Surface of door

Once a month

Wipe them off if liquid collects and/or they
become dirty.

Liquid receivers

Caution
● Do not use the following items because it may cause damage and discoloration of the door, paintwork, plastic parts and glass surface
・Alkaline and alkalescence detergent for kitchen, plate powder, powder soap, oil, hot water, scrubbing brush, acid, benzine, thinner, alcohol, and bleach, etc.
● When using a chemical dustcloth, follow its instructions.
● Make sure to wipe off spilled cooking oil, citrus fruits juice and food soup, because it may cause damage and discoloration of the door, paint work
and plastic parts.
● Do not wipe off lubricant applied to movable contact surfaces of cases and rails for the slide door.
● When a magnet or suction cup is attached on the side surface of the body or the surface of a door, it may leave some mark.
● When unplugging the power plug, the settings of the Control Panel may be released. So check the settings.
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MAINTENANCE (CONTINUED)
Warning

● Do not place your hand in the mechanical section
of the automatic ice maker.
(Rotation of the ice tray may cause injury.)

Ice Maker Cleaning

When using for the first time

When not used for more than one week

Wash the Ice Tray or water paths with water.

Preparation

1
2
3

Be sure to check the followings before
starting the operation.

Water supply container
・Water is filled in it up to the limit line.
・It is set correctly beyond the tank
set position line.

Ice case

Go to the next step after checking them.

・If there remains ice, remove it.

Close all the doors.
Touch

button on the Control Panel to turn on the indicator lamp.

All indicator lamps turn on, and then the current settings are displayed.

Hold down
sounds.

button for 5 seconds or more until the alarm

When the 3 indicator lamps “Quick” , “On” and “Off” start to blink and alarm starts to sound, stop holding the
button.
“Ice Maker Cleaning” starts (for about 4 minutes).
・The indicator lamp will flash and the buzzer will sound for about 4 minutes.
・“Ice Maker Cleaning” can’ t be interrupted.
・If you open any of the refrigerator doors during Ice Maker Cleaning, the cleaning may not work properly. Do
not open or close the door until cleaning is completed.
Pg.25
・Door alarm sounds even if alarm is disabled.

4

Place a clean towel, etc. on the bottom in the Ice Case so that
the cutout of the Ice Case can be blocked after the alarm and
blinking of the indicator lamp end.
Place a water-absorbing towel on the bottom in the Ice Case to prevent trapped water during the ice maker
cleaning from spilling out of the cutout of the Ice Case.

5

Wipe off water inside the Ice Case completely, and then set
it to the Ice Compartment.
Remove the towel with which you have wiped off water.
There is no problem with using water remaining in the water supply container, if any.
After “Ice Maker Cleaning” , it is set to “On” mode, etc.
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11-4
It blinks

Touch it

Cutout

Towel

Water supply container

1

Once a week

Remove the water
supply container,
and then the lid.
Take up the near side of the lid
toward in the direction of the
arrow, and then remove it.

Ice tray

1
Gasket

Touch
button on the Control
Panel to turn on the indicator lamp.
All indicator lamps turn on, and then the current settings are
displayed.

Lid

Water supply
container

Once or twice a year

2

Touch
button to turn
on “Off” indicator lamp.
It stops water supply to the ice tray.
※ When “Off” indicator lamp blinks,
Touch it
wait for about 1 minute for it to turn
on, and then follow the next steps.
Note that the frame cannot be pulled out.

2

Remove the gasket from the lid.

3

Rinse each part of the water supply
container in water.

Turn the case and remove it from the lid.

3

Push the level laterally.
draw the frame.
Raise the cover ( ▲ part) in the direction of the arrow.
Remove the ice tray from the frame.
Slide
Ice tray

4

Insert the lid from its rear side and
close it in the direction of the arrow.

Notice
● Dechlorinated water such as mineral water, well water, filtered water,
cooled boiled water and others tends to cause water stain / slime compared
with tap water. So it is recommended to maintain once every 3 days.
● When the Ice Maker is not used for more than 1 week, dry out the water
supply container, and then set it in place.
When not used for more than 1 week, it is recommended to start Ice
Pg.30
Maker Cleaning before use.

Cover

Lever

Frame

4

Empty the ice tray and wash
it lightly in the stream.
Do not use a sponge / cleanser, etc.
Be sure not to scarify.

5

Open the Ice Compartment, and then
attach the ice tray.
Set the ice tray
Hold down the cover to the end until it snaps.
Push the frame to the end until it snaps.
Move the frame back and forth to check that it is fixed
securely.

Click

Maintenance (Continued)

Wash it with a soft wash sponge etc.
Do not use the detergents etc.

Attach each part to the water supply
container, pour water
in and then set it.

Open the door of the Ice Compartment,
and take out the ice tray.

Click

Notice

● When the frame for the ice tray cannot be pushed into the back,
the motor that drives the ice-tray may have operated. Remove
the ice tray once and then push the frame alone into the back,
and then touch
button with all the doors closed to turn
on “Off” . After 1 minute, the ice-tray driving motor gets ready,
allowing you to mount the ice-tray.

6

Touch
button on the Control Panel to turn
on the indicator lamp, and then touch
button to turn on the “On” indicator lamp.
Automatic Ice Making starts.
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HOW TO REMOVE/ATTACH PARTS
Caution

● Before removing parts, take out all the foods on the parts.
● Do not remove parts except the ones listed here.
Please contact with a Hitachi customer service centre for cleaning such parts after removing them.

Height adjustable upper and middle shelf
Slightly lift up the back
of the shelf and draw it.

Raise the shelf,
as shown in the
drawing.

Forks of the shelf (Right / Left)

Rotate and
remove it.

Upper
shelf
Middle
shelf

When installing the shelf, slide it until it reaches to the interior wall, then slightly lift up
the back of the shelf and push it in.
(hitch the forks of the shelf to the parts on the back of the shelf)
Door may be damaged if you draw the shelf without turning it.
Notice
Be careful to attach/remove the glass shelf because it is heavy.
If it drops, it may break and cause bruise or injury.

Request

Before removing the upper shelf, remove the middle shelf.

Door pocket
Lift up the door pocket while tapping the left/right of its bottom surface, and remove it.
(It is fixed a little tightly.)

Caution

Tap
Tap

Insert the door pocket fully to the end when installing it.
If it drops, it may break and cause bruise or injury.

Fixed shelf

Height adjustable lower shelf

Draw the shelf, and pull off the 2 pins on the
lower right and remove it.

Remove the shelf by slightly lifting up the rear of
the shelf.

Forks

Caution

If you pull out the shelf straight, it may hit the door.

Vacuum Case
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How to remove

How to attach

Pull out the Vacuum Case by slightly
lifting up and moving up and down.

Insert the Vacuum Case so that both
right and left convex ribs on the case
can slide under the guide rail of the
Vacuum Container.
Lastly, hold down the handle to lock.
Request

Vacuum Container

Convex rib

Guide rail

Vacuum Case

Check if it is fixed properly by taking it in and out a few times.

Ice Case (Ice Compartment)・Upper Freezer case (Upper Freezer)
Draw the door fully and lift up the case towards you.
Put the case bottom on the frame and set the case.

Underside of the case

Frame

Slide case and lower freezer case (Lower Freezer)
Draw the door fully, and draw the Slide case
respectively.
Caution
Slimline slide case

● Do not remove the Slimline slide case.
Pin (right and left)

Lift up the Lower
freezer case.

Caution
● Do not peel off the adhesive
seal.

Caution
● The partition of the Lower Freezer
can’ t be removed.

Seal

Fork (right and left)

Rectangle
hole in the
frame

Slide case

Lower
freezer case
Frame

When installing it, insert the pins on the left/right of the Lower freezer case into the square holes on the frame to install it.
Moreover, hitch the fork on the left/right of the Slide case to the outside of the Lower freezer case.

Draw the door fully and pull up
both hands further to pull it out
slowly and to place it on the floor.

Lift up the Upper Case.
Upper Case

Lift up the Lower Case toward the
front.
Lower Case

Pin (right and left)

Request
● Be careful. Water
may drip from the
backside of the lower
case.

Rectangle hole in the frame

Request

● Do not detach the door completely.
● When opening the door, do not place your foot near the door. Doing so may
cause it to be caught between the door and the floor.

To install the Lower Case, put the lugs on the right
Request
and left of the lower case into the square holes on
the frame, and place the fringe of the lower case ● The partition cannot be removed.
on the frame to set.
● Improper installation of the Upper Case may damage parts,
including cases. Once the Upper Case is installed, slide it in
Wrong setting may cause abnormal noise or halfthe front-rear direction to confirm that it is mounted properly.
closed door when opening or closing the door.
● Do not remove the Moisture Cover and Unit in the Lower Case.

How to Remove/Attach Parts

Upper Case, Lower Case (Vegetable Compartment)

Partition

How to attach the slide door (Ice Compartment/Upper Freezer/Lower Freezer/Vegetable Compartment)
Ice Compartment/Upper Freezer

Lower Freezer/Vegetable Compartment

Frame
Frame
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TROUBLESHOOTING
Check the following points before asking repair. Contact your dealer or our customer center if the problem still exists after checking them.

When this happens

Action and Reasons

Initial stage
Control Panel

Not cooled well.

Have 24 hours passed since the installation?

Cooling may take more than 24 hours at installation. Place food at
appropriate intervals, refrain from opening and closing a door as
much as possible and wait. Cooling takes more time during summer
or in case of a lot of food being stored.

No ice is made.

Have 24 hours passed since the installation?

As the entire refrigerator is not cooled immediately after installation,
it takes more than 24 hours for the first ice to be made. Place food
at appropriate intervals, refrain from opening and closing a door as
much as possible and wait.

Is
lit in the Display Section?
If so, the Operation Section is locked.

Cancel the lock of the Control Panel.

Is Refrigerator Compartment Door open?

Operate after closing it.

Is a water drop or dirt attached to the Control Panel?

Wipe off dirt with a wet cloth and then wipe off moisture with a dry
cloth.

Are you wearing gloves or applying a plaster?

Touch directly with your finger.

The Control Panel does not
respond.

Did you touch adjacent Control Panel wrongly?

The Operation Section is
unlit.

Ice cannot be made at all.

It takes a long time to make
ice.

−−−−−

Automatic ice making

Stored ice becomes small.
Ice sticks together.

Connected ice is made.

There is white impurity in
ice.
Ice tray frame cannot be
drawn.
When you do not make ice

Pg.25

Touch the target Control Panel only.
The Operation Section goes out about 40 seconds after the
Pg.9
completion of operation for energy savings.
To turn it on, touch
or open a door of the Refrigerator
Compartment.

Is “Off” lit in the Display Section?
Ice making is set to Stop Ice Making.

Set it to “On” or “Quick” mode.

Is "Water" lit in the Display Section?
The water in the water supply tank is low.

Pour water into the water supply container.

Is the water in the water supply tank low?

If the water in the tank is low, ice may not be made.
Add water until water level reaches to the “Container-full line” of the
Pg.18
water supply container.

Is the water supply container pushed firmly until it is beyond the
“Container set position” line?

Push it beyond the “Container set position” line.

Do you push it to the end until it snaps?

Push the frame back until it snaps.

Is anything other than ice stored in the ice case?

Remove it from the Ice Case.

Is the ice case filled with ice over the limit line of stored ice amount?

Level the ice.

Do you open the door frequently or store a large amount of food at a
time?

The inside is not cooled down enough.
Minimize the number of times of opening and closing the door until
it cools fully. Allow clearance as much as possible between each
stored food.

Is the surrounding temperature low?

Ice making takes more than four hours during winter. Refrain from
opening and closing a door as much as possible and wait.

Have you just changed the setting from “Off” to “On”?

Ice-making may take time immediately after changing the setting.
Refrain from opening and closing a door as much as possible and
wait.

Does any food or package caught in the door of the Freezer or Ice
Compartments prevent the door from closing completely?

Remove caught food, if any, and close the door securely.

Is the “Energy Saving” mode “ON”?

Exit the “Energy Saving” mode.

Projection is generated on ice.

Small ice is made.
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Check Item

−−−−−

Pg.18, 19
Pg.18, 19

Pg.18

Pg.31

Pg.19

Pg.24

It is frozen water collected in the ice tray groove.
It does not indicate any trouble.

Is old ice left unused for a long time?

The old ice cubes become smaller by themselves and may cling to
each other.

Do you open the door frequently or store a large amount of food at a
time?

Open/close the door quickly or reduce frequency of opening and
closing the door.

Has a door of the Refrigerator Compartment or the drawers
incompletely closed temporarily?

Close the door completely.

Is the water in the water supply tank low?

If the water in the tank is low, ice may not be made.
Add water until water level reaches to the “Container-full line” of the
Pg.18
water supply container.

Is the frame pushed inside until it clicks into place?

Push the flame inside until it clicks into place.

Is the Ice Tray damaged?

A damaged Ice Tray precludes the removal of ice cubes from the
Ice Tray, resulting in broken ice cubes or ice cubes sticking to each
other.
Contact your distributor for the replacement of the Ice Tray.

Pg.31

−−−−−

Water in the groove in the Ice Tray may be frozen and sticks to ice
cubes. It does not indicate any trouble.

−−−−−

It is because the fine air bubble in water is contained in ice.

Did you use mineral water to make ice?

Mineral contained in water may freeze and become white impurity in
ice. It may remain after thawing in water, but it is harmless.

Is “Off” set?

The ice tray cannot be drawn when the auto ice maker is operating.
Set it to “Off”. When the “Off” indicator lamp is blinking, wait for 1
Pg.31
minute until “Off” is lit, and then draw the ice tray.
−−−−−

Set “Off”.
See "Stop Ice Making".

Pg.19

When this happens

Refrigerator does not cool

Is not cooled down.
Ice cream is soft.

Check Item

Remove caught food, if any, and close the door securely. Pay
attention to the height of food when placing it in the refrigerator.

Is food squeezed in? or Is a large amount of food put in at one time?

Allow clearance between each food in each compartment.

Is the case in each compartment fixed securely?

Install them correctly.

Food cannot be cooled enough, depending on the installation place
or surrounding situation.

Check to see if the refrigerator is installed properly.

Frost and/or dew occurs

Dew adheres to the outside
of the refrigerator.

Pg.10

Exit the “Energy Saving” mode.

Is the temperature set to “ ■ ”?

Switch the temperature setting of the compartment where it does not
Pg.14, 20
fully cool to “ ■■ ” or “ ■■■ ”.

Does the temperature around the refrigerator become high due to
weather (ex: in summer)?

Switch the temperature setting of the compartment where it does not
Pg.14, 20, 23
fully cool to “ ■■■ ”.

Have you left a door open for a long time or opened or closed it
frequently?

Temperature in the refrigerator rises little by little while its door is
open. If the door is opened/closed frequently or left open for a long
time, temperature cannot easily lower.
Reduce the number of times of opening and closing the door, or
open/close the door quickly.

Was the door or the drawer not temporarily shut completely?
−−−−−

Pg.24

The refrigerator is in the demo mode. Please cancel the mode.
Pg.35

Check that any food or package caught in the door, and then close it
completely.
When a door is opened or closed, water in the air may cling to the walls
or parts in the Freezer in the form of frost or ice. Open or close the door
quickly, or reduce frequency of opening and closing the door. Wipe off
the frost or dew with a dry cloth.

Is the air surrounding the refrigerator humid?

Dew may adhere to those parts when the indoor humidity is high (ex:
rainy day). Wipe off the dew with a dry cloth.

Is the heater for preventing dew condensation set to Low?

When the air surrounding the refrigerator is humid, dew may be
formed. Set the heater for preventing dew condensation to Standard.
Pg.26
Wipe off the dew with a dry cloth.

Is the temperature set to “ ■■■ ”?

When the temperature is set to “ ■■■ ”, dew may be formed on
the surface of a door. Set the temperature to “ ■■ ”.
Wipe off the dew with a dry cloth.

Have you left a door open for a long time or opened or closed it
frequently?

Condensation may form on the wall and/
or around the cold air blowout port when
the door is opened and closed frequently
or the humidity is high around the
refrigerator. No trouble. Wipe it off with a
dry cloth.

Dew condensation

Refrigerator
cools overly

“ ■■■ ” is selected in the temperature setting.

Switch it to “ ■■ ”.

The surrounding temperature is lower than 5˚C.

When the ambient temperature is low, the inside of the refrigerator may
cool overly. Switch the temperature setting to “ ■ ”.

Is it placed in front of the Cold Air Blowout Port?

Do not place any food in front of the cold air blowout port.

flashing

How many times in succession has it blinked?
In what pattern does it blink?

It indicates an abnormal condition.
Consult your dealer.

flashing

Did you put food or ice other than that made by the Automatic Ice Maker
in the Ice Compartment?

Refrigerator cools overly.
Food freeze.

flashing
[

flashing

] display on the control panel flashes

All indicator lamps flash
flashing
All displays flashing
Blinks other than those above

The indication on the Control
Panel is changing quickly.

Pg.14, 20

Some foods, etc. may come into contact with the ice tray.
Empty the Ice Compartment and do the “Ice Maker Cleaning”.
Pg.30

Have you just had your service staff member inspect your refrigerator?

It may be in the operation check mode for serviceman.
It will return to the normal mode after about 15 minutes. There is no
problem with using the refrigerator.

Have you just had your service staff member inspect your refrigerator?

It may be in the operation check mode for serviceman.
It will return to the normal mode after about 10 minutes. There is no
problem with using the refrigerator.

Have your held “On” for five seconds or more?

It is in process of Ice Maker Cleaning.
The blink will stop in about four minutes. Do not open any door of the
refrigerator during blinking.

Have you just set “Off”?

The Automatic Ice Maker is working.
Blinking stops in about one minute. The frame of the Freezer cannot be
removed during blinking.

Is the door opened?
Is the door closed incompletely due to food being caught?

Close a door when it is open.
If a door is closed incompletely due to food being caught, remove the
caught food and close it securely.

−−−−−

Consult your dealer.

−−−−−

The refrigerator is in the demo mode. Please cancel the mode.
In the demo mode, the refrigerator does not perform the cooling operation.
Open the right and left doors of the Refrigerator Compartment and the
door of the Lower Freezer.
Touch
on the Control Panel to turn on the indicator lamp.
Press and hold the
button for 10 seconds or more until the preset
sound is heard.
All the indicator lamps are lit for a few seconds, the demo mode is
cancelled and the cooling operation is started.
Close the right and left doors of the Refrigerator Compartment and the
door of the Lower Freezer.

Troubleshooting

Dew condensation
occurs in the Refrigerator
Compartment.

Pg.33

Is the “Energy Saving” mode “ON”?

Is the indication on the Control Panel changing quickly?

Frost, dew or ice adheres to
the inside of the refrigerator
or the frame of the drawer.

Action and Reasons

Does any food or package caught in the door prevent the door from
closing completely?
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TROUBLESHOOTING (CONTINUED)
When this happens
Another door opens after
closing 1 door.

Abnormal operating sound is generated

Annoying sound is
generated by the
refrigerator.

Check Item

Action and Reasons
Another door may open for a moment by the wind pressure because cool
air path connects each compartment.

Have you shut the door with a bang?
Is the floor unlevel?
Does the refrigerator come in contact with the wall or furniture, etc.?
Is the refrigerator cooled down enough?
Is “Freezer” and “Quick” set?

Operation sound lasts long.

−−−−−

Operation sound sometimes
becomes louder.

−−−−−
Sound like water flowing (trickling)
Sound like collision (tapping)
Sound like water boiling (bubbling up)
Sound like meat roasting (sizzling)

When other sounds such
as shown in the right
table are generated by the
refrigerator.

These sounds are caused when the refrigerant flows or water flows/
evaporates to remove frost.
This is not malfunction.

Sound like squeaking (cracking) (knocking)
Sound like something is caught (clacking)
Sound like roaring (honking)
Sound caused immediately after closing the door (booming)
Sounds caused by the Automatic ice maker
(zooming)
(rattling)
(clunking)

Door is not in a
horizontal state
Refrigerator
becomes hot

The side of the refrigerator
becomes hot. Hot air comes from
the bottom of the refrigerator.

More force is required to
open the door immediately
after closing the door.

Is the installation site level?
Does the soft floor material sink in around the legs due to the weight of
stored items?

This sound is caused when the refrigerator starts the operation to cool.
This does not affect the refrigerator performance. Adjust the refrigerator
Pg.10
adjustable mount to keep it level if you want to correct it.
Lay a firm board which has more than 1cm thickness on the floor if the
refrigerator itself inclines.
It is because the air that entered the Refrigerator Compartment is rapidly
cooled and the pressure in the Refrigerator Compartment temporarily
lowers.
Do not leave the door open for a long time. Open and close it diligently.

Is a door left open for a long time?

−−−−−
Is the setting of the Vacuum Compartment to “Off” (Non-vacuum)?
Is the handle pulled up?
Is the handle held down to the end and locked?

There is something strange with the Vacuum Compartment

Is the Vacuum Compartment Gasket removed?

Hot air may come from the bottom of the refrigerator to exhaust the heat
generated when the cooling device operates.
The temperature may rise to 50 – 60 ˚C immediately after installation or
during summer.
It does not pose safety or performance problems, but avoid touching it.
Pg.17
Change the setting to “-1˚C (Subzero)” or “+1˚C (Chiller)”.
Hold down the handle to lock.
The vacuum function will not work unless it is locked.
Press the handle until it stops to lock it.
Install the Vacuum Compartment Gasket.
Pg.28

Is there anything that is caught stuck to
the gasket of the vacuum compartment
or its retainer? Is the gasket or its
retainer dirty?

Hissing sound does not
occur when opening.

Remove any packaging material of foods or other things which are caught in.
If the gasket is dirty, clean it..
Pg.28

Fiber

Scrap

Is any part of the gasket stuck together?

A part stuck together

If a part of the gasket is stuck together, the vacuum compartment will
not be able to maintain a vacuum state.
If there is a part stuck together, peel such part off.
Pg.32
Since it is difficult to see the left and right side faces and the bottom,
such part shall be confirmed with removing the vacuum compartment.
Pg.28

Gasket

It is not clear whether the
Vacuum Compartment has
been vacuumized.
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This sound is heard when the parts squeaks due to changes in temperature
in the refrigerator or atmospheric pressure in the Vacuum Compartment.
This is not malfunction.
These sounds are caused when the electric parts to control
the refrigerator temperature operates.
This is not malfunction.
These sounds are made when ice is separated from the ice tray of the
auto ice maker or water is supplied to the ice tray.
This is not malfunction.
button to change it to “Off”.
To stop the sound, touch the
Pg.19

Sound occurs sometimes (clacking)

Door is not in a horizontal
state.

Pg.10
Lay a firm board and then install the refrigerator thereon.
Install the refrigerator with clearance around it.
You may feel that the operation sound is loud because the compressor
operates in high-speed under the following conditions: the refrigerator
does not cool fully on the occasion such as using it for the first time,
opening/closing the door frequently, the surrounding temperature is high.
When it is set to “Freezer”/“Quick”, operation sound of the compressor or
the fan motor gets louder because of high-speed revolution.
As the compressor operates slowly for energy savings, you may hear an
operating noise for a long time.
The operating power varies in response to changes in the inside
temperature of the refrigerator, and thus you may sometimes hear a
large noise.

If the gasket is dirty, clean it.

Pg.39

Was the door of the Vacuum Compartment or the Refrigerator
Compartment just opened / closed?

It takes about three to four minutes for the Vacuum Case to be vacuumed
after the vacuum pump starts to operate. Wait for more than four minutes
after opening or closing.

Do you hear a sound when opening the Vacuum Compartment?

The Vacuum Compartment has been vacuumized properly if a vacuum
releasing sound (hissing sound) is heard when opening it.

When this happens
There is something strange with the Vacuum Compartment

The handle cannot be
locked.

It smells strange

Plastic smells

Booming sound and
vibration occur around the
Vacuum Compartment.

Check Item
Is there any food etc. caught in the inner part of the Vacuum
Compartment Case or the vacuum compartment gasket?
Is the Vacuum Case set in place?

−−−−−

Action and Reasons
Remove any food if it is caught in.
Mount the Vacuum Case as shown in “How to attach the Vacuum Case”.
Pg.32

This sound is caused when the vacuum pump operates.
You can stop the vacuum pump operation when you want to stop the
sound (ex: night time).
Change the setting of the Vacuum Compartment to “Off” (Non-vacuum).
Pg.17

Is something caught in the Vacuum Case or the gasket of the Vacuum
Compartment dirty?
Do you push down the handle until it stops to lock it?

A sound may be heard or vibration may be felt more frequently.
Remove any packaging material of foods or other things which are caught in.
Pg.29
Clean the vacuum compartment gasket if it is dirty.
Push down the handle until it stops to lock it.
The moisture from the juicy food may cause dew condensation and/
or frost adhering insider the compartment because the Vacuum
Compartment is sealed.
It is recommended to wrap the juicy food with plastic film, etc.
Wipe dew and /or frost off with a soft cloth wet by lukewarm water.

Dew, frost or ice is formed
inside the Vacuum Compartment
or around the Vacuum Case.

Did you place food containing a
lot of water?

The surface of stored vegetables
is dented or gets discolored.
Food in the Vacuum
Compartment freezes.

Is the vegetable sensitive to low temperature such as eggplant and
cucumber?

Move them to the Vegetable Compartment.

Is the Vacuum Compartment set to “-1˚C (Subzero)” or “Off” (Nonvacuum)?

Set the “+1˚C (Chiller)”.

Ice smells
It smells in the refrigerator

Noise is loud.
There is an abnormal noise.

The Auto Refrigerator Door
does not close.
Auto Refrigerator Door does
not open widely.

−−−−−
Do the water supply container become dirty? Or does ice become old?
−−−−−

The compartment does not
open even if the electrical
drawer switch is pressed.
Auto Drawer

The Auto Drawer does not
open/close.

Pg.17

This smell occurs because a lot of plastic parts are used in the
refrigerator, but the smell decreases gradually while cooling.
This is not malfunction.
Wash them regularly to prevent “slime” and/or “fur”.

Pg.31

Chlorine may strongly smell because chlorine in tap water is condensed.

Is any food which strongly smells stored without any wrapping?

The deodorizing function cannot completely remove all smells.
Seal that kind of food with plastic film etc.

Hitting sound (thumping sound)

This is the operating sound of the Auto Refrigerator Door.
This is not malfunction.

Buzzing sound (whir)

This is the operating sound of the Auto Refrigerator Door.
This is not malfunction.

The operation sound of the Auto Door differs depending on doors (left or
right).

This may vary depending on installation conditions of the refrigerator or
the volume of foods stored in the door pocket.
This is not malfunction.

Is the

Turn on the

light not lit? Turn on the light.

indicator lamp.

Is the Ice Compartment or the Upper Freezer opened?

Close the slide door and then touch the Open Button of the Auto Refrigerator Door.

Is any food or food bag caught on the compartment?

Remove foods and others that are caught in.

Did a power failure occur or did the compartment knock against any
obstacle during electrical operation?

Auto Refrigerator Door stops on the way, so push in the door with hand.

Do stored beverages or foods make contact with the wall in the
Refrigerator Compartment?

Remove beverages or foods that make contact with the wall.

Is the installation site level?

Opening angle of the Auto Refrigerator Door may vary or the door may
go back a little after it is opened automatically depending on installation
conditions of the refrigerator, but this is not malfunction.

Auto Refrigerator Door moves even
if it is locked on the Control Panel.
Noise is loud.
There is an abnormal noise.

Pg.17

−−−−−

Auto Refrigerator Door can not be locked from the Control Panel.
In order to stop Auto Refrigerator Door, unlock the Control Panel first, and then touch
button for 3 seconds or more until it beeps twice.
Pg.12, 25

Hitting sound (thumping sound)

This is the operating sound of the Auto Drawer.
This is not malfunction.

Buzzing sound (whirring, grunt)

This is the operating sound of the Auto Drawer.
This is not malfunction.

Operation sound of the Vegetable Compartment is louder than that of the
Lower Freezer.

Operation sound of the “vegetable compartment” is louder than the “lower freezer”.
The operation sound depends on the amount of food stored. This is not malfunction.

Is the

Turn on the

light not lit? Turn on the light.

indicator lamp.

Is either one of the lower freezer or the vegetable compartment open?

Close the open electrical drawer compartment and then press drawer
switch for the compartment you want to open.

Is any food, food bag or plastic wrap, etc. caught on the compartment?

Remove foods and others that are caught in.

Did a power failure occur or did the compartment knock against any
obstacle during electrical operation?

The door does not open/close smoothly because the electrical drawer
function is stopped before the operation completes.
Manually push in the door with strength. Otherwise, unplug the power
plug with the door drawn, and connect it after 10 seconds.

Is the food caught between the Upper
Case and the Moisture Cover?

Troubleshooting (Continued)

Auto Refrigerator Door

Auto Door won’t open even if
touching the Open Button.

Dew and/or frost

Remove it, if any.
Do not close the door with force while the food is in contact with the Moisture
Cover.

The Auto Drawer does not
open much.

−−−−−

The Auto Drawer is pulled out by approx. 15 cm or more. The length may vary
depending on installation conditions of the refrigerator, or the Auto Drawer may
go back a little after the door is opened automatically. This is not malfunction.

Auto Drawer moves even if
it is locked on the panel for
operation.

−−−−−

Auto Drawer can not be locked from the panel for operation. In order to stop
Auto Drawer function, unlock it first on the panel for operation, and then touch
button for 3 seconds or more until it bleeps.
Pg.12, 25
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TROUBLESHOOTING (CONTINUED)
When this happens

Dew condensation
occurs in the Vegetable
Compartment.

Check Item

Action and Reasons

Vegetable Compartment

Did you place a large amount of vegetable containing much water?

As the Vegetable Compartment is more humid than the other
compartments, dew may be found in the case or ceiling of the Vegetable
Compartment or on the surface of food, depending on the amount or
type of vegetable stored there.
This is not abnormal state. To avoid condensation, wrap a vegetable
with plastic food wrap before storing it in the Vegetable Compartment.
Heavy condensation may cause water to be pooled in the Vegetable
Compartment. Wipe it off with a soft cloth.

Is the Moisture Unit blocked with food bags or containers?

A blocked Moisture Unit is likely to cause condensation. Move the food
bags or containers that block the Moisture Unit to other portions.
Wipe off the dew with a soft cloth.

Is any food, etc. caught between the
upper case and the lower case?
Remove it if any.

The Vegetable
Compartment door doesn’t
close / When the Vegetable
Compartment door is
opened, the upper case
doesn’t go back to the
locking position.

Is a plastic bottle and/or food item in
contact with the handle of the Upper
Case?

Is any food caught between the Upper
Case and Moisture Cover?

You feel electricity a little
when touching the main
body of the refrigerator.

−−−−−

Radio and/or television are
disturbed by noises.

−−−−−

There are thin lines like
scratches on the plastic parts.

−−−−−

There are waving and/or distortions on
the door surface, the side and the top
surface of the refrigerator.

−−−−−

Store PET bottle, food, etc. so that they don’t come in contact with the
locking handle.

Remove it, if any.
Do not close the door with force while the food is in contact with the
Moisture Cover.

The refrigerator may be charged with static electricity, but there is no
problem with the safety.
It is caused by the electromagnetic radiation slightly generated from this
refrigerator. Install the refrigerator away from the television, radio and interphone.
It is recommended to connect the power plug to the power outlet separated
from the antenna terminal.
Those lines are caused by the liquid resin flowing when plastic is molded.
They are especially conspicuous for the transparent parts, but there is no
problem with the strength and they can never lead to any cracks.
Slight waving and/or distortions are generated in the manufacturing
process of the refrigerator. They may be conspicuous according to
the position of the light source and/or the brightness etc., which is not
malfunction. There is no problem with the performance.
This hole is used to escape the air inside when filling the heat insulation
material into the door during the production process. It is neither a flaw
nor abnormal thing.
Hole (on a side of Refrigerator Compartment)

There is a small hole
inside the door.

−−−−−

Hole (inside of the door)

Others

* Some products have an adhesive seal to conceal the hole. Please do
not peel it off.
−−−−−

Reduce the number of times of opening and closing the door and avoid
storing food additionally until the electric supply is restored.
Please check each setting on the panel for operation after the power
comes back on.

The refrigerator is expected not
to be used for a long term.

−−−−−

Remove all the items in the refrigerator.
Unplug the refrigerator to take care of the inside or the automatic ice
maker.
Pg.28-31
Leave all the doors open to dry the refrigerator for 2 or 3 days.

Remove frost.

−−−−−

Any operation to remove frost is not required because this refrigerator
remove frost automatically. Thawed water is collected in the evaporating
tray and automatically evaporates.

Transporting and moving care.

−−−−−

See “Transporting your refrigerator (transport for moving)”

−−−−−

Do not touch a broken glass, but contact your dealer for repair
soon.

The electric supply failed.

Pg.11

Glass is broken
door glass,
glass shelf
When a fruit fly, etc. enters
the refrigerator
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Are there fruit flies around it?

Keep the environment clean.
Put something a fruit fly hates or fruit fly can get trapped in something
like that.

Is there any food with strong smell in the refrigerator?

Cover food with the lid so that fruit flies can’t be attracted by the smell.

Is the door left open for a long time?

Please close the door as soon as possible.

AVAILABLE PARTS
■ If you order any part listed below, specify the model of your refrigerator to a dealer for purchasing genuine parts.
Subject
Vacuum state can't be maintained
● It may be damaged, deformed or
discolored.

Product Name

Model

Vacuum compartment gasket

R-X670GE

Product Model
R-XG6700G 311

Troubleshooting (Continued) / Available Parts
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Πάντα να ακολουθήτε
αυτές τις προφυλάξεις

Κατά τη χρήση αυτής της συσκευής, η μη τήρηση των προφυλάξεων ασφαλείας μπορεί να προκαλέσει προσωπική βλάβη, βλάβη σε
τρίτους, καθώς και υλικές ζημίες.
■	Τα παρακάτω εικονογράμματα κατηγοριοποιούν και εξηγούν το επίπεδο ζημιάς ή
■ Με τα παρακάτω σύμβολα και τις εξηγήσεις που τα
φθοράς που ενδέχεται να προκύψει από την αγνόηση των συμβουλών και τη λάθος
ακολουθούν υποδεικνύεται και ταξινομείται ο τρόπος
μεταχείριση της συσκευής.
με τον οποίον πρέπει να ακολουθούνται οι συμβουλές.
(τα παρακάτω σύμβολα είναι παραδείγματα)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Συμβουλές με αυτό το εικονόγραμμα μπροστά τους
σημαίνουν «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα σοβαρού
τραυματισμού ή θανάτου» αν αγνοηθούν.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κάτι που
δεν πρέπει να κάνετε (Απαγορεύεται).

ΠΡΟΣΟΧΗ

Συμβουλές με αυτό το εικονόγραμμα μπροστά
τους σημαίνουν «Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα
τραυματισμού ή ζημιάς σε περιουσία» αν αγνοηθούν.

Αυτό το σύμβολο υποδηλώνει κάτι που
πρέπει να κάνετε (Υποχρεωτικό).

■ Αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά μέσα. Η παρακάτω στήλη συμβόλων αναφέρει τις προφυλάξεις σχετικά με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει τις προφυλάξεις σχετικά με εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.
R600a

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Τοποθέτηση

● Λάβετε μέτρα ώστε να μην ανατραπεί το
ψυγείο λόγω σεισμού, κλπ.

・ Η ανατροπή του ψυγείου μπορεί να προκαλέσει
τραυματισμό.
Δονείται και είναι
ασταθές

Απαγορεύεται το
βρέξιμο

● Μην τοποθετείτε το ψυγείο σε
υγρούς χώρους ή όπου νερό
μπορεί να εκτοξευθεί.

・ Μπορεί να επηρεαστεί η
μόνωση ρεύματος προκαλώντας
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

Χειρισμός της ενέργειας και του ηλεκτρικού καλωδίου
Απαγορεύεται

● Αποφύγετε χρήση που μπορεί να έχει ως
αποτέλεσμα τα εξαρτήματα επιτοίχιας πρίζας
ή του ηλεκτρικού καλωδίου να λειτουργούν
πέραν του καθορισμένου ηλεκτρικού
ρεύματος. Επίσης μην χρησιμοποιείτε πηγές
ενέργειας που δεν παρέχουν ονομαστική τάση
εναλλασσόμενου ρεύματος.
Εάν μια πηγή ενέργειας μοιράζεται με άλλες συσκευές, οι
προσαρμογείς διπλού ή πολλαπλών σημείων μπορεί να ζεσταθούν
πέρα από κανονικά επίπεδα και να προκαλέσουν πυρκαγιά.

● Μην κάνετε τίποτα που μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο καλώδιο
τροφοδοσίας ή το φις.

● Συνδέστε το φις σταθερά στην
πρίζα με το καλώδιο προς τα κάτω.

● Καθαρίζετε τη σκόνη από το φις
συχνά.
Βλάση στην μόνωση, λόγω υγρασίας
όταν μαζευτεί σκόνη στο φις, μπορεί
να προκαλέσει πυρκαγιά.

・ Χρησιμοποιήστε μια επιτοίχια πρίζα με ονομαστική ισχύ
μεγαλύτερη από 10 A από μόνη της.

・ Η σύνδεση του φις με το καλώδιο
προς τα πάνω, μπορεί να ασκήσει
πίεση στο καλώδιο και να προκαλέσει
βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση,
προκαλώντας ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
・ Η ατελής σύνδεση του φις μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω θερμοκρασίας.
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Το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις δεν πρέπει να το
κόψετε, να το τροποποιήσετε, να το φέρετε σε επαφή
με ζεστά εξαρτήματα, να το κάμψετε με δύναμη, να
το στρίψετε, να το τραβήξετε, να τοποθετήσετε βαριά
αντικείμενα πάνω του, να ασκήσετε πίεση πάνω του
με το ψυγείο, να το δέσετε ή να το συνδέσετε με άλλα.

Η χρήση χαλασμένου ηλεκτρικού καλωδίου μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία, βραχυκύκλωμα ή πυρκαγιά.

・ Συμβουλευτείτε έναν αντιπρόσωπο σχετικά με την επισκευή
του καλωδίου τροφοδοσίας ή του φις.

・ Αποσυνδέστε το φις και σκουπίστε το με ένα στεγνό
πανί.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Χειρισμός της ενέργειας και του καλωδίου τροφοδοσίας
● Βεβαιωθείτε ότι έχετε
αποσυνδέσει το φις πριν από
τη συντήρηση του ψυγείου.

● Μην συνδέετε ή αποσυνδέετε το φις
με βρεγμένα χέρια.
・ Μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

Απαγορεύεται
να έχετε τα χέρια
σας βρεγμένα

● Αυτή η συσκευή μπορεί να
χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και
άνω, καθώς και άτομα με μειωμένες σωματικές,
αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή με
περιορισμένη εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν
λάβει εποπτεία ή καθοδήγηση σχετικά με την
ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους
σχετικούς κινδύνους.

Απαγορεύεται το
βρέξιμο

● Μην τοποθετείτε δοχεία με νερό
πάνω στο ψυγείο.

● Μην βάζετε μέσα στο ψυγείο
αντικείμενα που μπορεί να
πάρουν φωτιά.

● Μην φυλάζετε μέσα στο ψυγείο
φάρμακα, χημικές ουσίες, καθώς
και ουσίες για χρήση σε έρευνες και
πειράματα.

・ Μπορεί να επηρεαστεί η
μόνωση ρεύματος προκαλώντας
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

・ Χυμένο νερό μπορεί να βλάψει την μόνωση
ηλεκτρικών εξαρτημάτων, με αποτέλεσμα
ελαττωματικό ρεύμα. Αυτό μπορεί να
προκαλέξει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

・ Η βενζίνη, οι αιθέρες, το υγραέριο, τα
αραιωτικά και οι κόλλες μπορεί να προκαλέσουν έκρηξη.

● Μην χρησιμοποιείτε εύφλεκτα
σπρέι κοντά στο ψυγείο.

・ Ηλεκτρικές επαφές όπως οι διακόπτες
πόρτας βγάζουν σπινθήρα, ο οποίος
μπορεί να προκαλέσει φωτιά.

● Μην κρεμιόσαστε στις πόρτες και
μην πατάτε πάνω στα διάφορα μέρη
του ψυγείου.

Benzine

LP gas

binder

Απαγορεύεται

● Μη ρίχνετε νερό πάνω ή μέσα
στο ψυγείο.

・ Ουσίες που απαιτούν συγκεκριμένους όρους
φύλαξης δεν μπορούν να αποθηκευτούν σε ένα ψυγείο οικιακής
χρήσης.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση

Η συνεχής χρήση, μπορεί να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή
Σ. 66
τραυματισμό.
・ Πάντα κρατάτε το βύσμα όταν το αποσυνδέετε.

● Μην τοποθετείτε αντικείμενα
πάνω στο ψυγείο.

・ Το άνοιγμα και κλείσιμο πορτών μπορεί
να προκαλέσει πτώση των αντικειμένων
και τραυματισμό.

● Μην αφαιρέσετε το κάλυμμα της
εσωτερικής λάμπας.

・ Εάν η εσωτερική λάμπα έχει βλάβη,
επικοινωνήστε με το κέντρο εξυπηρέτησης
για να ανταλλάξουν τη λάμπα και να
αποφύγετε τραυματισμό.

・ Μπορεί να τραυματιστείτε λόγω
ανατροπής του ψυγείου ή σφηνώματος
χεριών ανάμεσα στις πόρτες.

● Μη χτυπάτε τη γυάλινη πόρτα.
● Μην ασκείτε πολύ μεγάλη δύναμη στην
πόρτα ανοίγοντάς την υπερβολικά ή με το να
στηρίζεστε σε μια ανοικτή πόρτα.

● Μην τοποθετείτε πολλαπλές πρίζες ή φορητές
πηγές ενέργειας πίσω από τη συσκευή.
● Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή.
● Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να
γίνεται από παιδιά χωρίς εποπτεία.

● Μην αγγίζετε τα μηχανικά εξαρτήματα του Αυτόματου Παγοποιητή.
・ Υπάρχει κίνδυνος να τραυματιστείτε όταν οι δίσκοι πάγου περιστρέφονται.

Απαγορεύεται η
επαφή

● Εάν υπάρχει η πιθανότητα βρέφη να χρησιμοποιήσουν την Αυτόματη Πόρτα ή Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, τότε
Σ. 50, 51
σταματήστε τη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας.
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

R600a

Σχετικά με το ψυκτικό (προσοχή στα ακόλουθα που αφορούν τη χρήση
εύφλεκτου αερίου)

Απαγορεύεται

R600a

● Μη γρατσουνήσετε ή
προκαλέσετε ζημιά στο κύριο
σώμα του ψυγείου με αιχμηρά
αντικείμενα όπως βίδες.
Αφού το ψυκτικό για το ψυγείο
είναι εύφλεκτο, διαρροή από τον σωλήνα μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

● Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα
μέσα για να επισπεύσετε την απόψυξη, εκτός
αυτών που προτείνει ο κατασκευαστής.

● Μην προκαλέσετε
ζημιά στο ψυκτικό
κύκλωμα. Εάν τύχει
να προξενήσετε ζημιά
στο σωλήνα ψυκτικού,
μείνετε μακριά από το
ψυγείο και αποφύγετε
την χρήση ηλεκτρικών συσκευών.
Εάν προκαλέσετε ζημιά στο ψυγείο, ανοίξτε τα
παράθυρα για αερισμό και καλέστε το εξουσιοδοτημένο
κέντρο εξυπηρέτησης.

● Εξασφαλίστε κενό χώρο γύρω από
το ψυγείο, καθώς και ανοίγματα για
αερισμό κατά την τοποθέτησή του.

● Φυλάξτε καθ ‘όλη τη διάρκεια ζωής του ψυγείου, την ετικέτα
προειδοποίησης, καθώς και την πινακίδα που περιέχει αυτό
το σύμβολο, επικολλημένο στο συμπιεστή και στο ψυγείο.

● Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο
ψυγείο.

・ Εάν το ψυκτικό διαρρεύσει, σπινθήρας στην επαφή μπορεί
να προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

Σ. 48

Διαρροή του ψυκτικού μπορεί να
συσσωρευθεί και να προκαλέσει
ανάφλεξη ή έκρηξη.
● Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο
της περιοχής σας ή με τη Γραμμή
Ανακύκλωσης στα Κέντρα
Ανακύκλωσης της Υπηρεσίας
Προστασίας του Περιβάλλοντος, για
την απόρριψη της συσκευής.
Διαρροή του ψυκτικού μπορεί να
προκαλέσει ανάφλεξη ή έκρηξη.

● Ο χειρισμός, η συντήρηση και η τοποθέτηση χρησιμοποιημένου
εύφλεκτου ψυκτικού μέσου, πρέπει να γίνεται μόνο από εξουσιοδοτημένες
εταιρείες ή προσωπικό παροχής υπηρεσιών της Hitachi.

Σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης
● Σταματήστε το ψυγείο αποσυνδέοντάς
το, αν δε λειτουργεί καλά ή αν
χαλάσει.
Η συνεχής χρήση μπορεί να προκαλέσει
ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.

・ Κρατάτε πάντα το φις όταν το αποσυνδέετε.

● Μην αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε ή
τροποποιήσετε το ψυγείο σας.
Μπορεί να τραυματιστείτε από ανάφλεξη ή
Απαγορεύεται η
ελαττωματική λειτουργία.

αποσυναρμολόγηση

・Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής
σας κάθε φορά που χρειάζεστε επισκευή ή
αποσυναρμολόγηση.

● Σε περίπτωση διαρροής αερίου, μην αγγίζετε το ψυγείο και ανοίξτε τα
παράθυρα για αερισμό.

・ Σπινθήρες από σημεία ηλεκτρικής επαφής, όπως οι διακόπτες στις πόρτες, μπορεί να
προκαλέσουν εκρήξεις οδηγώντας σε πυρκαγιά ή εγκαύματα.

Κατά την απόρριψη της συσκευής
● Πριν να απορρίψετε ή ανακυκλώσετε τη συσκευή, αφαιρέστε τα λάστιχα της πόρτας, για
να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού ενός βρέφου ή παιδιού.
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Απενεργοποιήστε
το διακόπτη

ΠΡΟΣΟΧΗ
Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου
● Μη μετακινείτε το ψυγείο χρησιμοποιώντας
τους τροχούς του καθώς μπορεί να
προκαλέσει ζημιά στο δάπεδο.

Απαγορεύεται

・ Τοποθετήστε ένα προστατευτικό χαλάκι.

● Ποτέ μην κρεμάτε τη λαβή
με γερανό, κλπ.
● Προσέχετε να μην
χτυπήσετε την πίσω/πλαϊνή
πλευρά του ψυγείου.

● Χρησιμοποιήστε τη χειρολαβή κατά τη μεταφορά.
Τα χέρια σας μπορεί να γλιστρήσουν με αποτέλεσμα
να τραυματιστείτε αν πιάσετε το ψυγείο σε άλλα
σημεία εκτός από τη χειρολαβή για μεταφορά.

Προσοχή

・ Για λόγους ασφαλείας, παραπάνω από 2 άτομα χρειάζονται για τη
μεταφορά του ψυγείου.
・ Μεταφέρετε το με την πόρτα στραμμένη προς τα πάνω, όπως
φαίνεται στην εικόνα.
・ Ποτέ μην κρεμάτε τη λαβή με γερανό.
・ Χρησιμοποιήστε κολλητική ταινία για να στερεώσετε το φις/καλώδιο
ώστε να μην παραμένει κρεμασμένο.

Απαγορεύεται

● Μην τοποθετείτε μπουκάλια στις
Θήκες Πόρτας αν δεν κάθονται σωστά
στο κάτω μέρος του μπροστινού
τμήματος.

・ Η εισαγωγή αντικειμένων, όπως μεγάλα μπουκάλια, με τη βία,
μπορεί να οδηγήσει σε ανατροπή τους, προκαλώντας τραυματισμό.

● Μην τοποθετείτε γυάλινα μπουκάλια στο Θάλαμο
Κατάψυξης.

・ Τα μπουκάλια μπορεί να σπάσουν λόγω πήξης του περιεχόμενού
τους και να προκαλέσουν τραυματισμό.

● Όταν ανοιγοκλείνετε μια πόρτα με την παρακείμενη
πόρτα ανοικτή, προσέχετε ώστε το χέρι ή δάχτυλό σας
να μην πιαστεί ανάμεσα στις ανοικτές πόρτες.
● Μην κλείνετε μια πόρτα κρατώντας
άλλο σημείο εκτός από τη χειρολαβή.
● Μην τοποθετείτε τα πόδια σας
πολύ κοντά όταν ανοίγετε την κάτω
πόρτα του ψυγείου.
・ Όταν ανοίγετε αυτή την πόρτα μπορεί να
χτυπήσετε στον ταρσό ή άλλα σημεία του
ποδιού, με αποτέλεσμα να τραυματιστείτε.

● Μην τοποθετείτε τα χέρια ή τα πόδια
σας κάτω από την βάση του ψυγείου.
Όταν καθαρίζετε, βάζοντας τα χέρια σας
κάτω από τη βάση του ψυγείου, μπορεί να
οδηγήσει σε τραυματισμό κόβοντάς τα σε μεταλλικά μέρη.
● Μη χτυπάτε δυνατά το γυάλινο ράφι (το γυάλινο
ράφι μπορεί να σπάσει, με αποτέλεσμα να
τραυματιστείτε).
● Για να αποφύγετε το στάξιμο του νερού στο πάτωμα.
Νερό εξαιτίας υγρασίας ή/και πάγου μπορεί να στάξει στο
πάτωμα αν υπάρχει απόσταση γύρω από την πόρτα για μεγάλο
χρονικό διάστημα. Κλείνετε την πόρτα εντελώς χωρίς κενό.
● Όταν ανοιγοκλείνετε μια πόρτα ενώ μια άλλη πόρτα είναι
ανοικτή, προσέχετε να μην τραυματίσετε το δάχτυλο ή το
χέρι σας ανάμεσα στις ανοικτές πόρτες.

● Μην έχετε αντικείμενα φαγητού να προεξέχουν από το
μπροστινό μέρος των ραφιών.
・ Μπορεί να τραυματιστείτε από την πτώση αντικειμένων, όπως
μπουκάλια.

● Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα με βία. (Κάτι τέτοιο
μπορεί να προκαλέσει πτώση τροφίμων)
● Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα ενώ
ένα άλλο άτομο χρησιμοποιεί το
ψυγείο.
● Μην ανοιγοκλείνετε την πόρτα του
Θαλάμου Συντήρησης ενώ κρατάτε
τη λαβή του συρταριού.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Κατά τη χρήση

● Μην αγγίζετε με βρεγμένα χέρια τρόφιμα και δοχεία μέσα
στο Θάλαμο Κατάψυξης.
・ Μπορεί να τραυματιστείτε λόγω παγετού. (Ειδικά σε περίπτωση
μεταλλικών αντικειμένων)

● Μην τρώτε τρόφιμα που μυρίζουν περίεργα ή έχουν
αλλάξει χρώμα.
・ Αλλοιωμένα τρόφιμα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή ασθένεια.

● Μην πιέζετε τον διακόπτη
αυτόματης πόρτας στο θάλαμο με
αυτόματη πόρτα με το γόνατο, κλπ.
● Μην τοποθετείτε αντικείμενα όπως
μπουκάλια κοντά στο θάλαμο με την αυτόματη πόρτα.
● Μη θερμαίνετε τη γυάλινη επιφάνεια του γυάλινου
ραφιού, ούτε να τοποθετείτε ζεστά αντικείμενα
πάνω του.
● Προσέχετε να μην θέσετε σε λειτουργία την
Αυτόματη Πόρτα όταν ένα άλλο άτομο βρίσκεται
μπροστά στο ψυγείο. Μπορεί να τραυματιστεί λόγω
απρόσμενου ανοίγματος της πόρτας.
● Προσέχετε όταν αφαιρείτε το γυάλινο ράφι καθώς
είναι βαρύ.
● Εάν ακούσετε έναν μη φυσιολογικό ήχο ή βρείτε
σκόνη τριβής κατά το άνοιγμα ή κλείσιμο της
πόρτας, σταματήστε τη χρήση του ψυγείου και
ζητήστε μας επιθεώρηση.
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ΜΑΘΕΤΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Όνομα κάθε θαλάμου/Τρόφιμα
Θαλαμος συντηρησης

Θάλαμος κενού

Σ. 52

Περίπου 2 ~ 6 °C

Σ. 54

Περίπου −1 °C ~ +1 °C
Φρέσκα τρόφιμα όπως κρέας, ψάρι και θαλασσινά

Τρόφιμα για συντήρηση

Το κενό και ο καταλύτης λευκόχρυσου εμποδίζουν μείωση της φρεσκάδας.

Yogurt
Lactobacillus
beverage

Fish
saus
age

Milk

Tea
Vienna
sausage

Butte
r

Η θερμοκρασία στη θήκη της πόρτας είναι ελαφρώς υψηλή.

Θάλαμος πάγου
Σ. 56

Περίπου −20 °C ~ −18 °C
Χώρος Αποθήκευσης
Πάγου
Πάγος από Αυτόματο
Παγοποιητή

Θάλαμος λαχανικών
Σ. 60

Περίπου 4 °C ~ −8 °C
Λαχανικά, φρούτα, ποτά

Άνω χώρος
Ωμά λαχανικά, μικρά
λαχανικά, φρούτα, κλπ.

Ανώτερος/κατώτερος
Σ. 58
καταψύκτης
Περίπου −20 °C ~ −18 °C
Κατεψυγμένα τρόφιμα/
παγωτά/αποξηραμένα
τρόφιμα

Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης
Ψηλά λαχανικά, μπουκάλι PET 2
λίτρων, κλπ.
Tea

Deep-fried chicken

Hamburger

Rice

Frozen
wheat noodle
New
tea
leaves

※ Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι τυπικές τιμές υπό την προϋπόθεση ότι το ψυγείο είναι σταθερό, χωρίς
αποθηκευμένα τρόφιμα και τις πόρτες κλειστές, σε θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 32 °C, ενώ ο θάλαμος
συντήρησης και ο καταψύκτης είναι και οι δύο ρυθμισμένοι σε “ ■■ ”.

Παράκληση
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● να αποθηκεύετε τα τρόφιμα με χώρο ανάμεσα τους.
● να τυλίζετε τα τρόφιμα που μυρίζουν.
● να έχετε υπόψη σας ότι υπάρχει ένας γενικός οδηγός σχετικά με το βάρος των τροφίμων που
Σ. 80
μπορούν να αποθηκευτούν στο ψυγείο.

Mineral
water

Η θερμοκρασία στον Υψηλό
Θάλαμο Αποθήκευσης είναι
λίγο υψηλότερη.

Κάτω χώρος
Φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι,
σπανάκι Ιαπωνικής μουστάρδας
κλπ.), μεγάλα λαχανικά (λάχανο,
μαρούλι, κλπ.)

Ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου

Σημείωση

για να το ανάψετε.

για να ανάψετε τον Πίνακα Ελέγχου και να δείτε τις τρέχουσες ρυθμίσεις. Οι παρούσες ρυθμίσεις εμφανίζονται
● Αγγίξτε το
επίσης όταν μια από τις πόρτες του Θαλάμου Συντήρησης είναι ανοικτή.
στο τέλος της λειτουργίας για να σβήσετε το φως στα Τμήματα Προβολής και Ρύθμισης.
● Αγγίξτε ξανά το
Ακόμη και αν δεν αγγίξετε το
, το φως στα Τμήματα Προβολής και Ρύθμισης σβήνει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για
εξοικονόμηση ενέργειας, εκτός από τις ενδείξεις κατά τη λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας», “Freezer” , “Quick” , “Off” , “Water” ,
“Off” (χωρίς κενό), [Λειτουργία “eco”], καθώς και [Ανοίγμα/Κλείσιμο Πόρτας ].
● Τα Τμήματα Προβολής και Ρύθμισης φωτίζονται όταν μια πόρτα του Θάλαμου Συντήρησης είναι ανοικτή. Σβήνουν περίπου 15
δευτερόλεπτα μετά από το κλείσιμο της πόρτας.

Ενδείξεις:
Ενεργοποιείται κατά τη διάρκεια λειτουργίας σε “eco”.

Σ. 62

Ενεργοποιείται όταν ο Πίνακας Ελέγχου είναι κλειδωμένος.
Σ. 73
Εάν αναβοσβήνει, υποδεικνύει κάποιο πρόβλημα.

Σ. 63

Auto Door

Φωτίζεται όταν η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας ενεργοποιηθεί (ON).

Water

Ενεργοποιείται όταν το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού λιγοστεύει.

Door

Φωτίζεται όταν η πόρτα ανοιγοκλείνει συχνά.

Σ. 50
Σ. 57

Σ. 62

※ Όλες οι ενδείξεις φωτίζονται εδώ για λόγους εξήγησης.
Επιφάνεια προβολής Για ρυθμίσεις

ΜΑΘΕΤΕ ΟΝΟΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΘΕ ΜΕΡΟΥΣ

Ο Πίνακας Ελέγχου διαιρείται σε δύο τμήματα:
Το Τμήμα Προβολής στο πάνω τμήμα και το Τμήμα Ρύθμισης στο κάτω τμήμα.
Το Τμήμα Προβολής και Ρύθμισης έχουν κανονικά το φως σβησμένο. Αγγίξτε το
Το Τμήμα Ρύθμισης είναι πίνακας αφής. Αγγίξτε το για να αλλάξετε ρύθμιση.

Πρώτα αγγίξτε εδώ.
Ρύθμιση λειτουργίας
Εξοικονόμησης Ενέργειας

Προσαρμογή ρυθμίσεων
θερμοκρασίας

Εξοικονόμηση ενέργειας
μειώνοντας την ισχύ
ψύξης σε κάθε θάλαμο.

Συνήθως χρησιμοποιείτε
τη ρύθμιση “ ■■ ”.

“Save”

Σ. 62

Θάλαμος Συντήρησης
Σ. 52

Θάλαμος Κατάψυξης
Σ. 58

Ρύθμιση παγοποίησης
“Quick”

Σ. 57

“On”

Σ. 56

“Off”

Σ. 57

Ρύθμιση λειτουργίας
ψύξης
“Delicious Frz”
“Freezer”
“Veg”

Σ. 59
Σ. 59
Σ. 61

Ρύθμιση Θαλάμου
Κενού
+1˚C

Σ. 55

-1˚C

Σ. 55

“Off”

Σ. 55

(χωρίς κενό)

Σημείωση
● Η ανταπόκριση του πίνακα αφής μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος, την υγρασία, τη φυσική κατάσταση του χρήστη,
ή με τη κατάσταση λειτουργίας του παρακείμενου ηλεκτρικού προϊόντος.
● Εάν ο πίνακας αφής δεν ανταποκρίνεται αφού τον αγγίξετε, απομακρύνετε το δάχτυλό σας και αγγίξτε τον πίνακα ξανά. Μπορεί να οφείλεται σε ψευδή
ανίχνευση (μπορεί να έχει παραμείνει πατημένος), εάν το χρονικό διάστημα ανάμεσα στα αγγίγματα πλήκτρων είναι πολύ μικρό. Η ανταπόκριση του
πίνακα αφής δεν βελτιώνεται ακόμη και αν τον αγγίζετε δυνατά.
● Ο πίνακας ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται αν είναι βρεγμένος ή βρώμικος. Αφού αφαιρέσετε τη σκόνη με ένα υγρό πανί, σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
● Όταν η πόρτα Θαλάμου Συντήρησης είναι ανοικτή ή το Τμήμα Προβολής αναβοσβήνει, το Τμήμα Ρύθμισης παραμένει ανενεργό ακόμη και αν αγγίξετε
κάποιο κουμπί.
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ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ
Προετοιμασία πριν τη χρήση

1

Προετοιμαστείτε όπως παρακάτω.

2

Στερεώστε το ψυγείο.

● Το πάτωμα πρέπει να είναι στέρεο και επίπεδο.
Τοποθετείστε στο πάτωμα μία σανίδα με πάχος 1 cm εάν το ψυγείο είναι εγκατεστημένο πάνω σε χαλί, στρώμα tatami, παρκέ, ή PVC
δάπεδο που μπορεί να είναι παραμορφωμένο ή αποχρωματισμένο.
● Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από το άμεσο ηλιακό φως και τη θερμότητα.
● Μην το τοποθετήσετε σε υγρούς χώρους και εξασφαλίστε καλό αερισμό. Αυτό θα περιορίσει
Απαιτούμενος χώρος πάνω
δυσμενείς επιπτώσεις στην ψυκτική ικανότητα και θα μειώσει το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας. Θα
από το ψυγείο: 5 cm ή
περισσότερο.
προστατέψει επίσης το ψυγείο από τον αποχρωματισμό και τη σκουριά.
● Τοποθετήστε το μακριά από άλλες συσκευές, για να αποφύγετε διαταραχές (θόρυβος/διάσπαρτη
εικόνα) στην τηλεόραση και άλλα φαινόμενα που οφείλονται στο ψυγείο.
※ Για αποτελεσματική ψύξη, εξασφαλίστε αρκετό χώρο γύρω από το ψυγείο για την ακτινοβολία θερμότητας.
※ Το πραγματικό μέγεθος του κεντρικού τμήματος της πλευράς του κυρίως σώματος του ψυγείου είναι
ελαφρώς μεγαλύτερο από το ονομαστικό μέγεθος. Συνεπώς, παρακαλούμε επιτρέψτε αρκετό χώρο γύρω
Απαιτούμενος χώρος δεξιά και
από το ψυγείο κατά την εγκατάστασή του.
αριστερά του ψυγείου: 1 cm ή
περισσότερο.
※ Η πίσω πλευρά του ψυγείου μπορεί να τοποθετηθεί πολύ κοντά στον τοίχο.
Εάν ανησυχείτε για το θόρυβο από τη δόνηση ή τη συμπύκνωση υδρατμών στην πίσω πλευρά, ή τον αποχρωματισμό ή βρωμιά στον τοίχο λόγω
υψηλής υγρασίας, τοποθετήστε το ψυγείο ώστε να σχηματίζει κενό 2 cm ή μεγαλύτερο.

Οι ρυθμιζόμενες βάσεις που είναι τοποθετημένες στις μπροστινές κάτω γωνίες του ψυγείου, μπορούν να ρυθμιστούν
περιστρέφοντάς τις ώστε να οριζοντιώσετε το ψυγείο (να χρησιμοποιείτε το παρεχόμενο εργαλείο καθώς και 2 πατάκια).

1

Για να αφαιρέσετε το κάλυμμα των
ποδιών, κρατήστε τα δύο άκρα του
και τραβήξτε το προς το μέρος σας
εφαρμόζοντας κάποια δύναμη.

2

3

Τοποθετήστε τα πατάκια κάτω
από τις ρυθμιζόμενες βάσεις.

Τοποθετήστε τα πατάκια κάτω από τις
ρυθμιζόμενες βάσεις ομοιόμορφα έτσι
ώστε να είναι ισόπεδα.

Χαμηλώστε τις δύο ρυθμιζόμενες βάσεις
(δεξιά και αριστερά) περιστρέφοντάς
τες για να στερεώσετε το ψυγείο.
Σφίξτε το παρεχόμενο εργαλείο ανάλογα
με το σχήμα των ρυθμιζόμενων βάσεων.

Ρυθμιζόμενες βάσεις
Παρεχόμενο εργαλείο (εξάρτημα)

Πατάκι (εξάρτημα)

● Πάντα να σκουπίζετε τις ρυθμιζόμενες βάσεις και το πάτωμα πριν τοποθετήσετε τα πατάκια. Εάν έχει κολλήσει κάτι, μπορεί να χαραχθεί
το πάτωμα.
● Προσοχή να μην γρατσουνήσετε το πάτωμα με το παρεχόμενο εργαλείο όταν περιστρέφετε τις ρυθμιζόμενες βάσεις.
● Η υπερβολική περιστροφή της ρυθμιζόμενης βάσης μπορεί να προκαλέσει αποκόλλησή της.

3

Προσαρμογή της ρυθμιζόμενης βάσης του ψυγείου ώστε να διατηρείται επίπεδο.

● Η τοποθέτηση του ψυγείου πάνω σε μη επίπεδο πάτωμα ή η βύθιση των ποδιών του λόγω δαπέδου που δεν είναι αρκετά ισχυρό ώστε να
στηρίξει το βάρος των τρόφιμων, μπορεί να προκαλέσει διαφορά ύψους μεταξύ της δεξιάς και της αριστερής πόρτας.
Αυτό δεν επηρεάζει τη λειτουργία του ψυγείου. Εάν επιθυμείτε να το διορθώσετε, προσαρμόστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις σύμφωνα με τη
διαδικασία παρακάτω για να το διατηρήσετε επίπεδο, διορθώνοντας τη διαφορά ύψους δεξιά ή αριστερά και ανυψώνοντας ελαφρά την
μπροστινή πλευρά του ψυγείου, μέχρι η πόρτα να κλείνει εύκολα και πλήρως.

1

Με το παρεχόμενο εργαλείο περιστρέψτε τη ρυθμιζόμενη βάση
έτσι ώστε το ψυγείο να είναι χαμηλότερο και η πόρτα του
Θαλάμου Συντήρησης οριζόντια.

Το ύψος της πόρτας μπορεί να ρυθμιστεί κατά 1mm με κάθε περιστροφή της ρυθμιζόμενης βάσης.

■ Η πόρτα στην αριστερή πλευρά είναι χαμηλότερη. ■ Η πόρτα στη δεξιά πλευρά είναι χαμηλότερη.

2

Εισαγάγετε τη διχάλα του καλύμματος
ποδιού στην οπή στερέωσης για να
τοποθετήσετε το κάλυμμα.
Οπή στερέωσης

Διχάλα

Κάλυμμα ποδιού

Περιστρέψτε την αριστερή
ρυθμιζόμενη βάση για να
χαμηλώσει η πόρτα στην
αριστερή πλευρά.
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Σημείωση

Περιστρέψτε τη δεξιά
ρυθμιζόμενη βάση για
να χαμηλώσει η πόρτα
στη δεξιά πλευρά.

Ανάλογα με το υλικό ή την αντοχή του δαπέδου στο
οποίο το ψυγείο είναι τοποθετημένο, ή ανάλογα με το
βάρος των τρόφιμων που περιέχει, η πόρτα μπορεί
να κρεμάσει λίγες μέρες (5 μέρες περίπου) μετά την
εγκατάσταση.
Εάν αυτό συμβεί, ρυθμίστε ξανά τη θέση κάθε πόρτας
ώστε όλες να είναι παράλληλες μια με την άλλη.

● Όταν απομακρύνετε το χέρι σας από μια ανοικτή πόρτα ψυγείου, η πόρτα μπορεί να κινηθεί, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.

4

Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.

Δεν υπάρχει πρόβλημα να συνδέσετε το ηλεκτρικό καλώδιο αμέσως μετά την εγκατάσταση του ψυγείου.
Χρησιμοποιήστε μια επιτοίχια πρίζα αποκλειστικά όταν συνδέετε το ηλεκτρικό καλώδιο. (Εναλλασσόμενο ρεύμα 220
- 240V, ονομαστική ένταση 10A ή μεγαλύτερη)
● Βεβαιωθείτε ότι το ηλεκτρικό βύσμα ή το καλώδιο δεν είναι σφηνωμένα ανάμεσα στην πίσω πλευρά του ψυγείου και τον τοίχο για να
αποφύγετε θέρμανση του καλωδίου.

Η ψύξη μέσα στο ψυγείο ξεκινά

● Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από 4 ώρες για να ψυχθεί καλά ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου, ανάλογα με συνθήκες όπως
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος ή τις συνθήκες αποθήκευσης τρόφιμων. Μπορεί να χρειαστούν 24 ώρες ή περισσότερο
το καλοκαίρι, κλπ. Μην τοποθετήσετε μέσα παγωτά, μη ψυγμένα τρόφιμα ή φθαρτά τρόφιμα πριν να ψυχθεί ικανοποιητικά ο
εσωτερικός χώρος του ψυγείου.
Σ. 68
● Εκτελέστε πρώτα “Καθαρισμό Παγοποιητή” όταν χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αυτόματης παγοποίησης.
● Μια σειρά λειτουργιών παγοποίησης θα ξεκινήσει αυτόματα μόλις ο εσωτερικός χώρος του ψυγείου έχει ψυχθεί ικανοποιητικά. (Όταν
χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά, μπορεί να χρειαστούν 24 ώρες ή περισσότερο για να δημιουργηθεί πάγος.)
● Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε μια περιοχή με θερμή πηγή που εκτίθεται σε θειούχο αέριο, ίσως χρειαστεί
να εφαρμόσετε αντιδιαβρωτική επεξεργασία στις σωληνώσεις. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της περιοχής σας εκ
των προτέρων. Βλάβη λόγω θειούχου αερίου δεν καλύπτεται από εγγύηση.
● Μετά την τοποθέτηση του φις σε μια πρίζα, θα ακούσετε θόρυβο από το ψυγείο, το οποίο προετοιμάζεται για λειτουργία.
Μπορεί επίσης να ακούσετε έναν πιο έντονο θόρυβο από το συμπιεστή ή ανεμιστήρα, μέχρι το ψυγείο να ψυχθεί αρκετά.
● Στην αρχή, κατά τη διάρκεια της χρήσης, μπορεί να υπάρχει μια μυρωδιά πλαστικών.
Αυτοκόλλητα
Εξασφαλίζετε πάντα ικανοποιητικό αερισμό. Η μυρωδιά θα εξαφανιστεί σταδιακά.
● Μην αφαιρέσετε τη σφραγίδα στην πίσω πλευρά ή τα πλαστικά στο κάτω μέρος της πλευράς.
● Η χρήση μαγνήτη ή βεντούζας στην πλευρά του σώματος ή στην επιφάνεια μιας πόρτας, μπορεί
να αφήσει σημάδι.
● Όταν κολλήσετε ένα χαρτί πάνω στην επιφάνεια της πόρτας σε υψηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος,
Πλαστικά μέρη – αριστερά/δεξιά
μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στην επιφάνεια της πόρτας ή το χαρτί μπορεί να απορροφήσει
υγρασία.

ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ

Σημείωση

Μεταφορά του ψυγείου σας (μεταφορά για μετακίνηση)

1
2
3
4
5
6

Αφαιρέστε τρόφιμα ή πάγο.
Αδειάστε το νερό από τη δεξαμενή
παροχής νερού/δίσκο πάγου.

7

Αποσυνδέστε το φις.

Μπορείτε να το κάνετε και λίγο πριν από τη μεταφορά.

Αφαιρέστε τα καλύμματα ποδιών και
ανυψώστε τις ρυθμιζόμενες βάσεις.

8

Χρησιμοποιήστε μια κολλητική
ταινία για να ασφαλίσετε το καλώδιο
πόρτας/ρεύματος.
Τοποθετήστε ένα σεντόνι ή πανί για
προστασία κατά τη μετακίνηση.
Για να αποφύγετε ζημιές στο υλικό του δαπέδου ή διαρροή
νερού.

9

Τοποθετήστε πρώτα
ένα σεντόνι ή πανί
για προστασία, και,
στη συνέχεια, γείρτε
το ψυγείο για να
αφαιρέσετε το νερό.

Χρησιμοποιημένο
πανί, κλπ.

Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε
τις χειρολαβές όταν
το μεταφέρετε με 2 ή
περισσότερα άτομα.

Μην το τοποθετείτε οριζόντια για
μεταφορά (μπορεί να προκαλέσει βλάβη
του ψυγείου).

Ανατρέξτε στην ενότητα
“Προετοιμασία πριν τη χρήση” για
την εγκατάσταση του ψυγείου σε μια
Σ. 48
νέα θέση.
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Πόρτα Θαλάμου
Συντήρησης
(δεξιά)

Πόρτα Θαλάμου
Συντήρησης
(αριστερά)

ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΠΌΡΤΑ

Κατώτερος Καταψύκτης
Θάλαμος Λαχανικών

■ Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου Μπορείτε να ανοίξετε την πόρτα εύκολα αγγίζοντας την ελαφρά με τα δάχτυλά σας,
χάρη στη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας.
Η λειτουργία Αυτόματου Συρταριού σας βοηθά να τραβήξετε τη θήκη εύκολα, ακόμη
■ Αυτόματο Συρτάρι
και αν είναι βαριά με άφθονα τρόφιμα μέσα.

Προσοχή
Κουμπί Ανοίγματος
για την Αυτόματη
Πόρτα Ψυγείου
(αυτόματο)

Ηλ. πλακέτα

Διακόπτης
Αυτόματου Συρταριού
Χειρολαβή

(αυτόματος)

(χειροκίνητη)

Χειρολαβή

(χειροκίνητη)

Χειρολαβή

(χειροκίνητη)

● Εάν υπάρχει η πιθανότητα βρέφη να χρησιμοποιήσουν την
Αυτόματη Πόρτα, τότε σταματήστε τη λειτουργία της Αυτόματης
Πόρτας.
● Μην θέσετε σε λειτουργία το Διακόπτη Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου
όταν ένα άλλο άτομο βρίσκεται μπροστά στο ψυγείο (μπορεί να
τραυματιστεί λόγω απρόσμενου ανοίγματος της πόρτας).
● Μην φέρετε το πόδι σας πολύ κοντά στο ψυγείο όταν πιέζετε το
διακόπτη Αυτόματου Συρταριού στο θάλαμο λαχανικών (μπορεί
να χτυπήσετε το πόδι σας στην πόρτα και να τραυματιστείτε).
● Μην τοποθετείτε αντικείμενα πάνω στο ψυγείο.
● Μην κρατάτε την πόρτα σε άλλα σημεία εκτός από τη χειρολαβή.
(Μπορεί να πιάσετε τα δάχτυλά σας, με αποτέλεσμα να
τραυματιστείτε.)
● Ρυθμίστε το διακόπτη αυτόματης πόρτας με το χέρι σας.
● Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις πριν καθαρίσετε την
Αυτόματη Πόρτα.

Ρύθμιση Αυτόματης Πόρτας
Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Αυτόματης Πόρτας. Η λειτουργία
είναι ενεργοποιημένη κατά την παράδοση από το εργοστάσιο.

1
2

3

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο
για τρία δευτερόλεπτα
το
ή περισσότερο, μέχρι να
ακουστεί ο προκαθορισμένος
ήχος (μακρύ μπιπ) για να ανάψει
η ενδεικτική λυχνία “Auto Door”.
Αγγίξτε το κουμπί

Φως
ANAMMENO

Αγγίξτε

(Ρύθμιση εργοστασίου / Κατά τη ρύθμιση)

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία,

για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να
πατήστε και κρατήστε πατημένο το
ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος (μπιπ 2 φορές) για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία
“Auto Door”.

Σημείωση
● Όταν η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας είναι “off”, ανοίξτε την πόρτα με χειρολαβή.
● Η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί μόνο για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου ή μόνο για το Αυτόματο Συρτάρι.
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Χρήση της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου
Όταν αγγίξετε το Κουμπί
Ανοίγματος για την Αυτόματη
Πόρτα Ψυγείου, ο ήχος
λειτουργίας ακούγεται και
ανοίγει αυτόματα.
Παράκληση
Να χρησιμοποιείτε τη χειρολαβή για να κλείσετε
την πόρτα.
Η πόρτα δεν κλείνει αυτόματα.

Πώς να ανοίξετε Για να ανοίξετε
την Αυτόματη μια πόρτα σε μια
Πόρτα
πλευρά

Κατόψη του ψυγείου

Αγγίξτε το Κουμπί
Ανοίγματος της
πόρτας που
Πώς να ρυθμίσετε θέλετε να ανοίξετε
* Χρησιμοποιήστε το δάχτυλό σας

Ήχος λειτουργίας
της Αυτόματης
Πόρτας Ψυγείου

1 μπιπ

Για να ανοίξετε
δύο πόρτες
ταυτόχρονα

Κάτοψη του ψυγείου

Σύρετε το δάκτυλό
σας πάνω στο Κουμπί
Ανοίγματος από το ένα
άκρο στο άλλο.
(Οι πόρτες θα ανοίξουν με τη σειρά από τη
πλευρά που αγγίζετε.)

Μακρύ μπιπ

Σημείωση

Χρήση του Αυτόματου Συρταριού

ΑΥΤΌΜΑΤΗ ΠΌΡΤΑ

● Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου δεν ανοίγει όταν ο“Θάλαμος Πάγου” ή ο“Ανώτερος Καταψύκτης” είναι ανοικτός για να αποτραπεί το σφήνωμα
χεριών.
● Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου αποτελεί λειτουργία που έχει σκοπό να περιορίσει τη δύναμη που χρειάζεστε στο ξεκίνημα του ανοίγματος της πόρτας
του Θαλάμου Συντήρησης. Η γωνία ανοίγματος της πόρτας μπορεί να διαφέρει ή η πόρτα μπορεί να επιστρέψει ελαφρώς, ανάλογα με τις συνθήκες
εγκατάστασης του ψυγείου ή τον τρόπο αποθήκευσης ποτών ή τρόφιμων στη θήκη της πόρτας, αλλά αυτό δεν είναι δυσλειτουργία.
● Αφού αγγίξετε το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, μπορεί να ακουστεί ο ήχος λειτουργίας ενώ ανοίγετε την πόρτα, αλλά αυτό δεν
είναι δυσλειτουργία.
● Το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου ενδέχεται να μην ανταποκρίνεται αν είναι βρεγμένο ή βρώμικο. Αφαιρέστε τη σκόνη με ένα
υγρό πανί, και στη συνέχεια σκουπίστε με ένα στεγνό πανί.
● Εάν αγγίξετε το Κουμπί Ανοίγματος για την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου μαζί με ένα γειτονικό σημείο ταυτόχρονα, ή το αγγίξετε για περίπου ένα
δευτερόλεπτο ή περισσότερο, η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου ενδέχεται να μην ανοίξει αυτόματα.

Πιέστε το Αυτόματο Συρτάρι για να ανοίξετε το συρτάρι αυτόματα.
Για να το κλείσετε, σπρώξτε τις χειρολαβές στα δεξιά/αριστερά.
Το συρτάρι δεν κλείνει αυτόματα.

Σημείωση
● Αυτή η λειτουργία έχει σκοπό να περιορίσει την αρχική δύναμη που χρειάζεστε όταν τραβάτε το Αυτόματο Συρτάρι. Το Αυτόματο Συρτάρι μπορεί να
τραβηχθεί κατά περίπου 15 cm ή περισσότερο. Το μήκος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου ή η πόρτα μπορεί να
επιστρέψει ελαφρώς αφού ανοίξει αυτόματα, αλλά αυτό είναι κάτι το φυσιολογικό.
● Ο «Κατώτερος Καταψύκτης» και ο «Θάλαμος Λαχανικών» δεν ανοίγουν ηλεκτρικά ταυτόχρονα.
● Όταν ο «Κατώτερος Καταψύκτης» ή ο «Θάλαμος Λαχανικών» είναι ανοικτοί, το Αυτόματο Συρτάρι δε λειτουργεί.
● Όταν πιέσετε το διακόπτη του Αυτόματου Συρταριού, θα ακούσετε έναν ήχο. Αυτό είναι φυσιολογικό.
● Σκουπίστε αμέσως χυμένα υγρά κλπ. από το διακόπτη του Αυτόματου Συρταριού. Διαφορετικά, ο διακόπτης ενδέχεται να
μην λειτουργεί σωστά, με αποτέλεσμα η πόρτα να ανοίγει με άτακτο τρόπο.
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ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

Θάλαμος
Συντήρησης

Λυχνία LED
Κινούμενο διαχωριστικό
Θήκες ρυθμιζόμενου
ύψους

Θήκη (σταθερή)

Αυγοθήκη

Θήκες ρυθμιζόμενου
ύψους
Ενσωματομένο ράφι

Ανώτερο/μεσαίο ράφι
ρυθμιζόμενου ύψους

(γυάλινο ράφι)

Κατώτερο ράφι
ρυθμιζόμενου ύψους

Θήκες διπλής πόρτας
(αριστερά)

Θήκες διπλής πόρτας
(δεξιά)

Αισθητήρας
Θερμοκρασίας Θαλάμου
Συντήρησης
Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού Αέρα

Παράκληση

● Τρόφιμα υψηλής υγρασίας/κονσερβοποιημένα ποτά μπορεί να παγώσουν ή να εκραγούν αν τα τοποθετήσετε κοντά στη Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού
Αέρα. Τοποθετήστε τα κοντά στην μπροστινή πλευρά ενός ραφιού ή μέσα σε μια θήκη.
● Φυλλάσετε τα ζεστά τρόφιμα στο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους. Εάν τοποθετηθούν κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας, η θερμοκρασία του Θαλάμου
Συντήρησης μπορεί να χαμηλώσει υπερβολικά ή μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο πλαίσιο στο πίσω τμήμα του Θαλάμου Συντήρησης.

Προσοχή

● Η αποθήκευση σακούλας με ψωμί στο Θάλαμο Συντήρησης, μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση υδρατμών μέσα στη σακούλα και κατά συνέπεια
υγρασία στο ψωμί.
● Μην ασκείτε πολύ μεγάλη δύναμη στην πόρτα ανοίγοντάς την υπερβολικά ή με το να στηρίζεστε στην ανοικτή πόρτα, καθώς μπορεί να προκληθεί
βλάβη στην πόρτα.

Ρυθμίση θερμοκρασίας στο Θάλαμο Συντήρησης

1
2

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί

για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία όπως επιθυμείτε.

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αλλάζει
με τη σειρά που φαίνεται στο σχήμα δεξιά.
Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε “ ■■ ” πριν από την αποστολή.

Σημείωση
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● Επιλέξτε “ ■■ ” σε κανονική χρήση. Η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
Σ. 65
● Για πιο λεπτομερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.
Αγγίξτε
Αγγίξτε
Αγγίξτε
● Η θερμοκρασία στο Θάλαμο Κενού αλλάζει αν επιλέξετε “ ■■■ ”
Περίπου 2 °C ~ 6 °C
Περίπου 1 °C ~ 3 °C
Περίπου 1 °C ~ 3 °C
ή “ ■ ”.
(Ρύθμιση εργοστασίου) χαμηλότερη από “ ■■ ” υψηλότερη από “ ■■ ”
● Η θερμοκρασία στη θήκη πόρτας είναι ελαφρώς υψηλότερη από αυτή που
φαίνεται στο σχήμα δεξιά.
※ Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι τυπικές τιμές υπό
● Εάν δεν ψύχεται ικανοποιητικά το καλοκαίρι, διαλέξτε “ ■■■ ”.
την προϋπόθεση ότι το ψυγείο είναι σταθερό, χωρίς
● Εάν χρησιμοποιείτε “ ■■■ ” για μεγάλο χρονικό διάστημα κατά τη
αποθηκευμένα τρόφιμα και τις πόρτες κλειστές, σε
διάρκεια του χειμώνα, τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν. Εάν ο εσωτερικός
θερμοκρασία περιβάλλοντος περίπου 32 °C, ενώ ο
χώρος είναι πολύ ψυχρός, χρησιμοποιήστε “ ■■ ” ή “ ■ ”.
θάλαμος συντήρησης και ο καταψύκτης είναι και οι δύο
ρυθμισμένοι σε “■■”.

Ρυθμίστε το ύψος θήκης/ραφιού
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση της θήκης και του ραφιού, ανάλογα με το μέγεθος των τρόφιμων ή ποτών.
Σ. 70
Για τον τρόπο αφαίρεσης/τοποθέτησης βλ.
■ Θήκες ρυθμιζόμενου ύψους
Ανώτερα/μεσαία ράφια ρυθμιζόμενου ύψους

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θέση τους, ανάλογα με το ύψος
των τρόφιμων ή ποτών.

ΠΡΟΣΟΧΗ
■ Χειρισμός των γυάλινων ραφιών

● Μη χτυπάτε δυνατά το γυάλινο ράφι.
(το σπασμένο γυαλί μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό)
● Προσέχετε όταν τοποθετείτε τα γυάλινα ράφια καθώς είναι βαριά.

■ Όταν ανοίγετε την πόρτα
● Μη κρατάτε το κινούμενο διαχωριστικό για να

ανοίξετε την πόρτα (Μπορεί να είναι αδύνατο να
ανοίξετε την πόρτα)

Κινούμενο διαχωριστικό

■ Όταν κλείνετε την πόρτα
● Μην κλείνετε την πόρτα με ανυψωμένο το κινούμενο

διαχωριστικό (Μπορεί να είναι αδύνατο να κλείσετε
τελείως την πόρτα)

Κινούμενο διαχωριστικό

Μπορείτε να το ρυθμίσετε σε τρία στάδια.

● Κατάσταση κατά την
αποστολή

● Αποθήκευση

τηγανιών, κλπ.

Γυρίστε την επάνω
πλευρά της σανίδας
ραφιού προς τα κάτω
και τοποθετήστε την
στο ανώτερο επίπεδο.

● Αποθήκευση κουτιών
γάλατος, κλπ.

Γυρίστε την επάνω
πλευρά της σανίδας
ραφιού προς τα κάτω
και τοποθετήστε την στο
κατώτερο επίπεδο.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ

■ Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους
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ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ
Καταλύτης λευκοχρύσου
Αντλία Κενού

Θάλαμος Κενού

Ο καταλύτης λευκοχρύσου αποσυνθέτει συστατικά οσμής κρέατος και ψαριού σε
διοξείδιο του άνθρακα, για να διατηρηθεί η φρεσκάδα των τροφίμων.
Λυχνία LED

Φωτίζει έντονα τη Θήκη Κενού
όταν ανοίξει μια πόρτα του
Θαλάμου Συντήρησης.

Θήκη Κενού
Βαλβίδα απελευθέρωσης κενού (μπλε χρώμα)

(Με δίσκο αλουμινίου)

Σηκώστε τη χειρολαβή για
να ξεκλειδώσετε. Το κενό θα
απελευθερωθεί από τη βαλβίδα
απελευθέρωσης κενού.
Σφυριχτός ήχος παράγεται κατά την
απελευθέρωση του κενού.

Χειρολαβή

Όταν ανοίγετε/κλείνετε την πόρτα της Θήκης Κενού
Όταν ανοίγετε την πόρτα

1

Τραβήξτε τη
χειρολαβή προς
τα πάνω για να
ξεκλειδώσετε.

Όταν κλείνετε την πόρτα
Χειρολαβή

1

Σφύριγμα

Παράκληση
● Να μην υπερφορτώνετε το Θάλαμο Κενού με τρόφιμα ή
δοχεία.
Μπορεί να καταστεί δύσκολο το τράβηγμα της Θήκης Κενού.
● Εάν κλείσετε την πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης με
ανοικτή τη Θήκη Κενού, μπορεί να προκληθεί ξημιά
στα εξαρτήματα ή τρόφιμα.

Σημείωση
● Χρειάζονται περίπου 3 με 4 λεπτά για να δημιουργηθεί το
κενό στη Θήκη Κενού αφού αρχίσει να λειτουργεί η αντλία
κενού. Ο σφυριχτός ήχος ενδέχεται να μην ακουστεί όταν
ανοίξετε τη Θήκη Κενού μέσα σε 4 λεπτά.
● Εάν τραβήξετε τη Θήκη
Κενού χωρίς να ανοίξετε
την πόρτα στα δεξιά/
αριστερά, μπορεί να
προκληθεί ζημιά στα
εξαρτήματα.

2

Τραβήξτε τη
Θήκη Κενού
Σημείωση
● Ο σφυρικτός ήχος σημαίνει ότι το
κενό απελευθερώνεται. Επομένως,
δεν μπορείτε να τραβήξετε τη Θήκη
Κενού ενώ ακούγεται ο ήχος.
Τραβήξτε τη όταν ο θόρυβος δεν
ακούγεται πλέον.

Παράκληση
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Σπρώξτε τη Θήκη
Κενού πίσω μέχρι
το τέλος.

Θήκη Κενού

2

Πιέστε τη χειρολαβή προς τα κάτω
για να την
κλειδώσετε.
Σημείωση
● Η Θήκη Κενού δεν τίθεται
σε κατάσταση κενού αν η
χειρολαβή δεν είναι πιεζμένη
προς τα κάτω ασφαλώς.
● Αν κλείσετε την πόρτα
του Θαλάμου Συντήρησης
χωρίς να κλειδώσετε
τη χειρολαβή, μπορεί
να προκληθεί βλάβη σε εξαρτήματα ή τρόφιμα ή να
διαμορφωθεί απόσταση ανάμεσα στις πόρτες και έτσι
να περιοριστεί η ψυκτική απόδοση.
● Η αντλία κενού ενεργοποιείται όταν η πόρτα του Θαλάμου
Συντήρησης είναι κλειστή, με τη Θήκη Κενού κλειστή και τη
χειρολαβή κλειδωμένη.
● Όταν η αντλία κενού ξεκινά, ακούγεται ήχος. Αυτή είναι
φυσιολογική λειτρουργία.

● Ο καταλύτης λευκοχρύσου δε χρειάζεται αντικατάσταση. Μην τον αφαιρείτε.

Αλλαγή ρυθμίσεων για το Θάλαμο Κενού

1
2

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί

για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις όπως επιθυμείτε.

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η ένδειξη αλλάζει κατά σειρά όπως φαίνεται παρακάτω.
Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε “-1˚C (υπό το μηδέν)” πριν από την αποστολή.

Προσοχή

● Η ενδεικτική λυχνία “Off” παραμένει αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Off”. Η οθόνη θα σβήσει μετά από περίπου
40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί μια φορά παραμένει ενεργή.

Αγγίξτε

-1˚C (περίπου -1˚C)
(Ρύθμιση εργοστασίου)

+1˚C (περίπου +1˚C)

Χωρίς κενό
(περίπου -1˚C)

※Οι παραπάνω τιμές ισχύουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος
32°C, τη θερμοκρασία στο Θάλαμο Κενού σε σταθερή
κατάσταση, χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα και χωρίς
ανοιχτή πόρτα.

Ρυθμίσεις και αποθηκεύσιμα τρόφιμα
Κενό

● Κρέατα, επεξεργασμένα κρέατα ● Ψάρια, θαλασσινά, βραστός πουρέ ψαριού
Αυτή η ρύθμιση είναι επίσης κατάλληλη για απόψυξη.
Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να παγώσουν.
Τα παρακάτω τρόφιμα πρέπει να φυλάσσονται στη ρύθμιση
“+1˚C (Ψύκτης)”:

+1˚C
(Ψύκτης)
(περίπου +1˚C)

Κενό

● Γαλακτοκομικά
προϊόντα

Τυριά, κλπ.

● Τρόφιμα που σχηματίζουν
φυσαλίδες αέρα όταν κατεψυχθούν

Τόφου, konnyaku, τηγανητό τόφου, konnyaku σε
κορδόνια, βραστά αυγά, κλπ.

Τρόφιμα και δοχεία για τα οποία απαιτείται
προσοχή κατά την αποθήκευση
● Τρόφιμα σε σφραγισμένη σακούλα

Μια σακούλα που περιέχει τρόφιμα μπορεί να
φουσκώσει και να συνθλίψει τα άλλα τρόφιμα.
Προσοχή
Λουκάνικα Βιέννης, τυρί σε φέτες

● Πλαστικό αεροστεγές δοχείο

Το καπάκι του δοχείου μπορεί να χαλαρώσει ή να
μην παραμείνει στη θέση του κατά τη διάρκεια της
αποθήκευσης. Προσέχετε όταν βγάζετε το δοχείο.
Προσοχή

● Κομμένα λαχανικά και φρούτα ● Λοιπά

Τρόφιμα που δεν είναι κατάλληλα για αποθήκευση

Off
(Kενό
απενεργό)
(περίπου -1˚C)

Σημείωση
Προσοχή

Παράκληση

Kενό απενεργό

Κομμένα λαχανικά και φρούτα

Κόκκοι καφέ, φύλλα τσαγιού κλπ.

Η λειτουργία κενού είναι απενεργοποιημένη. Αυτή η ρύθμιση
συνιστάται όταν αποθηκεύετε τρόφιμα σε “σφραγισμένες σακούλες” ή
σε “σφραγισμένα πλαστικά δοχεία”, τα οποία απαιτούν προσοχή κατά
την αποθήκευση. Τα τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί
να παγώσουν καθως αυτός είναι θάλαμος θερμοκρασίας πάγου.

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΕΝΟΥ ΑΕΡΟΣ

-1˚C
(υπό το
μηδέν)
(περίπου -1˚C)

Τα παρακάτω τρόφιμα πρέπει να αποθηκεύονται στη ρύθμιση
“-1˚C (υπό το μηδέν)”:

● Λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία
Η επιφάνεια του λαχανικού μπορεί να
επιδεινωθεί λόγω της χαμηλής θερμοκρασίας.
Φυλάξτε το στο Θάλαμο Λαχανικών.

Μελιτζάνα

Αγγούρι

Μπάμια, σπαράγγι, τζίντζερ και πιπεριά

● Η επίδραση του κενού δε θα αλλάξει ακόμα και αν τα τρόφιμα είναι τυλιγμένα. Εάν ανησυχείτε για τη μεταφορά της οσμής,
φροντίστε να τυλίξετε το φαγητό.
● Τρόφιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό ενδέχεται να παγώσουν εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή.
● Κατά την τοποθέτηση υλικών τροφίμων που πρέπει να φυλάσσονται σε θερμοκρασίες υπό του μηδέν, ρυθμίστε τη
θερμοκρασία σε “+ 1 ˚C” για να αποφύγετε την πήξη.
● Η θερμοκρασίες στο Θάλαμο Κενού αλλάζουν επίσης αν η θερμοκρασία στο Θάλαμο Συντήρησης/Καταψύκτη ρυθμιστεί στο
“ ■■■ ” ή “ ■ ”.
● Υγρασία ή / και παγός μπορεί να σχηματιστούν στο Θάλαμο Κενού λόγω της υγρασίας που περιέχεται στα
τρόφιμα ή στον αέρα. Μουσκέψτε ένα μαλακό πανί σε χλιαρό νερό και σκουπίστε την υγρασία ή / και τον
πάγο με το πανί. (Η υγρασία, ο παγετός ή ο πάγος δεν μειώνουν την απόδοση.)
● Εάν θέλετε να αποφύγετε την υγρασία, τον παγετό ή τον πάγο, τα αποθηκευμένα τρόφιμα πρέπει να
τυλίγονται με πλαστικό περιτύλιγμα.
● Σκουπίστε νερό ή σούπα, αν χυθεί στον θάλαμο.

Υγρασία, παγετός ή πάγος

55

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΓΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΗΣ)
Πίνακας Ελέγχου

Δεξαμενή Παροχής
Νερού

Κουμπιά Παγοποίησης

(Περίπου 1,0 λ)

Οθόνη

Γραμμή
προειδοποίησης
έλλειψης νερού

Παγοθήκη

Θάλαμος Πάγου

Γράμμη πλήρους
δεξαμενής

Κουμπί
Παρασκευής
πάγου
Ενδεικτική λυχνία «Παροχής Νερού»

Χώρος Αποθήκευσης Πάγου

ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΗΣ

Γραμμή πλήρους δεξαμενής

Δίσκος
Πάγου
Κουτάλα
πάγου

Θάλαμος Πάγου

Πώς να φτιάξετε Πάγο
Εκτελέστε τον “Καθαρισμό Παγοποιητή” όταν φτιάχνετε πάγο για πρώτη φορά ή αν δεν έχετε
Σ. 68
φτιάξει πάγο για μια εβδομάδα ή περισσότερο.

1

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα
Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

2

4

Αγγίξτε το κουμπί
για να
ανάψετε την ενδεικτική λυχνία “On”.
Η λειτουργία “On” είναι ρυθμισμένη σε “On”
(φως αναμμένο) πριν από την αποστολή.

Αγγίξτε

Παράκληση
● ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: γεμίστε με φιλτραρισμένο νερό μόνο.
● Το νερό για παρασκευή πάγου εξαρτάται από τα δικά σας κριτήρια για
πόσιμο νερό. Η ποιότητα του νερού της βρύσης μπορεί να διαφέρει
από χώρα σε χώρα. Ελέγξτε και επαληθεύστε με την τοπική σας αρχή.
● Αλλάξτε το νερό και καθαρίστε τη δεξαμενή τουλάχιστον μια
Σ. 69
φορά την εβδομάδα για λόγους υγιεινής.
● Εάν ο πάγος από μεταλλικό νερό, το οποίο περιέχει πολλά
μεταλλικά συστατικά, τοποθετηθεί σε νερό, μπορεί να παρουσιαστεί
λευκή σκόνη. Ωστόσο, αυτό οφείλεται στα μεταλλικά συστατικά και
δεν είναι βλαβερό.
● Επιπλέον, αυτοί οι τύποι νερού μολύνονται εύκολα με βακτήρια.
Συνήθως, να πλένετε τη δεξαμενή κάθε 3 μέρες.
MINERAL
W ATER

Μεταλλικό νερό
(Σκληρότητα: 100mg/L ή
λιγότερο)

Φιλτραρισμένο νερό
Νερό πηγαδιού
(Πρέπει να τηρεί τα απαραίτητα
ή βραστό νερό
κριτήρια ποιότητας νερού)

● Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω καθώς μπορεί να προκαλέσουν
δυσλειτουργία, παραμόρφωση ή προσκόληση πάγου.
JUICE

Tea

56

Χυμούς

Αθλητικά ποτά

Ανθρακούχα ποτά

3

Τσάι

5
6

Τραβήξτε τη Δεξαμενή Παροχής Νερού.
Όταν η ενδεικτική λυχνία “Water”
είναι αναμμένη ή η στάθμη του νερού
φτάσει στη “Γραμμή προειδοποίησης
έλλειψης νερού”, συμπληρώστε νερό.

Γραμμή προειδοποίησης έλλειψης νερού

Ανοίξτε το καπάκι και
προσθέστε νερό.

Καπάκι

Γραμμή

Η στάθμη του νερού δεν πρέπει να
πλήρους
δεξαμενής
υπερβεί τη «Γραμμή πλήρους δεξαμενής».
※ Μη βάζετε νερό πέρα από τη γραμμή πλήρους δεξαμενής.

Αντικαταστήστε τη Δεξαμενή
Παροχής Νερού.
Σπρώξτε την ευθεία πέρα από τη γραμμή
Θέση δεξαμενής
“Θέση δεξαμενής”.
Η παροχή νερού δεν ξεκινά αν η δεξαμενή παροχής νερού δεν
σπρωχθεί μέχρι το τέλος.
※ Εάν η δεξαμενή παροχής νερού είναι κεκλιμένη, μπορεί να
χυθεί νερό. Σκουπίστε αμέσως χυμένο νερό.

Η Παγοποίηση ξεκινά αυτόματα.

● Τα παγάκια αποθηκεύονται στην Παγοθήκη.
● 12 παγάκια παράγονται με μία λειτουργία.
● Όταν τα παγάκια φτάσουν στη Γραμμή πλήρους δεξαμενής,
η λειτουργία αυτόματης παγοποίησης αναστέλλεται.
Η λειτουργία ξαναρχίζει αυτόματα, όταν τα παγάκια
λιγοστέψουν.
● Όταν η Παγοθήκη δεν περιέχει πάγο, μπορεί να ακουστεί
μεγάλος ήχος όταν τα παγάκια πέφτουν από το Δίσκο Πάγου.

Σημείωση
Μπορεί να χρειαστεί περισσότερο χρόνο να φτιαχτεί ο πάγος,
στις παρακάτω περιπτώσεις:

・Χρήση για πρώτη φορά (μπορεί να χρειαστεί 24 ώρες ή παραπάνω).
・Το ψυγείο είναι ρυθμισμένο σε λειτουργία “Εξοικονόμησης Ενέργειας”.
・Η πόρτα ανοίγει/κλείνει συχνά.
・Μεγάλη ποσότητα τροφίμων είναι αποθηκευμένη ταυτόχρονα μέσα στο ψυγείο.
・Διακοπή ρεύματος.
・Με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, όπως στο χειμώνα.
・Μετά τον καθαρισμό του Δίσκου Πάγου.
・Όταν η πόρτα στο Θάλαμο Κατάψυξης ή Θάλαμο Πάγου δεν είναι εντελώς κλειστή.
・Όταν η θερμοκρασία στο Θάλαμο Κατάψυξης είναι ρυθμισμένη σε “ ■ ”.
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Ταχεία Παρασκευή Πάγου

1
2

Παύση Παρασκευής Πάγου

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα
Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί
για
να ανάψετε την ενδεικτική
λυχνία “Quick”.

1
2

Αγγίξτε
Τα παγάκια ετοιμάζονται σε μικρότερο
χρονικό διάστημα από εκείνο της λειτουργίας
“On”.

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα
Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί
για
να ανάψετε την ενδεικτική
λυχνία “Off”.

Αγγίξτε
Σταματήστε την παρασκευή πάγου.
※ Εάν ρυθμίσετε σε “Off” για 1 εβδομάδα ή περισσότερο,
Σ. 68, 69
συντηρήστε την Αυτόματο Παγοποιητή.

12 παγάκια παρασκευάζονται με μία λειτουργία.

Σημείωση

Σημείωση
● Η ένδειξη “Quick” παραμένει φωτισμένη κατά τη διάρκεια
λειτουργίας “Quick”. Η [ενδεικτική λυχνία λειτουργίας “eco”]
δεν είναι αναμμένη.

● Η ένδειξη “Off” παραμένει φωτισμένη κατά τη διάρκεια της
λειτουργίας “Off”.

Ποσότητα αποθηκευμένου πάγου και χρόνος παρασκευής πάγου
Μοντέλο

R-X670GE

Κανονική λειτουργία
Ποσότητα
αποθηκευμένου Όταν ο πάγος είναι
πάγου
ομοιόμορφος

Περίπου 90 παγάκια
Περίπου 150 παγάκια

Χρόνος για
Κανονική λειτουργία “On”
παγοποίηση μια
φορά (12 παγάκια) “Quick”

Περίπου 110 λεπτά - 140λεπτά
Περίπου 80 λεπτά

※ Οι παραπάνω τιμές ισχύουν σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 30°C, τη θερμοκρασία
σε κάθε θάλαμο ρυθμισμένη σε “ ■■ ” και χωρίς ανοιχτή/κλειστή πόρτα.

Ένδειξη Παροχής Νερού

Σημείωση
● Η γραμμή ορίου της ποσότητας αποθηκευμένου πάγου
αποτελεί οδηγό για την ποσότητα αποθηκευμένου πάγου
όταν ο Αυτόματος Παγοποιητής παρασκευάζει πάγο
σε ομοιόμορφη κατάσταση. Αν ο πάγος αποθηκεύεται
τμηματικά, ο μοχλός ανίχνευσης μπορεί να έρθει σε επαφή
με τον πάγο νωρίτερα. Ως αποτέλεσμα, ο Αυτόματος
Παγοποιητής μπορεί να σταματήσει να παράγει πάγο πριν η
αποθηκευμένη ποσότητα του πάγου να είναι αρκετή.

Παράκληση

● Ανοίγετε και κλείνετε ήσυχα την πόρτα του Θαλάμου Πάγου,
διαφορετικά παγάκια μπορεί να πέσουν από την παγοθήκη
πάνω στον κατώτερο καταψύκτη.

Η ενδεικτική λυχνία “Water” ανάβει όταν το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού λιγοστέψει. Συμπληρώστε νερό στη δεξαμενή. Όταν η ενδεικτική
λυχνία “Water” είναι αναμμένη, η λειτουργία Παγοποίησης δεν ενεργοποιείται ακόμα και αν έχουν τεθεί οι ρυθμίσεις “On” και “Quick”.
Σημείωση

Φως
ΑΝΑΜΜΕΝΟ

ΘΑΛΑΜΟΣ ΠΑΓΟΥ (ΑΥΤΟΜΑΤΟΣ ΠΑΓΟΠΟΙΗΤΗΣ)

Η λειτουργία “Quick” τελειώνει αυτόματα σε περίπου
7 ώρες και αλλάζει σε λειτουργία “On”.

● Η ενδεικτική λυχνία “Water”σβήνει μια φορά (για 3 ώρες το περισσότερο) όταν η αριστερή πόρτα
του Θαλάμου Συντήρησης ανοίξει και κλείσει ενώ η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη, και ανάβει
ξανά αν δε συμπληρωθεί νερό στη δεξαμενή.
● Η ενδεικτική λυχνία “Water” παραμένει σβησμένη όταν έχει επιλεγεί το“Off” για αυτόματη παγοποίηση.

Προσοχή

Πίνακας Ελέγχου

● Το “Water” μπορεί να ανάψει ανεξάρτητα από τη στάθμη του νερού εάν η δεξαμενή παροχής νερού δεν
έχει τοποθετηθεί σωστά. Σπρώξτε τη δεξαμενή ευθεία και μέχρι το τέλος αν ανάψει η ενδεικτική λυχνία.

Όταν η ενδεικτική λυχνία “On” αναβοσβήνει
Ο δίσκος πάγου μπορεί να έρθει σε επαφή με τρόφιμα μέσα στην Παγοθήκη.

Αδειάστε την Παγοθήκη μια φορά και στη συνέχεια εκκινήστε τον “Καθαρισμό Παγοποιητή”.
Αναβοσβήνει

Σ. 68

Παράκληση
● Μην τοποθετείτε στο Χώρο Αποθήκευσης Πάγου άλλα κατεψυγμένα
τρόφιμα εκτός από τα παγάκια του Αυτόματου Παγοποιητή. (Κάτι
τέτοιο μπορεί να εμποδίσει τη δημιουργία πάγου, να προκαλέσει
ζημιά σε εξαρτήματα ή να φέρει μέρος του παγοποιητή σε επαφή
με τρόφιμα, εμποδίζοντας το άνοιγμα της πόρτας.)

Μοχλός Ανίχνευσης

Κατεψυγμένα τρόφιμα
Είναι τυχόν κατεψυγμένα
τρόφιμα αποθηκευμένα στο
εσωτερικό της Παγοθήκης;

Μοχλός Ανίχνευσης

Κουτάλα πάγου
Βρίσκεται η Κουτάλα
πάγου τοποθετημένη σε μια
ορισμένη θέση;
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Ανώτερος Καταψύκτης
Κατώτερος Καταψύκτης

Χρήση του Ανώτερου Καταψύκτη

Χρήση του Κατώτερου Καταψύκτη

Χρησιμοποιήστε τον για να αποθηκεύσετε τρόφιμα καθημερινής
κατανάλωσης ή μερικώς χρησιμοποιημένα τρόφιμα.

Η θήκη κατάψυξης 3 επιπέδων σας παρέχει
μεγάλο χώρο αποθήκευσης και εύκολη
πρόσβαση στα κατεψυγμένα σας.

Γραμμή ανωτάτου
ορίου
Θήκη Ανώτερου
Καταψύκτη

Είναι κατάλληλο για την αποθήκευση τροφίμων που διατηρούνται για μεγάλο
χρονικό διάστημα και τροφίμων που λιώνουν εύκολα, όπως το παγωτό.
Λεπτή συρόμενη θήκη
(με δίσκο αλουμινίου)

Διαχωριστικό

Προσοχή

● Μην τοποθετείτε τρόφιμα πέρα από τη γραμμή
ανωτάτου ορίου.

Αποθηκεύσιμα τρόφιμα
Θήκη Ανώτερου
Καταψύκτη

Προσοχή

Χώρος Νόστιμης
Κατάψυξης
Συρόμενη Θήκη
Θήκη κατώτερου καταψύκτη
Υψηλός Θάλαμος
Αποθήκευσης
Μην
αφαιρείτε
τη
Λεπτή
συρόμενη
θήκη
και το διαχωριστικό.
●

Αποθηκεύσιμα τρόφιμα

Σακούλα κατάψυξης, αεροστεγές δοχείο, κλπ.
Χώρος για μικρά και κατεψυγμένα τρόφιμα, κλπ.

Λεπτή συρόμενη
θήκη

Μικρά και κατεψυγμένα τρόφιμα, κλπ.
Όταν θέλετε να καταψύξετε
Χώρος Νόστιμης
Κατάψυξης
κρέας, ψάρι ή ρύζι γρήγορα

Συρόμενη Θήκη

Σακούλα κατάψυξης, αεροστεγές δοχείο, κλπ.

Θήκη κατώτερου
καταψύκτη

Κατεψυγμένα τρόφιμα και ψωμί, παγωτό, κλπ.
Υψηλός Θάλαμος Φιάλες PET για πάγωμα, κλπ.
Αποθήκευσης

Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των τροφίμων Ρυθμίστε τη θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης
Αποθηκεύετε τα τρόφιμα σωστά, ανάλογα με
το ύψος τους.
Διαφορετικά, η πόρτα μπορεί να μην κλείνει εντελώς, με αποτέλεσμα αναποτελεσματική
ψυκτική δράση καθώς και πιθανή ζημιά στα τρόφιμα ή στις θήκες. Κρατήστε τα
τρόφιμα μακριά από τον πάτο της ανώτερης λεπτής θήκης ή/και τη συρόμενη θήκη.
Οδηγός ύψους
Πόρτα θαλάμου
ανώτερου
καταψύκτη
Πόρτα θαλάμου
κατώτερου
καταψύκτη
(Μπροστά)

Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη

Μέχρι τη γραμμή ανωτάτου ορίου
Λεπτή συρόμενη θήκη

Μέχρι 5 cm σε ύψος

Αγγίξτε το κουμπί
για να ρυθμίσετε
τη θερμοκρασία όπως επιθυμείτε.
Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία
αλλάζει με τη σειρά που φαίνεται στο σχήμα δεξιά.
Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε “ ■■ ” πριν από την αποστολή.

Μέχρι την άνω γραμμή της θήκης
Θήκη κατώτερου καταψύκτη

Μέχρι την άνω γραμμή της θήκης

Λεπτή συρόμενη θήκη
Συρόμενη Θήκη

Μέχρι 23,5cm
σε ύψος
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2

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Συρόμενη θήκη

● Μην αποθηκέψετε φιάλη PET 500ml στη Λεπτή συρόμενη θήκη. Ενδέχεται
να μην μπορείτε να τη βγάλετε επειδή διογκώνεται όταν είναι παγωμένη.
● Μην χρησιμοποιείτε όταν η συρόμενη θήκη δεν είναι στη θέση της. Τα
τρόφιμα μπορεί να πέσουν στο εσωτερικό της θήκης με αποτέλεσμα η
πόρτα να μην κλείνει εντελώς.

Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης

1

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα
Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

● Όταν αποθηκεύετε υψηλά τρόφιμα στον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης,
βεβαιωθείτε ότι δεν έρχονται σε επαφή με τη Λεπτή Συρόμενη Θήκη ή/και τη
Συρόμενη Θήκη.
● Αποθηκεύετε μόνο τρόφιμα που μπορούν να καταψυχθούν, όπως φιάλες
PET κατάλληλες για καταψύκτη.

Αγγίξτε

Αγγίξτε

Αγγίξτε

Περίπου -20 ~ -18˚C Περίπου 2 °C ~ 4 °C Περίπου 2 °C ~ 4 °C
(Ρύθμιση
χαμηλότερη από “ ■■ ” υψηλότερη από
εργοστασίου) (Κατάψυξη σε χαμηλότερη θερμοκρασία)
“ ■■ ”
※ Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι σταθερές
σε θερμοκρασία περιβάλλοντος 32°C, υπό την προϋπόθεση ότι: Η θερμοκρασία του Θαλάμου
Συντήρης και Θαλάμου Κατάψυξης είναι ρυθμισμένη σε “■■” και οι πόρτες κλειστές.

Σημείωση

● Επιλέξτε “ ■■ ” σε κανονική χρήση. Η θερμοκρασία μπορεί να διαφέρει
ανάλογα με τις συνθήκες λειτουργίας.
Σ. 65
● Για πιο λεπτομερή ρύθμιση της θερμοκρασίας.
● Στη ρύθμιση “ ■■■ ”, ο Θάλαμος Κατάψυξης (κατάψυξη σε χαμηλότερη
θερμοκρασία) καταναλώνει 20% περισσότερο ενέργεια από ό,τι στη ρύθμιση “ ■■ ”.
● Εάν λειτουργείτε το ψυγείο με το Θάλαμο Κατάψυξης στη ρύθμιση “ ■■■ ”
για μεγάλο χρονικό διάστημα, παγωτά κλπ. μπορεί να σκληρήνουν ή μπορεί να
χρειαστεί περισσότερος χρόνος για την απόψυξη των τροφίμων.
● Εάν αλλάξει η θερμοκρασία στο Θάλαμο Κατάψυξης, αλλάζει και η θερμοκρασία στο
Θάλαμο Πάγου.

Χρήση της “delicious” Κατάψυξης
Με την τοποθέτηση ενός τροφίμου στο Χώρο Νόστιμης Κατάψυξης, ο αισθητήρας το
εντοπίζει και εναλλάσσει αυτόματα σε λειτουργία ψύξης. Μπορεί να καταψύξει τα τρόφιμα
πιο γρήγορα, ενισχυμένο με τη δράση του δίσκου αλουμινίου.

Τυλίξτε το τρόφιμο με πλαστική ταινία ή βάλτε το μέσα σε μια σακούλα κατάψυξης και στη συνέχεια τοποθετήστε το πάνω στο δίσκο αλουμινίου.
Με το να διαιρείτε τα τρόφιμα σε μικρότερα κομμάτια και να τα κάνετε επίπεδα, επιταχύνεται η ψύξη του
κέντρου κάθε κομματιού και διευκολύνεται η λήψη των κατεψυγμένων.

Σημείωση

● Τοποθετήστε τα τρόφιμα πάνω στο δίσκο αλουμινίου, έτσι ώστε να βρίσκονται σε
άμεση επαφή μαζί του και όχι το ένα πάνω στο άλλο.
● Το ζεστό ρύζι μπορεί να καταψυχθεί ενώ είναι ακόμη ζεστό. Η τοποθέτηση ζεστού
φαγητού στο ψυγείο μπορεί να προκαλέσει έγκαυμα στα δάχτυλά σας. Συνιστάται να
το ψύξετε σε θερμοκρασία που σας επιτρέπει να το κρατάτε με το χέρι σας.
Χώρος “delicious” Κατάψυξης

Ρύθμιση “delicious” Κατάψυξης

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη λειτουργία Νόστιμης Κατάψυξης.
Η λειτουργία είναι ενεργοποιημένη κατά την αποστολή από το εργοστάσιο.
Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

1
2

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το
για τρία δευτερόλεπτα
ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος
(μακρύ μπιπ) για να ανάψει η ενδεικτική λυχνία “Delicious Frz”.
Σημείωση

Αγγίξτε

● Παρόλο που η ένδειξη σβήνει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση
ενέργειας, η ρύθμιση ισχύει μέχρι να την ακυρώσετε.
● Ανάλογα με τη χρήση του Χώρου “delicious” Κατάψυξης, μπορεί να καταναλώνεται
περισσότερη ενέργεια όταν η ρύθμιση είναι ενεργή παρά όταν είναι απενεργοποιημένη.

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία. Πατήστε

για τρία δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο
και κρατήστε πατημένο το
προκαθορισμένος ήχος (2 μπιπ) για να σβήσει η ενδεικτική λυχνία “Delicious Frz”.

Όταν θέλετε να καταψύξετε τρόφιμα γρήγορα (Ταχεία Κατάψυξη)
Όταν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα τροφίμων γρήγορα, ενισχύστε την ικανότητα
ψύξης στο Θάλαμο Κατάψυξης.
Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

1
2

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί

για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία “Freezer”.

Αγγίξτε

ΘΑΛΑΜΟΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

Ακύρωση

Αγγίξτε το κουμπί

Ρύθμιση εργοστασίου
Κατά τη ρύθμιση

Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Freezer”, η ενδεικτική λυχνία “Freezer” παραμένει αναμμένη. Η ενδεικτική λυχνία
λειτουργίας “eco”] σβήνει.

Η λειτουργία θα τερματιστεί αυτόματα σε περίπου 120 λεπτά και η ενδεικτική λυχνία “Freezer” θα σβήσει.

Για να την
ακυρώσετε

Αγγίξτε το κουμπί
και αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία
για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία “Freezer”.

Σημείωση
● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Freezer”, ο Θάλαμος Κατάψυξης ψύχεται με προτεραιότητα. Κατά συνέπεια, η θερμοκρασία στο Θάλαμο Συντήρησης
μπορεί να αυξηθεί αν η πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης ανοίγει/κλείνει συχνά.
ξανά εντός 60 λεπτών μετά το τέλος της λειτουργίας “Freezer”, η λυχνία ανάβει, αλλά η λειτουργία “Freezer” δεν ξεκινά. Η
● Αν αγγίξετε το κουμπί
λειτουργία θα ξεκινήσει μετά από 60 λεπτά.
● Να τυλίγετε τα τρόφιμα με πλαστική ταινία ή να τα βάζετε μέσα σε σακούλες κατάψυξης για να μην κολλήσουν στο δίσκο αλουμινίου.
● Όταν επιλέγετε “Freezer” ενώ το “Delicious Frz” είναι επιλεγμένο, η λειτουργία “Freezer” έχει προτεραιότητα. Μετά το τέλος της λειτουργίας “Freezer”, η
λειτουργία “Delicious Frz” επίσης παραμένει ενεργοποιημένη.
● Περισσότερη ενέργεια καταναλώνεται κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Freezer” από ό,τι κατά την κανονική λειτουργία.
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Θάλαμος Λαχανικών

Καταλύτης λευκοχρύσου

Ο καταλύτης λευκοχρύσου αποσυνθέτει συστατικά οσμής κρέατος και ψαριού και/ή αέριο αιθυλενίου
από λαχανικά σε διοξείδιο του άνθρακα, για να διατηρηθεί η φρεσκάδα των τροφίμων.

Χειρολαβή κλειδώματος

Ανώτερη Θήκη
Κατώτερη Θήκη
Διαχωριστικό

* Μην το αφαιρείτε.

Σημείωση

Άνω χώρος

Όταν η πόρτα στο θάλαμο λαχανικών

(Περιέχει καταλύτη λευκοχρύσου)
* Μην το αφαιρείτε.

Υψηλός Θάλαμος
Αποθήκευσης

Μονάδα ενυδάτωσης
* Μην το αφαιρείτε.

Κάλυμμα Ενυδάτωσης

Διαχωριστικό Κάτω χώρος

* Μην το αφαιρείτε.

● Η βίαιη μετακίνηση του Καλύμματος Ενυδάτωσης μπορεί να προκαλέσει βλάβη ή τραυματισμό.

Αποθηκεύσιμα τρόφιμα
Άνω χώρος

Ωμά λαχανικά, μικρά λαχανικά, φρούτα, κλπ.

Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης

Ψηλά λαχανικά, φιάλη PET 2 λίτρων, κλπ.
Φυλλώδη λαχανικά (σπανάκι, σπανάκι Ιαπωνικής μουστάρδας κλπ.), μεγάλα λαχανικά (λάχανο, μαρούλι) , κλπ.

Κάτω χώρος

Σημείωση

● Η κατάσταση συντήρησης στον Άνω χώρο, Κάτω χώρο ή τον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης μπορεί να διαφέρει ανάλογα με την
ποσότητα, ποικιλία ή φρεσκάδα των αποθηκευμένων λαχανικών.
● Καθώς ο Θάλαμος Λαχανικών είναι ιδιαίτερα υγρός, συμπύκνωση υδρατμών μπορεί να εμφανιστεί στην επιφάνεια της θήκης καθώς και
στην Μονάδα και το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.
● Η θερμοκρασία στον Υψηλό Θάλαμο Αποθήκευσης μπορεί να είναι ελαφρώς υψηλότερη από άλλους χώρους.

Συνιστάται:

● Καθώς ο Θάλαμος Λαχανικών είναι ιδιαίτερα υγρός, συμπύκνωση υδρατμών μπορεί να εμφανιστεί στην Ανώτερη και Κατώτερη
Θήκη καθώς και στην επιφάνεια των λαχανικών, ανάλογα με την ποσότητα ή τον τύπο των λαχανικών, αλλά αυτό είναι φυσιολογικό.
Σκουπίστε ενδεχόμενη συγκέντρωση νερού με ένα μαλακό πανί, καθώς μπορεί να βλάψει τα φαγητά.
● Εάν η μονάδα ενυδάτωσης είναι μπλοκαρισμένη από κάποια σακούλα ή δοχείο τροφίμων, σχηματίζεται εύκολα υγρασία. Αφαιρέστε
τη σακούλα ή το δοχείο από εκεί.
● Εάν ανησυχείτε για την υγρασία, τυλίξτε τα τρόφιμα.
● Όταν αποθηκεύετε αποξηραμένα τρόφιμα όπως ρύζι, λεβάντα και άλλα στο Θάλαμο Λαχανικών, τοποθετήστε τα σε ένα σφραγισμένο
δοχείο (σακούλα) και στη συνέχεια στο Θάλαμο Λαχανικών. Αποξηραμένα τρόφιμα μπορούν να απορροφήσουν την υγρασία.
● Όταν ο Θάλαμος Λαχανικών περιέχει μικρή ποσότητα λαχανικών, η υψηλή υγρασία δεν μπορεί να διατηρηθεί. Τυλίξτε τα λαχανικά
με πλαστικό περιτύλιγμα τροφίμων πριν τα αποθηκεύσετε στο ψυγείο.

Προσοχή στον τρόπο αποθήκευσης των τροφίμων

● Μη συσσωρεύετε τρόφιμα υψηλότερα από τον αποθηκευτικό χώρο.
・H πόρτα μπορεί να μην κλείνει εντελώς, με αποτέλεσμα αναποτελεσματική ψύξη. Επίσης, μπορεί να προκαλέσει ζημιά στα τρόφιμα, τη θήκη και το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.
・Η αποθήκευση υψηλών τροφίμων στον Κάτω Χώρο μπορεί να εμποδίσει το κλείσιμο της Ανώτερης Θήκης.
・Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο όταν η Ανώτερη Θήκη δεν είναι στη θέση της. Τα τρόφιμα μπορεί να πέσουν στο πίσω μέρος της θήκης με
αποτέλεσμα η πόρτα να μην κλείνει εντελώς.
● Μη γεμίζετε κάθε χώρο με τροφιμά ή ποτά.
・Ορισμένες φιάλες PET δεν μπορούν να αποθηκευτούν ανάλογα με το είδος τους.
・Το διαχωριστικό, οι θήκες ή το Κάλλυμα Ενυδάτωσης μπορεί να πάθουν ζημιά.
Οδηγός ύψους
Θάλαμος Λαχανικών
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(Μπροστά)

Κάλλυμα Ενυδάτωσης

Θάλαμος Λαχανικών

Κάλλυμα Ενυδάτωσης

Ύψος
αποθηκευμένων
τροφίμων

Ύψος
αποθηκευμένων
τροφίμων
(Μπροστά)
Κάτω χώρος

Θάλαμος Λαχανικών

(Μπροστά)
Υψηλός Θάλαμος Αποθήκευσης

Κάλλυμα Ενυδάτωσης
Ύψος
αποθηκευμένων
τροφίμων
Άνω χώρος

Για περισσότερη ψύξη [Θάλαμος Λαχανικών (MAX)]

1
2

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί

για να ανάψετε το“Veg”.

Τα τρόφιμα ψύχονται σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από ό,τι συνήθως (Κανονικά, περίπου 4˚C έως 8˚C, → “Veg” : 2˚C έως 6˚C)
* Οι παραπάνω θερμοκρασίες είναι ενδεικτικές όταν οι εσωτερικές θερμοκρασίες είναι σταθερές σε θερμοκρασία
περιβάλλοντος 32°C, υπό την προϋπόθεση ότι: Η θερμοκρασία του Θαλάμου Συντήρησης και Θαλάμου Κατάψυξης
Αγγίξτε
είναι ρυθμισμένη σε “ ■■ ” και οι πόρτες κλειστές χωρίς αποθηκευμένα τρόφιμα.

Προσοχή
● Η οθόνη θα σβήσει μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η λειτουργία παραμένει ενεργή μέχρι να
ακυρωθεί.
Εν τω μεταξύ, σημειώστε ότι όταν η ρύθμιση“Veg”είναι ενεργοποιημένη, η [ενδεικτική λυχνία Λειτουργίας “eco”] δεν ανάβει.

Για να ακυρώσετε

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία και

στη συνέχεια αγγίξτε το κουμπί

για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία“Veg”.

Σημείωση

Συνιστάται:
● Εάν λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία, όπως η μελιτζάνα και το αγγούρι, κ.λπ. είναι
αποθηκευμένα στη ρύθμιση “Veg”, μπορεί να έχουν κοιλώματα στην επιφάνεια ή να χάσουν το
χρώμα τους. Σε αυτή την περίπτωση, ακυρώστε τη ρύθμιση “Veg”.
● Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Veg”, μπορεί να υπάρχει περισσότερη υγρασία στο Θάλαμο
Λαχανικών. Εάν η διαμόρφωση υγρασίας στα αποθηκευμένα λαχανικά δεν είναι επιθυμητή,
ακυρώστε τη ρύθμιση “Veg” .

Λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή
θερμοκρασία

Μελιτζάνα

Αγγούρι

Μπάμια, σπαράγγι, τζίντζερ και πιπεριά

ΘΑΛΑΜΟΣ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ

● Εάν τα τρόφιμα φυλάσσονται στο “Veg” για μεγάλο χρονικό διάστημα, τα λαχανικά με υψηλή περιεκτικότητα σε νερό μπορεί να παγώσουν. Ακυρώστε
τη ρύθμιση “Veg”.
● Οι λειτουργίες “Veg” και “Freezer” δεν μπορούν να οριστούν ταυτόχρονα.
Εάν αλλάξετε σε λειτουργία “Freezer”κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Veg”, δεν θα επιστρέψει από μόνο του στη λειτουργία “Veg” αφού ολοκληρωθεί
αυτόματα η λειτουργία “Freezer”. Ρυθμίστε ξανά σε“Veg”.
● Όταν ρυθμίζετε τη λειτουργία “Εξοικονόμησης Ενέργειας” κατά τη διάρκεια της λειτουργίας “Veg”, η λειτουργία ψύξης μετατοπίζεται από το “Veg” σε
Σ. 62
ασθενέστερη ψύξη.
● Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, η θερμοκρασία στη θήκη μπορεί να είναι χαμηλότερη.

61

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
Ρύθμιση της λειτουργίας «Εξοικονόμησης Ενέργειας»
Η λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας» περιορίζει την ικανότητα ψύξης σε κάθε θάλαμο για εξοικονόμηση ενέργειας.
Ομοίως, όταν η πόρτα στο Θάλαμο Λαχανικών παραμένει ανοικτή για 30 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, η λυχνία LED έχει μειωμένη φωτεινότητα για
εξοικονόμηση ενέργειας.
Εάν μια πόρτα δεν ανοίξει ή κλείσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, το εσωτερικό ψύχεται αργά για να περιοριστεί ακόμα περισσότερο η κατανάλωση
ενέργειας.

1

στον Πίνακα Ελέγχου για να
Αγγίξτε το κουμπί
ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

2

Αγγίξτε το κουμπί
λυχνία “Save”.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

για να ανάψετε την ενδεικτική

Αγγίξτε

Η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας είναι ρυθμισμένη σε “Off” (φως σβησμένο) πριν από
την αποστολή.

Ακύρωση

Αγγίξτε το κουμπί
και αγγίξτε το κουμπί

(Ρύθμιση εργοστασίου)

(Κατά τη ρύθμιση)

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία
για να σβήσετε την ενδεικτική λυχνία “Save”.

Σημείωση
● Ο αυτόματος έλεγχος θερμοκρασίας μειώνει τα ψυκτικά φορτία, κάτι το οποίο μπορεί να προκαλέσει μαλάκωμα του παγωτού καθώς και τη
σχημάτιση παγετού πάνω στα καταψυγμένα τρόφιμα. Απαιτεί επίσης μεγαλύτερο χρόνο κατάψυξης και παρασκευής πάγου.
● Η ενδεικτική λυχνία “Save” είναι αναμμένη κατά τη διάρκεια της λειτουργίας «Εξοικονόμησης Ενέργειας».
● Όταν “Freezer” και “Quick” οριστούν κατά τη διάρκεια της λειτουργίας Εξοικονόμησης Ενέργειας, η λειτουργία Εξοικονόμησης Ενέργειας ακυρώνεται
προσωρινά και αποκαθίσταται μετά την ολοκλήρωση της λειτουργίας “Quick”.
Σ. 61
● Όταν οι λειτουργίες “Save” και “Veg” οριστούν ταυτόχρονα, η ψυκτική ικανότητα θα μειωθέι από το “Veg”.
● Όταν η θερμοκρασία για το «Θάλαμο Κατάψυξης» ή/και το «Θάλαμο Συντήρησης» ρυθμιστεί σε “ ■ ”, το ελάχιστο επίπεδο ψύξης δεν μειώνεται, για να
διατηρηθεί η φρεσκάδα των τρόφιμων.

Ενδεικτική λυχνία λειτουργίας “eco”
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας εξοικονόμησης ενέργειας, όπως κατά τη Ψύξη
Ανακύκλωσης Παγετού, η [ενδεικτική λυχνία
της λειτουργίας “eco” ενεργοποιείται
Ενδεικτική λυχνία
αυτόματα για να υποδείξει τη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας.
λειτουργίας “eco”
Ανοιγοκλείνετε τις πόρτες λιγότερο συχνά και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε αυτή την ένδειξη
με σύνεση για να εξοικονομήσετε ενέργεια αποτελεσματικά.
Σημείωση Εάν η [ενδεικτική λυχνία λειτουργίας “eco”] δεν είναι αναμμένη, ελέγξτε αν ισχύουν τα παρακάτω.

・ Αμέσως μετά την εγκατάσταση ή πολλά τρόφιμα είναι αποθηκευμένα ταυτόχρονα.
・ Ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά (όταν η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας] είναι αναμμένη).
・ Η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή, επειδή τρόφιμα είναι σφηνωμένα ανάμεσα στην πόρτα και στο σώμα του ψυγείου.
・ Έχουν οριστεί οι ρυθμίσεις “Freezer”, “Quick” ή “Veg”.
・ Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι περίπου 35˚C ή παραπάνω.

Ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας
Όταν ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά, η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος
ανάβει αυτόματα.
Πόρτας]
Ανοιγοκλείνετε την πόρτα λιγότερο συχνά και γρήγορα. Χρησιμοποιήστε αυτή την
ένδειξη με σύνεση για να εξοικονομήσετε ενέργεια αποτελεσματικά.
Σημείωση
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[Ενδεικτική λυχνία
Ανοίγματος/Κλεισίματος
Πόρτας]

・ Η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος Πόρτας] σβήνει αυτόματα μετά από περίπου 5 λεπτά.
・ Η [ενδεικτική λυχνία λειτουργίας “eco”] παραμένει σβησμένη όταν η [ενδεικτική λυχνία Ανοίγματος/Κλεισίματος
Πόρτας] είναι αναμμένη.

Κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου
Με την απενεργοποίηση λειτουργιών, μπορείτε να αποτρέψετε εσφαλμένη λειτουργία ή κακή χρήση από παιδιά.
Όταν αυτή η ενδεικτική λυχνία
(Κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου) είναι αναμμένη, κανένα άλλο τμήμα του Πίνακα
Ελέγχου δεν ενεργοποιείται αγγίζοντάς το.

1

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα Ελέγχου
για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

2

Kρατήστε πατημένο το κουμπί
για 3
δευτερόλεπτα ή περισσότερο μέχρι να ακουστεί
ο προκαθορισμένος ήχος.

Σημείωση

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες
ρυθμίσεις.

Το κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου ενεργοποιείται (“On”) ή απενεργοποιείται (“Off”).
Η λειτουργία κλειδώματος του Πίνακα Ελέγχου είναι ρυθμισμένη σε “Off” (“
” σβησμένο)
εκ του εργοστασίου.

Ρύθμιση Kλειδώματος Πίνακα «Ενεργό» (“On”) «Απενεργοποιημένο»
Ελέγχου
(κλειδωμένο)
(“Off”) (ακλείδωτο)
«Ενδεικτική λυχνία “

”»

Προκαθορισμένος ήχος

Αναμμένο

● Η λειτουργία Αυτόματης Πόρτας δε θα
απενεργοποιηθεί ακόμα και αν ο Πίνακας
Ελέγχου είναι κλειδωμένος.
Για να σταματήσετε τη λειτουργία Αυτόματης
Πόρτας, ξεκλειδώστε τον Πίνακα Ελέγχου και
αγγίξτε το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο μέχρι να κάνει μπιπ δύο φορές.
Σ. 50, 51
● Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του φις ή
μετά από αποκατάσταση από διακοπή
ρεύματος, το κλείδωμα του Πίνακα Ελέγχου
μπορεί να απελευθερωθεί.

Σβησμένο

Μακρύ μπιπ

Μπιπ 2 φορές

Συναγερμός Πόρτας
Εάν κάποια πόρτα παραμείνει ανοικτή για 1 λεπτό ή περισσότερο, προειδοποιήστε με ήχο ή φως.
Διάρκεια ανοικτής πόρτας

1 λεπτό

2 λεπτά

3 λεπτά ή περισσότερο

Ήχος συναγερμού

Μακρύ μπιπ (3 φορές)

Μακρύ μπιπ (5 φορές)

Μακρύ μπιπ (συνεχόμενο), πιο δυνατά

Επιφάνεια προβολής

Αναβοσβήνει

Αναβοσβήνει

Αναβοσβήνει

Για λειτουργία

Φως ΑΝΑΜΜΕΝΟ

Φως ΑΝΑΜΜΕΝΟ

Φως ΑΝΑΜΜΕΝΟ

Συναγερμός Πόρτας και ρύθμιση της έντασης του ήχου λειτουργίας
Μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο του ήχου του συνεγερμού πιο δυνατά ή χωρίς ήχο.

1

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα Ελέγχου
για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

2

Κρατήστε πατημένο το κουμπί
για 3
δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να ακουστεί
ο προκαθορισμένος ήχος.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες
ρυθμίσεις.

Το επίπεδο έντασης του ήχου λειτουργίας αλλάζει από «Κανονικό» σε «Δυνατό» ή «Χωρίς ήχο».
Επαναλάβετε την αλλαγή των ρυθμίσεων για να ρυθμίσετε τον ήχο λειτουργίας που επιθυμείτε
(βλ. τον πίνακα παρακάτω). Ο ήχος είναι ρυθμισμένος στο «Κανονικό» πριν από την αποστολή.

Επίπεδο
έντασης

Κανονικό

Δυνατό

Χωρίς ήχο

Κανονικό

Προκαθορισμένος
ήχος

−

Μακρύ μπιπ
2 φορές

Μακρύ μπιπ

Μπιπ 2 φορές

Σημείωση
● Δεν μπορείτε να ρυθμίσετε το επίπεδο έντασης
ήχου μόνο για το συναγερμό πόρτας ή μόνο
για τον ήχο λειτουργίας.
● Όταν ο Συναγερμός Πόρτας είναι
απενεργοποιημένος, οι χαρακτήρες πάνω στον
Πίνακα Ελέγχου δεν αναβοσβήνουν πλέον.
● Ακόμη και αν το επίπεδο έντασης ήχου είναι
ρυθμισμένο σε «Χωρίς ήχο», ο συναγερμός
του Καθαρισμού Παγοποιητή και ο ήχος
λειτουργίας ακούγονται, όταν η Αυτόματη
Πόρτα είναι ρυθμισμένη σε «Eνεργή» (ON).
● Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του φις ή μετά
από αποκατάσταση από διακοπή ρεύματος,
θα επιστρέψει στην κανονική ρύθμιση στην
οποία ο Συναγερμός Πόρτας είναι ενεργός.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

● Ο συναγερμός πόρτας χτυπάει επίσης αν μια πόρτα παραμείνει ανοικτή για 30 δευτερόλεπτά ή παραπάνω, κατά τη λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας. Το Τμήμα Προβολής αρχίζει να αναβοσβήνει 1 λεπτό μετά από το άνοιγμα.
● Όταν η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει στο τμήμα προβολής, ο Πίνακας Ελέγχου παραμένει ανενεργός στο άγγιγμα.

(Ρύθμιση εργοστασίου)
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ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Ρύθμιση αντιθαμβωτικής θέρμανσης σε MIN. (Κινούμενο διαχωριστικό)
Με τη ρύθμιση της αντιθαμβωτικής θέρμανσης στο MIN μπορείτε να εξοικονομήσετε ενέργεια.
Όταν διαμορφωθεί υγρασία στο κινούμενο διαχωριστικό, ρυθμίστε την στο κανονικό.
Μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία για το κινούμενο διαχωριστικό κατά 3 επίπεδα (1 εως 2), και το επίπεδο 2 είναι το πιο
οικονομικό.

Ρύθμιση MIN για θέρμανση

Κανονικό

Ρύθμιση MIN
επίπεδο 1

Ρύθμιση MIN
επίπεδο 2

Κανονικό

Προκαθορισμένος ήχος

−

Μακρύ μπιπ

Μακρύ μπιπ
(2 φορές)

Μπιπ 2 φορές

Κινούμενο διαχωριστικό

(Ρύθμιση εργοστασίου)

Ρύθμιση του κινούμενου διαχωριστικού

1
2

Ανοίξτε την πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

3

Κρατήστε πατημένο το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να
ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος.

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Η ρύθμιση MIN για την αντιθαμβωτική θέρμανση θα ενεργοποιηθεί.
Επαναλάβετε την παραπάνω διαδικασία για να τη ρυθμίσετε στο επίπεδο που επιθυμείτε (βλ. τον πίνακα παραπάνω).

4

Κλείστε την πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

Σημείωση
● Κατά τη σύνδεση/αποσύνδεση του φις ή μετά από αποκατάσταση από διακοπή ρεύματος, η ρύθμιση θα επιστρέψει στο κανονικό.
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Λεπτομερής ρύθμιση της θερμοκρασίας (Θάλαμος Συντήρησης/Θάλαμος Κατάψυξης)
Οι θερμοκρασίες στο Θάλαμο Συντήρησης και το Θάλαμο Κατάψυξης μπορούν να ρυθμιστούν πιο λεπτομερώς κατά
11 επίπεδα.

1
2

Ανοίξτε την πόρτα του Κάτωτερου Καταψύκτη.

3

Κρατήστε πατημένο το κουμπί
ακουστεί 1 μπιπ.

4
5

Κλείστε την πόρτα του Κάτωτερου Καταψύκτη.

Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

ή

Αγγίξτε το κουμπί

για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο, μέχρι να

για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία.

(

Φως

Αναβοσβήνει

Απενεργοποιημένο)

Ενδεικτική
λυχνία
Ρύθμιση

MIN και
λιγότερο

MIN

MID

MAX

MAX και
περισσότερο

Για να
ακυρώσετε

Ακολουθήστε τις διαδικασίες στα βήματα 1, 2, 3 και 4.
Μπιπ ακούγεται 2 φορές και μπορείτε να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία με την κανονική διαδικασία (3 επίπεδα).

Αποσμητική Δράση Τριπλής Ισχύος
Ο συνδυασμός τριών αποσμητικών υλικών οδηγεί στην απόσμηση διάφορων οσμών στο ψυγείο,
συμπεριλαμβανομένων 4 κυρίων οσμών όπως το θείο, το άζωτο, η αλδεΰδη και οι οσμές οξείδωσης. Επιπλέον, το
φίλτρο συλλέγει βακτήρια κι έτσι περιορίζει τις δραστηριότητές τους.
Το αποσμητικό φίλτρο έχει ως αποτέλεσμα αποστειρωτική διήθηση.

ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Κάθε φορά που αγγίζετε το κουμπί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αλλάζει με τη σειρά που φαίνεται παρακάτω.
Συνήθως συνιστάται η ρύθμιση σε “ ■■ ”.

● Εργαστήριο δοκιμών: Boken Quality Evaluation Institute, a general incorporate foundation ● Μέθοδος δοκιμής: Μέθοδος επαφής με μεμβράνη (JIS Z
2801) ● Ονομασία εξαρτήματος για δοκιμή: Φίλτρο ● Μέθοδος αποστείρωσης: με τοποθέτηση καταλυτών οξείδωσης στο φίλτρο ● Στόχος: βακτήρια
μαζεμένα από το φίλτρο ● Αποτέλεσμα δοκιμής: Η αποστείρωση είναι αποτελεσματική για 99 % 24 ώρες μετά, μόνο με τη χρήση φίλτρου. Αυτό δεν έχει
πάντα επίδραση σε ολόκληρο το ψυγείο ή σε όλα τα τρόφιμα.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Προειδοποίηση

● Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις όταν κάνετε συντήρηση του ψυγείου.

■ Όταν υπάρχει σκόνη

● Σκουπίστε αμέσως. Συνιστάται να καθαρίζετε τα κρυμμένα σημεία μια φορά το χρόνο.

Φις

Η πίσω πλευρά/πάτος του ψυγείου

Μία ή δύο φορές το χρόνο

1

Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.

2

Ελέγξτε τα παρακάτω.

3
4

Αν παραμείνει σκόνη στο φις, μπορεί να
προκαλέσει πυρκαγιά.

・Υπάρχει κάποια ζημιά στο φις;
・Ανεβάζει θερμοκρασία το φις;.
※ Αν υπάρχει κάποια ανωμαλία, συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπό
σας.

Απομακρύνετε τη σκόνη και
σκουπίστε με στεγνό πανί.

2

Πιέστε το από μπροστά κατά την τοποθέτηση.

Ανυψώστε τις
ρυθμιζόμενες βάσεις από
το πάτωμα και τραβήξτε
το ψυγείο ευθεία μπροστά.

Ανασηκώστε τη
ρυθμιζόμενη βάση
περιστρέφοντάς την
αριστερόστροφα.

Τοποθετήστε μια σανίδα για
προστασία στο πάτωμα το οποίο γδέρνεται εύκολα.

Σκουπίστε τη σκόνη στην
πίσω πλευρά, τον αγωγό
στα πλάγια, καθώς και
τον τοίχο και πάτωμα.

Αγωγός στα πλάγια

Η πίσω πλευρά του ψυγείου βρωμίζεται εύκολα, καθώς λεπτή σκόνη
συσσωρεύεται εκεί με τη μεταφορά του αέρα.

Αφαιρέστε τη Θήκη Κενού.

Σ. 70
Για τον τρόπο αφαίρεσης,
Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει τρόφιμα από τη Θήκη Κενού.

Σκουπίστε τα ακόλουθα εξαρτήματα με
μαλακό πανί βουτηγμένο σε χλιαρό νερό.

Όταν το Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού είναι βρώμικο

1

※ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κλπ.

Δεξαμενή Κενού

Έδρανο Παρεμβύσματος
Θαλάμου Κενού

Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού

Παράκληση
● Σκουπίστε την οροφή του θαλάμου (καταλύτης λευκοχρύσου και λάμπα
LED) απαλά, ειδάλλως μπορεί να προκληθή ζημιά.
● Εάν χρησιμοποιήσετε απορρυπαντικά και άλλα, εκτός από χλιαρό νερό,
για να καθαρίσετε το παρέμβυσμα του θαλάμου κενού, το παρέμβυσμα
ενδέχεται να καταστραφεί, να παραμορφωθεί ή να αλλάξει χρώμα, γεγονός
που μπορεί να προκαλέσει την ασταθή κατάσταση του κενού.
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Τραβήξτε το κάλυμμα
ποδιών και αφαιρέστε τo.

Μια φορά τον μήνα

Δίσκος
Αλουμινίου

3

2
3

Συνδέστε σταθερά το φις
στην πρίζα.

Θάλαμος Κενού

1

1

Μία ή δύο φορές το χρόνο

Τοποθετήστε τη Θήκη Κενού.
Για τον τρόπο τοποθέτησης,

Σ. 70

Το χαλαρωμένο παρέμβυσμα του θαλάμου κενού ή η χαλαρά
τοποθετημένη πόρτα της Θήκης Κενού, μπορεί να προκαλέσει
ασταθή κατάσταση του κενού.

2
3
4

Αφαιρέστε το παρέμβυσμα θαλάμου κενού
από τη Θήκη Κενού.
Πιάστε το αυτί του παρεμβύσματος θαλάμου
κενού στην πάνω δεξιά γωνία του
παρατηρητή και αφαιρέστε το
με το χέρι προσεκτικά.

Αυτί

Ξεπλύνετε τα βρώμικα σημεία με νερό και μαλακό
σφουγγάρι κλπ. ※ Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά κλπ.
Σκουπίστε την υπερβολική υγρασία με ένα στεγνό
πανί και αφήστε το να στεγνώσει φυσικά.
Σκουπίστε τη σκόνη στα
αυλάκια τοποθέτησης του
παρεμβύσματος θαλάμου κενού.
Αυλάκια τοποθέτησης παρεμβύσματος θαλάμου κενού.

5

Τοποθετήστε το λάστιχο θαλάμου κενού.

Ευθυγραμμίστε το αυτί με την εγκοπή με ακρίβεια και στη
συνέχεια ενώστε τα.
Εγκοπή αυλακίου
Αυτί

Αυτόματο Συρτάρι
Καθαρίστε την μονάδα της αυτόματης πόρτας όταν πέσει ή σφηνώσει τροφή στο πάνω τμήμα της μονάδας της αυτόματης
πόρτας, καθώς και όταν υγρό εισχωρήσει στην μονάδα της αυτόματης πόρτας.

1
2
3
4

Αποσυνδέστε το φις.
Αφαιρέστε κάθε θήκη του Κατώτερου Καταψύκτη
Σ. 71
ή του Θαλάμου Λαχανικών.

Προειδοποίηση
● Βεβαιωθείτε ότι έχετε αποσυνδέσει το φις από
την πρίζα πριν ξεκινήσετε συντήρηση, για να
αποφύγετε τραυματισμό.

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα που έχουν πέσει ή
είναι σφηνωμένα εκεί.
Τμήμα σύνδεσης

Σκουπίστε υγρά που έχουν εισχωρήσει με ένα
μαλακό και στεγνό πανί.

Μονάδα Αυτόματου Συρταριού

Προσοχή
● Προσέχετε να μην ρίξετε νερό στη μονάδα Αυτόματου Συρταριού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί βλάβη.
● Μην αποσυναρμολογείτε τη μονάδα Αυτόματου Συρταριού. Διαφορετικά, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός ή/και βλάβη.
● Προσέχετε να μην μετακινήσετε το τμήμα σύνδεσης. Κάτι τέτοιο μπορεί να προκαλέσει βλάβη.

Επιφάνεια πόρτας

Μια φορά τον μήνα

Σκουπίστε την επιφάνεια πόρτας με μαλακό
πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό και στη συνέχεια
σκουπίστε το νερό με στεγνό πανί.
Υπολείμματα κόλλας σε γυάλινες επιφάνειες,
εάν υπάρχουν, μπορούν να αφαιρεθούν τελείως
χρησιμοποιώντας πλαστική γόμα για να τα τρίψετε
και στη συνέχεια σκουπίζοντας με στεγνό πανί.

Σκουπίστε σχολαστικά καθώς βρωμίζεται
εύκολα.

Κάθε τρεις μήνες

Σκουπίστε με μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό
νερό.
Σ. 70, 71
Για τον τρόπο αφαίρεσης

Παράκληση

Μια φορά τον μήνα

● Όταν η κατώτερη θήκη του Θαλάμου Λαχανικών
πλένεται με νερό, γυρίστε την ανάποδα για να
αποστραγγίσετε το νερό και στη συνέχεια σκουπίστε
το νερό με ένα στεγνό πανί. Μην χρησιμοποιείτε
οδοντόβουρτσες ή βούρτσες τριψίματος για να
πλύνετε. Μπορεί να προκαλέσει βλάβη στη θήκη ή
στη μονάδα υγρασίας.

Δοχεία υγρού

Μια φορά τον μήνα

Σκουπίστε τα αν υγρό συσσωρευθεί ή/και
αν είναι βρώμικα.
Δοχεία υγρού

Προσοχή

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Παρεμβύσματα πόρτας

Κάθε ράφι/τσέπη/θήκη

● Μην χρησιμοποιείτε τα παρακάτω είδη, καθώς ενδέχεται να προκαλέσουν ζημιά και αποχρωματισμό στην πόρτα, το χρώμα, τα πλαστικά εξαρτήματα
και την γυάλινη επιφάνεια.
• Αλκαλικά και ελαφρώς αλκαλικά απορρυπαντικά για κουζίνα, σκόνη για πιάτα, σαπούνι σε σκόνη, λάδι, ζεστό νερό, βούρτσες τριψίματος, οξύ,
βενζίνη, αραιωτικά, αλκοόλη και λευκαντικά, κλπ.
● Όταν χρησιποποιείτε χημικό πανί ξεσκονίσματος, ακολουθήστε τις οδηγίες χρήσης του.
● Σκουπίζετε το χυμένο μαγειρικό λάδι, χυμούς εσπεριδοειδών καθώς και σούπες από διάφορα τρόφιμα, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά ή
αποχρωματισμό στην πόρτα, το χρώμα και τα πλαστικά εξαρτήματα.
● Μην σκουπίζετε το λιπαντικό που είναι εφαρμοσμένο πάνω στις κινητές επιφάνειες επαφής των θηκών και των ραγών για τη συρόμενη πόρτα.
● Η χρήση μαγνήτη ή βεντούζας στην πλευρά του σώματος ή στην επιφάνεια μιας πόρτας, μπορεί να αφήσει σημάδι.
● Όταν αποσυνδέετε το φις, οι ρυθμίσεις του Πίνακα Ελέγχου μπορεί να ακυρωθούν. Ελέγξτε τις ρυθμίσεις.

67

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Προειδοποίηση

● Μην τοποθετείτε το χέρι σας στο μηχανικό
τμήμα του αυτόματου παγοποιητή.
(Η περιστροφή του δίσκου πάγου μπορεί να
προκαλέσει τραυματισμό.)

Καθαρισμός Παγοποιητή

Όταν χρησιμοποιείτε για πρώτη φορά

Όταν έχετε να το χρησιμοποιήσετε περισσότερο από μία εβδομάδα

Πλύνετε το Δίσκο Πάγου και τα μονοπάτια νερού με νερό.

Προετοιμασία

1
2
3

Πριν αρχίσετε, ελέγξτε τα παρακάτω.

Προχωρήστε στο επόμενο βήμα αφού
ελέγξετε.

Δεξαμενή παροχής νερού

・ Το νερό είναι γεμάτο μέχρι τη γραμμή
ορίου.
・ Είναι τοποθετημένη σωστά πέρα από
τη γραμμή τοποθέτησης.

Παγοθήκη
・ Εάν υπάρχει πάγος, αφαιρέστε
τον.

Κλείστε όλες τις πόρτες.
Αγγίξτε το κουμπί

στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.

Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Κρατήστε πατημένο το κουμπί
για 5 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο συναγερμός.

11-4
Αναβοσβήνει

Όταν οι 3 ενδεικτικές λυχνίες “Quick” , “On” και “Off” αρχίσουν να αναβοσβήνουν και ο συναγερμός αρχίσει να
ακούγεται, απομακρύνετε το δάκτυλό σας από το κουμπί.
Ο “Καθαρισμός Παγοποιητή” αρχίζει (για περίπου 4 λεπτά).
Αγγίξτε
• Η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει και ο συναγερμός χτυπάει για 4 λεπτά.
• Ο “Καθαρισμός Παγοποιητή” δε διακόπτεται.
• Εάν ανοίξετε οποιαδήποτε από τις πόρτες του ψυγείου κατά τη διάρκεια του “Καθαρισμού Παγοποιητή”, ο καθαρισμός
μπορεί να μη λειτουργήσει σωστά. Μην ανοιγοκλείνετε πόρτες μέχρι να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.
Σ. 63
• Ο συναγερμός πόρτας χτυπά ακόμα και όταν ο συναγερμός είναι απενεργοποιημένος.

4

Αφού ο συναγερμός και το αναβοσβήσιμο της ενδεικτικής λυχνίας
έχουν σταματήσει, τοποθετήστε μια καθαρή πετσέτα κλπ. στο
βάθος μέσα στην Παγοθήκη, έτσι ώστε να μπλοκάρεται το άνοιγμα
της Παγοθήκης.
Τοποθετήστε μια απορροφητική πετσέτα στο βάθος της Παγοθήκης για να αποτρέψετε την έκχυση
παγιδευμένου νερού από το άνοιγμα, κατά τη διάρκεια του καθαρισμού του παγοποιητή.

5

Σκουπίστε το εσωτερικό της Παγοθήκης πλήρως, και τοποθετήστε
το στο Θάλαμο Πάγου.
Αφαιρέστε την πετσέτα με την οποία σκουπίσατε το νερό.
Δεν υπάρχει πρόβλημα να χρησιμοποιήσετε το νερό που ενδέχεται να έχει μείνει στη δεξαμενή παροχής νερού.
Μετά τον “Καθαρισμό Παγοποιητή”, η λειτουργία τίθεται σε “On”.
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Άνοιγμα

Πετσέτα

Δεξαμενή παροχής νερού

1

Αφαιρέστε τη
δεξαμενή παροχής
νερού και στη
συνέχεια το καπάκι.
Σηκώστε την μπροστινή
μεριά του καπακιού προς την
κατεύθυνση του βέλους και, στη
συνέχεια, αφαιρέστε το.

2

Μια φορά την εβδομάδα

Δίσκος πάγου

1
Παρέμβυσμα

Καπάκι

Δεξαμενή
παροχής νερού

Αφαιρέστε το παρέμβυσμα από το
καπάκι.

2
3

Γυρίστε τη θήκη και αφαιρέστε την από το καπάκι.

3

Μία ή δύο φορές το χρόνο

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα
Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν και στη συνέχεια
εμφανίζονται οι τρέχουσες ρυθμίσεις.

Αγγίξτε το κουμπί
για
να ανάψετε την ενδεικτική
λυχνία “Off”.
Σταματάει την παροχή νερού στο δίσκο πάγου. Αγγίξτε
※ Όταν η ενδεικτική λυχνία “Off” αναβοσβήνει,
περιμένετε περίπου 1 λεπτό να ανάψει και μετά προχωρήστε στα
παρακάτω βήματα.
Έχετε υπόψη σας ότι το πλαίσιο δεν μπορεί να τραβηχτεί προς τα έξω.

Ανοίξτε την πόρτα Θαλάμου Πάγου
και βγάλτε το δίσκο πάγου.
Πιέστε το μοχλό πλαγίως.
Τραβήξτε το πλαίσιο προς τα έξω.
▲
Ανεβάστε το κάλυμμα (τμήμα ) προς την κατεύθυνση του βέλους.
Αφαιρέστε το δίσκο πάγου από το πλαίσιο.

Σύρετε

Δίσκος πάγου

Ξεπλύνετε κάθε μέρος της δεξαμενής
παροχής νερού σε νερό.

Κάλυμμα

Μοχλός

Καθαρίστε το με μαλακό σφουγγάρι πλυσίματος.
Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά, κλπ.

4

Τοποθετήστε κάθε εξάρτημα στη
δεξαμενή παροχής νερού, ρίξτε νερό
μέσα και, στη συνέχεια,
εγκαταστήστε.

4

Αδειάστε το δίσκο πάγου και πλύνετε
τον ελαφρώς στη ροή νερού.

5

Ανοίξτε το Θάλαμο Πάγου και, στη
συνέχεια, εγκαταστήστε το δίσκο πάγου.

Σημείωση
● Αποχλωριωμένο νερό όπως το μεταλλικό νερό, το πηγαδίσιο, το φιλτραρισμένο,
το βραστό νερό που έχει ψυχθεί και άλλα, έχουν την τάση να προκαλούν
λεκέδες /γλίτσα πιο εύκολα σε σύγκριση με το νερό βρύσης. Συνεπώς,
συνιστάται να κάνετε συντήρηση κάθε 3 μέρες.
● Όταν ο Παγοποιητής δεν χρησιμοποιείται για περισσότερο από 1 εβδομάδα,
στεγνώστε καλά τη δεξαμενή παροχής νερού και στη συνέχεια τοποθετήστε την
στη θέση της.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε για περισσότερο από 1 εβδομάδα, συνιστάται
να κάνετε εκκίνηση του Καθαρισμού Παγοποιητή πριν από τη χρήση.
Σ. 68

Μη χρησιμοποιήσετε σφουγγάρι/καθαριστικό, κλπ.
Προσέξτε να μη γδάρετε την επιφάνεια.

Τοποθετήστε το δίσκο πάγου
Πιέστε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ασφαλίσει.
Πιέστε το πλαίσιο ως το τέλος μέχρι να ασφαλίσει.
Μετακινήστε το πλαίσιο μπροστά και πίσω για να βεβαιωθείτε
ότι είναι σταθερά τοποθετημένο.

Κλικ

Κλικ

Σημείωση

6

● Όταν το πλαίσιο για το δίσκο πάγου δε σπρώχνεται προς τα πίσω, υπάρχει
πιθανότητα ο κινητήρας που κινεί το δίσκο πάγου να έχει λειτουργήσει.
Αφαιρέστε το δίσκο πάγου μια φορά και μετά σπρώξτε το πλαίσιο μόνο του προς
τα πίσω. Έπειτα, αγγίξτε το κουμπί
, με όλες τις πόρτες κλειστές, για να
ανάψετε την ενδεικτική λυχνία “Off”. Μετά από 1 λεπτό, ο κινητήρας λειτουργίας
του δίσκου πάγου είναι έτοιμος και μπορείτε να τοποθετήσετε το δίσκο πάγου.

Αγγίξτε το κουμπί
στον Πίνακα
Ελέγχου για να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία
για
και στη συνέχεια αγγίξτε το κουμπί
να ανάψετε την ενδεικτική λυχνία“On”.
Ο Αυτόματος Παγοποιητής ξεκινά.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Τοποθετήστε το καπάκι από την πίσω πλευρά του
και κλείστε το προς την κατεύθυνση του βέλους.

Πλαίσιο
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ/ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΕΡΗ
Προσοχή

● Πριν αφαιρέσετε μέρη, απομακρύνετε όλα τα τρόφιμα πάνω από τα μέρη.
● Μην αφαιρείτε μέρη εκτός από αυτά που αναφέρονται εδώ. Παρακαλείσθε να επικοινωνήσετε με ένα κέντρο εξυπηρέτησης πελατών
της Hitachi για τον καθαρισμό τέτοιων μερών μετά την αφαίρεση τους.

Ανώτερο και μεσαίο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους
Σηκώστε ελαφρά το
πίσω τμήμα του ραφιού
και τραβήξτε το.

Σηκώστε το
ράφι όπως
στην εικόνα.

Περιστρέψτε και
αφαιρέστε το.

Διχάλα του ραφιού (δεξιά/αριστερά)

Ανώτερο
ράφι
Μεσαίο
ράφι

Όταν τοποθετείτε το ράφι, σύρτε το μέχρι να φτάσει στον εσωτερικό τοίχο, μετά ανυψώστε
λίγο το πίσω τμήμα του ραφιού και σπρώξτε το μέσα. (αγκιστρώστε τις διχάλες του ραφιού
στα τμήματα στο πίσω μέρος του ραφιού)
Σημείωση Η πόρτα μπορεί να πάθει ζημιά αν τραβήξετε το ράφι χωρίς να το γυρίσετε.
Προσέχετε όταν τοποθετείτε/αφαιρείτε το γυάλινο ράφι καθώς είναι βαρύ.
Αν πέσει, μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει μώλωπες ή τραυματισμό.

Παράκληση

Πριν αφαιρέσετε το ανώτερο ράφι, αφαιρέστε το μεσαίο ράφι.

Θήκη πόρτας
Ανεβάστε τη θήκη πόρτας χτυπώντας ελαφρά δεξιά/αριστερά στο κάτω μέρος της και
αφαιρέστε την. (Είναι τοποθετημένη λίγο σφιχτά.)
Προσοχή

Τακ
Τακ

Εισάγετε τη θήκη πόρτας μέχρι το τέλος κατά την τοποθέτησή της.
Εάν πέσει, μπορεί να σπάσει και να προκαλέσει μώλωπες ή τραυματισμό.

Σταθερό ράφι

Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους

Τραβήξτε το ράφι, βγάλτε τους 2 πίρους κάτω
δεξιά και αφαιρέστε το.

Αφαιρέστε το ράφι ανασηκώνοντας λίγο το πίσω
μέρος του ραφιού.

Διχάλες

Προσοχή

Εάν τραβήξετε το ράφι ευθεία, μπορεί να χτυπήσει
την πόρτα.

Θήκη Κενού
Πώς να αφαιρέσετε

Για να τοποθετήσετε

Τραβήξτε τη Θήκη Κενού ανασηκώνοντας
ελαφρά και μετακινώντας πάνω κάτω.

Εισάγετε τη Θήκη Κενού έτσι ώστε και οι
δύο προεξοχές της θήκης δεξιά και αριστερά
να μπορούν να συρθούν κάτω από τις
ράγες οδήγησης της δεξαμενής παροχής
νερού. Τέλος, κρατήστε τη χειρολαβή προς
τα κάτω για να κλειδώσετε.
Παράκληση
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Δεξαμενή Κενού

Προεξοχή

Ράγα
οδήγησης

Θήκη Κενού

Ελέγξτε αν είναι τοποθετημένο σωστά σπρώχνοντας και τραβώντας το
μερικές φορές.

Θήκη Πάγου (Θάλαμος Πάγου) • Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη (Ανώτερος Καταψύκτης)
Τραβήξτε την πόρτα πλήρως και σηκώστε τη θήκη προς το
μέρος σας.

Κάτω πλευρά της θήκης

Βάλτε το κάτω μέρος της θήκης στο πλαίσιο και τοποθετήστε τη θήκη.

Πλαίσιο

Συρόμενη θήκη και θήκη κατώτερου καταψύκτη (Κατώτερος Καταψύκτης)
Τραβήξτε την πόρτα πλήρως και τραβήξτε τη
Συρόμενη θήκη αντίστοιχα.
Προσοχή
Λεπτή συρόμενη θήκη

● Μην αφαιρείτε τη Λεπτή συρόμενη θήκη.
Πίρος (δεξιά και αριστερά)

Ανασηκώστε τη θήκη
Κατώτερου καταψύκτη
Προσοχή
● Το διαχωριστικό του Κατώτερου
Καταψύκτη δεν αφαιρείται.

Προσοχή
● Μην αφαιρέσετε την
αυτοκόλλητη σφραγίδα.

Σφραγίδα

Διχάλα (δεξιά και αριστερά)

Ορθογώνια
οπή στο
πλαίσιο

Συρόμενη θήκη

Θήκη
κατώτερου
καταψύκτη
Πλαίσιο

Για να τοποθετήσετε, εισάγετε τους πίρους δεξιά/αριστερά της θήκης Κατώτερου καταψύκτη στις ορθογώνιες οπές στο πλαίσιο.
Επιπλέον, αγκιστρώστε τη διχάλα στα δεξιά/αριστερά της Συρόμενης θήκης στο εξωτερικό της θήκης Κατώτερου καταψύκτη.

Ανώτερη Θήκη, Κατώτερη Θήκη (Θάλαμος Λαχανικών)
Ανασηκώστε την
Ανώτερη Θήκη.
Ανώτερη Θήκη

Ανασηκώστε την Κατώτερη Θήκη
προς τα εμπρός.

Κατώτερη Θήκη

Πίρος (δεξιά/αριστερά)

Παράκληση
● Προσοχή. Νερό
μπορεί να στάξει από
την πίσω πλευρά της
κατώτερης θήκης.

Ορθογώνια οπή στο πλαίσιο

Παράκληση

● Μην αφαιρείτε την πόρτα εντελώς.
● Όταν ανοίγετε την πόρτα, μην τοποθετείτε το πόδι σας κοντά στην πόρτα.
Mπορεί να σφηνωθεί ανάμεσα στην πόρτα και το πάτωμα.

Για να εγκαταστήσετε τη Κατώτερη Θήκη,
Παράκληση
τοποθετήστε τις προεξοχές στα δεξιά και
αριστερά της κατώτερης θήκης στις ορθογώνιες ● Το διαχωριστικό δεν αφαιρείται.
οπές του πλαισίου και τοποθετήστε την άκρη
● Ακατάλληλη τοποθέτηση της Ανώτερης Θήκης μπορεί να
της κατώτερης θήκης στο πλαίσιο.
προκαλέσει ζημιά σε μέρη περιλαμβανομένων των θηκών.
Λανθασμένη τοποθέτηση μπορεί να προκαλέσει
Μόλις η Ανώτερη Θήκη έχει τοποθετηθεί, σύρτε την μπροστά
ανώμαλο θόρυβο ή ημιτελές κλείσιμο της πόρτας
και πίσω για να βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά.
κατά το άνοιγμα ή το κλείσιμο της πόρτας.
● Μην αφαιρείτε τη Θήκη και την Μονάδα Ενυδάτωσης στην Κατώτερη Θήκη.

Διαχωριστικό

Πώς να τοποθετήσετε τη συρόμενη πόρτα (Θάλαμος Πάγου/Ανώτερος Καταψύκτης, Κατώτερος Καταψύκτης, Θάλαμος Λαχανικών)
Θάλαμος Πάγου/Ανώτερος Καταψύκτης

ΠΩΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΙΤΕ/ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΜΕΡΗ

Τραβήξτε την πόρτα πλήρως και
τραβήξτε προς τα πάνω τις δύο
άκρες ακόμα περισσότερο, ώστε
να τη βγάλετε αργά και να την
τοποθετήσετε στο πάτωμα.

Κατώτερος Καταψύκτης/Θάλαμος Λαχανικών

Πλαίσιο
Πλαίσιο
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Ελέγξτε τα παρακάτω κριτήρια, πριν ζητήσετε επισκευή. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας ή με το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών μας, αν το
πρόβλημα παραμένει μετά τον έλεγχο.

Σύμπτωμα

Κριτήριο Ελέγχου

Αρχικό στάδιο

Δεν ψύχεται καλά.

Έχουν περάσει 24 ώρες από την εγκατάσταση;

Δε φτιάχνεται πάγος.

Έχουν περάσει 24 ώρες από την εγκατάσταση;

Πίνακας Ελέγχου

Ο Πίνακας Ελέγχου δεν
ανταποκρίνεται.

Το
Τμήμα Προβολής είναι αναμμένο;
Αν ναι, το Τμήμα Ρύθμισης είναι κλειδωμένο.
Είναι ανοικτή η πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης;
Υπάρχει σταγόνα ή σκόνη πάνω στον Πίνακα Ελέγχου;
Φοράτε γάντια ή έμπλαστρα;
Αγγίξατε το διπλανό Πίνακα Ελέγχου κατά λάθος;

Το Τμήμα Ρύθμισης είναι
σβησμένο.

−−−−−
Είναι αναμμένο το “Off” στο Τμήμα Προβολής;
Η παγοποίηση είναι ρυθμισμένη στο Stop Ice Making (Παύση
Παρασκευής Πάγου).
Είναι αναμμένο το “Water” στο Τμήμα Προβολής;
Το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού είναι λίγο.

Δε φτιάχνεται πάγος
καθόλου.

Είναι λίγο το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού;
Έχετε σπρώξει τη δεξαμενή παροχής νερού εντελώς μέχρι να φτάσει
πέρα από τη γραμμή για τη «Θέση δεξαμενής»;
Τη σπρώχνετε ως το τέλος μέχρι να ασφαλίσει;
Βρίσκεται μέσα στην παγοθήκη κάτι άλλο εκτός από πάγο;
Ο πάγος μέσα στην παγοθήκη υπερβαίνει τη γραμμή ορίου
αποθηκευμένου πάγου;
Ανοίγετε την πόρτα συχνά ή φυλάγετε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;

Χρειάζεται πολλή ώρα για
να φτιαχθεί ο πάγος.

Είναι η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χαμηλή;
Μήπως μόλις αλλάξατε τη ρύθμιση από “Off” σε “On”;

Αυτόματη παγοποίηση

Μήπως κάποιο τρόφιμο ή πακέτο που είναι σφηνωμένο στην πόρτα του
Θαλάμου Κατάψυξης ή Πάγου εμποδίζει το πλήρες κλείσιμο της πόρτας;
Είναι η λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας» “ON”;

Προεξοχές διαμορφώνονται
πάνω στο πάγο.

−−−−−

Ο αποθηκευμένος πάγος
μικραίνει. Ο πάγος κολλάει.

Έχετε αφήσει παλιό πάγο χωρίς να τον καταναλώσετε για πολύ
καιρό;
Ανοίγετε την πόρτα συχνά ή αποθηκεύετε πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;
Είναι κάποια πόρτα στο Θάλαμο Συντήρησης ή τα συρτάρια
κλεισμένα ατελώς προσωρινά;

Φτιάχνεται μικρός πάγος.

Είναι λίγο το νερό στη δεξαμενή παροχής νερού;
Έχετε σπρώξει το πλαίσιο μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του;

Φτιάχνεται πάγος
κολλημένος.

Έχει πάθει ζημιά ο Δίσκος Πάγου;

−−−−−

Υπάρχει λευκό θόλωμα
μέσα στα παγάκια.
Το πλαίσιο του δίσκου
πάγου δεν τραβιέται.
Όταν δε φτιάχνετε πάγο.
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−−−−−
Χρησιμοποιήσατε μεταλλικό νερό για να φτιάξετε πάγο;

Είναι ρυθμισμένο σε “Off”;
−−−−−

Δράση και Αίτια
Κατά την εγκατάσταση, η ψύξη του εσωτερικού μπορεί να
χρειαστεί περισσότερο από 24 ώρες. Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε
κατάλληλες αποστάσεις, αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να
ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε. Η ψύξη χρειάζεται περισσότερο
χρόνο το καλοκαίρι ή όταν πολλά τρόφιμα είναι αποθηκευμένα.
Καθώς το ψυγείο δεν ψύχεται ολόκληρο αμέσως μετά από την εγκατάσταση,
χρειάζεται περισσότερο από 24 ώρες για να φτιαχθεί ο πρώτος πάγος.
Τοποθετήστε τα τρόφιμα σε κατάλληλες αποστάσεις, αποφύγετε όσο το
δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε.
Σ. 63

Ξεκλειδώστε τον Πίνακα Ελέγχου.

Κλείστε την πρώτα και μετά θέστε τον σε λειτουργία.
Σκουπίστε τη σκόνη με βρεγμένο πανί και στη συνέχεια σκουπίστε με
ένα στεγνό πανί.
Αγγίξτε κατευθείαν με το δάχτυλό σας.
Αγγίξτε μόνο τον Πίνακα Ελέγχου προορισμού.
Το Τμήμα Ρύθμισης σβήνει περίπου 40 δευτερόλεπτα μετά το τέλος
Σ. 47
λειτουργίας για εξοικονόμηση ενέργειας.
Για να το ανάψετε, αγγίξτε το
ή ανοίξτε την πόρτα του
Θαλάμου Συντήρησης.
Ρυθμίστε σε “On” ή “Quick”.

Σ. 56, 57

Προσθέστε νερό στη δεξαμενή παροχής νερού.

Σ. 56, 57

Αν το νερό είναι λίγο στη δεξαμενή παροχής νερού, ενδεχομένως να μην
φτιάχνεται καθόλου πάγος. Προσθέστε νερό μέχρι η στάθμη της δεξαμενής
Σ. 56
παροχής νερού να φτάσει στη «Γραμμή πλήρους δεξαμενής».
Σπρώξτε την πέρα από τη γραμμή για τη «Θέση δεξαμενής».
Σ. 56

Σπρώξτε το πλαίσιο προς τα πίσω μέχρι να ασφαλίσει.
Αφαιρέστε το από την Παγοθήκη.
Κάντε τον πάγο ομοιόμορφο.

Σ. 69

Σ. 57

Το εσωτερικό δεν είναι ψυγμένο αρκετά.
Μειώστε τη συχνότητα που ανοικοκλείνετε την πόρτα μέχρι να
ψυχθεί εντελώς. Εξασφαλίστε, όσο γίνεται, απόσταση ανάμεσα στα
αποθηκευμένα τρόφιμα.
Το χειμώνα, η παγοποίηση χρειάζεται περισσότερο από 4 ώρες.
Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και
περιμένετε.
Η παγοποίηση μπορεί να χρειαστεί ώρα αμέσως μετά την αλλαγή της ρύθμισης.
Αποφύγετε όσο το δυνατόν περισσότερο να ανοιγοκλείνετε πόρτες και περιμένετε.
Αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένα τρόφιμα και κλείστε ασφαλώς την
πόρτα.
Σ. 62
Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας».
Πρόκειται για παγωμένο νερό στα αυλάκια του δίσκου πάγου. Δεν
υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.
Τα παλιά παγάκια μικραίνουν από μόνα τους και μπορεί να κολλούν
μεταξύ τους.
Ανοιγοκλείνετε την πόρτα γρήγορα ή λιγότερο συχνά.
Κλείστε την πόρτα εντελώς.
Αν το νερό είναι λίγο στη δεξαμενή παροχής νερού, ενδεχομένως να μην
φτιάχνεται πάγος. Προσθέστε νερό μέχρι η στάθμη της δεξαμενής παροχής
Σ. 56
νερού να φτάσει στη «Γραμμή πλήρους δεξαμενής».
Σ. 69
Σπρώξτε το πλαίσιο μέσα μέχρι να ασφαλίσει στη θέση του.
Εάν ο Δίσκος Πάγου έχει ζημιά, η αφαίρεση των παγακίων γίνεται
δύσκολη, με αποτέλεσμα σπασμένα παγάκια ή παγάκια κολλημένα
μεταξύ τους.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας για την αντικατάσταση του
Δίσκου Πάγου.
Το νερό στα αυλάκια του Δίσκου Πάγου ενδέχεται να έχει παγώσει
και να έχει κολλήσει στα παγάκια. Δεν υποδηλώνει κάποιο πρόβλημα.
Είναι επειδή οι ψιλές φυσαλίδες αέρα του νερού είναι μέσα στον πάγο.
Τα μεταλλικά στοιχεία του νερού μπορεί να παγώσουν και να γίνουν
λευκό θόλωμα στον πάγο. Το θόλωμα μπορεί να παραμείνει μέσα στο
νερό μετά την απόψυξή του, αλλά δεν είναι βλαβερό.
Ο δίσκος πάγου δεν τραβιέται όταν ο αυτόματος παγοποιητής
είναι ενεργός. Ρυθμίστε τον σε “Off”. Όταν η ενδεικτική λυχνία “Off”
αναβοσβήνει, περιμένετε για 1 λεπτό μέχρι το “Off” να ανάψει και στη
Σ. 69
συνέχεια τραβήξτε το δίσκο πάγου.
Ρυθμίστε σε “Off”.
Σ. 57
Βλ. «Παύση Παρασκευής Πάγου»

Σύμπτωμα

Δε ψύχεται το ψυγείο

Δε ψύχεται. Το παγωτό είναι
μαλακό.

Κριτήριο Ελέγχου

Αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένα τρόφιμα και κλείστε ασφαλώς την πόρτα.
Προσέξτε το ύψος των τροφίμων όταν τα τοποθετείτε μέσα στο ψυγείο.

Είναι η θήκη κάθε θαλάμου σταθεοποιημένη ασφαλώς;

Τοποθετήστε τις σωστά.

Τα τρόφιμα δε ψύχονται αρκετά, ανάλογα με τη θέση του ψυγείου ή
την περιβάλλουσα κατάσταση.

Ελέγξτε αν το ψυγείο είναι τοποθετημένο σωστά.

Η λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας» είναι “ON”;

Απενεργοποιήστε τη λειτουργία «Εξοικονόμησης Ενέργειας».

Μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε “ ■ ”;

Αλλάξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για το θάλαμο που δε ψύχετε
Σ. 52, 58
εντελώς σε “ ■■ ” ή “ ■■■ ”.

Μήπως η θερμοκρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή λόγω καιρού
(πχ το καλοκαίρι);

Αλλάξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας για το θάλαμο που δε ψύχετε
Σ. 52, 58, 61
εντελώς σε “ ■■■ ”.

Μήπως είχατε κάποια πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα ή την
ανοιγοκλείνατε συχνά;
Μήπως η ένδειξη στον Πίνακα Ελέγχου αλλάζει γρήγορα;

Δημιουργείται παγετός ή/και υδρατμοί

Παγετός, υγρασία ή πάγος
κολλάει πάνω στην εσωτερική
επιφάνεια του ψυγείου ή το
πλαίσιο του συρταριού.
Υπάρχουν υδρατμοί
προσκολλημένοι πάνω
στην εξωτερική επιφάνεια
του ψυγείου.
Υπάρχει συμπήκνωση
υδρατμών στο Θάλαμο
Συντήρησης.

Μήπως η πόρτα ή το συρτάρι δεν έιχαν κλείσει εντελώς για λίγη ώρα;
−−−−−
Είναι υγρή η ατμόσφαιρα γύρω από το ψυγείο;
Είναι η αντιθαμβωτική θέρμανση ρυθμισμένη στο χαμηλό;
Είναι η θερμοκρασία ρυθμισμένη σε “ ■■■ ”;

Μήπως είχατε κάποια πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα ή την
ανοιγοκλείνατε συχνά;

Το ψυγείο
ψύχεται
υπερβολικά

Διαλέξατε “ ■■■ ” κατά τη ρύθμιση θερμοκρασίας.

Το ψυγείο ψύχεται
υπερβολικά

Δράση και Αίτια

Μήπως κάποιο τρόφιμο ή πακέτο που είναι σφηνωμένο στην πόρτα
εμποδίζει το πλήρες κλείσιμο της πόρτας;
Είναι τα τρόφιμα πιεσμένα μέσα στον ήδη γεμάτο θάλαμο; Ή έχετε
βάλει μέσα πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;

Η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλότερη από 5˚C.
Τοποθετήσατε τρόφιμα μπροστά στη Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού Αέρα;

Εξασφαλίστε απόσταση ανάμεσα σε κάθε τρόφιμο κάθε θαλάμου.
Σ. 71
Σ. 48
Σ. 62

Η θερμοκρασία στο ψυγείο ανεβαίνει σταδιακά όταν η πόρτα είναι
ανοικτή. Αν ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά ή την έχετε ανοικτή για
πολλή ώρα, η θερμοκρασία δεν κατεβαίνει εύκολα. Ανοιγοκλείνετε την
πόρτα γρήγορα ή λιγότερο συχνά.
Το ψυγείο είναι ακόμα στη λειτουργία demo. Απενεργοποιήστε τη
Σ. 73
λειτουργία.
Ελέγξτε αν κάποιο τρόφιμο ή πακέτο είναι σφηνωμένο στην πόρτα και
μετά κλείστε την πόρτα εντελώς.
Όταν η πόρτα ανοιγοκλείνει, το νερό μέσα στον αέρα μπορεί να κολλήσει
ως παγετός ή πάγος στους τοίχους ή μέρη του ψυγείου. Ανοιγοκλείνετε
την πόρτα γρήγορα ή λιγότερο συχνά. Σκουπίστε το παγετό ή υγρασία με
στεγνό πανί.
Υδρατμοί μπορεί να κολλήσουν στα μέρη του ψυγείου όταν η εσωτερική
υγρασία είναι υψηλή (πχ. όταν βρέχει). Σκουπίστε με στεγνό πανί.
Όταν η ατμόσφαιρα γύρω από το ψυγείο είναι υγρή, υδρατμοί μπορεί
να διαμορφωθούν. Ρυθμίστε την αντιθαμβωτική θέρμανση στο
Σ. 64
κανονικό. Σκουπίστε τους υδρατμούς με στεγνό πανί.
Όταν η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε “ ■■■ ”, υδρατμοί
μπορεί να διαμορφωθούν στην επιφάνεια της πόρτας. Ρυθμίστε τη
θερμοκρασία σε “ ■■ ”. Σκουπίστε τους υδρατμούς με στεγνό πανί.
Υδρατμοί μπορεί να διαμορφωθούν
πάνω στον τοίχο ή/και γύρω από τη
θύρα εξαερισμού ψυχρού αέρα, όταν
ανοιγοκλείνετε την πόρτα συχνά ή η
υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή.
Δεν είναι βλάβη. Σκουπίστε τους υδρατμούς
Συμπύκνωση υδρατμών
με στεγνό πανί.
Αλλάξτε την σε “ ■■ ”.

Σ. 52, 58

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή, ενδέχεται το εσωτερικό
του ψυγείου να ψύχεται υπερβολικά. Αλλάξτε τη ρύθμιση θερμοκρασίας
σε “ ■ ”.
Μην τοποθετείτε τρόφιμα μπροστά στη Θύρα Εξαερισμού Ψυχρού Αέρα.

Πόσες φορές διαδοχικά αναβόσβησει; Με ποιο τρόπο αναβοσβήνει;

Υποδηλώνει κάποια ανωμαλία.
Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.

αναβοσβήνει

Τοποθετήσατε τρόφιμα ή πάγο εκτός αυτού που φτιάχνεται από τον
Αυτόματο Παγοποιητή στο Θάλαμο Πάγου;

Ορισμένα τρόφιμα κλπ. μπορεί να έρθουν σε επαφή με το δίσκο πάγου. Αδειάστε
Σ. 68
το Θάλαμο Πάγου και κάντε «Καθαρισμό Παγοποιητή».

αναβοσβήνει

Μήπως μόλις έκανε έλεγχο το προσωπικό συντήρησης;

Η ένδειξη [ ] πάνω στον πίνακα ελέγχου αναβοσβήνει

αναβοσβήνει
Όλες οι
ενδεικτικές λυχνίες αναβοσβήνουν
αναβοσβήνει
Όλες οι ενδείξεις
αναβοσβήνουν
Αναβοσβήνει κάτι άλλο από
τα παραπάνω

Μήπως μόλις έκανε έλεγχο το προσωπικό συντήρησης;

Το ψυγείο ενδεχομένως να βρίσκεται στη ρύθμιση ελέγχου λειτουργίας για το
προσωπικό συντήρησης. Θα επανέρθει στην κανονική λειτουργία σε περίπου
15 λεπτά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο χωρίς πρόβλημα.
Το ψυγείο ενδεχομένως να βρίσκεται στη ρύθμιση ελέγχου λειτουργίας
για το προσωπικό συντήρησης.
Θα επανέρθει στην κανονική λειτουργία σε περίπου 10 λεπτά. Μπορείτε
να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο χωρίς πρόβλημα.

Κρατήσατε πατημένο το “On” για 5 δευτερόλεπτα ή περισσότερο;

Το ψυγείο βρίσκεται στη διαδικασία Καθαρισμού Παγοποιητή.
Θα σταματήσει να αναβοσβήνει σε περίπου 4 λεπτά. Μην ανοίξετε καμία
πόρτα του ψυγείου ενώ αναβοσβήνει.

Μήπως μόλις ρυθμίσατε σε “Off”?

Ο Αυτόματος Παγοποιητής είναι σε λειτουργία. Θα σταματήσει να
αναβοσβήνει σε περίπου 1 λεπτό. Δεν μπορείτε να αφαιρέσετε το πλαίσιο
του καταψύκτη ενώ αναβοσβήνει.

Μήπως είναι ανοικτή η πόρτα;
Μήπως η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή λόγω σφηνωμένων τρόφιμων;

Κλείστε την πόρτα αν είναι ανοικτή. Εάν η πόρτα δεν είναι εντελώς
κλειστή λόγω σφηνωμένων τρόφιμων, αφαιρέστε τα σφηνωμένα τρόφιμα
και κλείστε την πόρτα ασφαλώς.

−−−−−

Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπό σας.
Το ψυγείο είναι στη λειτουργία demo. Ακυρώστε τη λειτουργία.
Στη λειτουργία demo, το ψυγείο δεν εκτελεί τη λειτουργία ψύξης.
Ανοίξτε τη δεξιά και αριστερή πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης και την
πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

Η ένδειξη του Πίνακα
Ελέγχου αλλάζει γρήγορα.

−−−−−

Αγγίξτε το
πάνω στον Πίνακα Ελέγχου για να ανάψετε την
ενδεικτική λυχνία.
για 10 δευτερόλεπτα ή
Κρατήστε πατημένο το κουμπί
περισσότερο, μέχρι να ακουστεί ο προκαθορισμένος ήχος.
Όλες οι ενδεικτικές λυχνίες ανάβουν για λίγα δευτερόλεπτα, η λειτουργία
demo ακυρώνεται και η λειτουργία ψύξης αρχίζει.
Κλείστε την δεξιά και αριστερή πόρτα του Θαλάμου Συντήρησης και την
πόρτα του Κατώτερου Καταψύκτη.

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

αναβοσβήνει
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Σύμπτωμα
Μόλις κλείνετε μια πόρτα,
ανοίγει κάποια άλλη.

Κριτήριο Ελέγχου

Δράση και Αίτια
Κάποια άλλη πόρτα μπορεί να ανοίξει προσωρινά λόγω της πίεσης του
αέρα, διότι περάσματα ψυχρού αέρα συνδέουν τον κάθε θάλαμο.

Κλείσατε την πόρτα πολύ δυνατά;

Τοποθετήστε μια γερή σανίδα και μετά εγκαταστήστε το ψυγείο πάνω της.

Μήπως το πάτωμα δεν είναι επίπεδο;

Σ. 48

Έρχεται το ψυγείο σε επαφή με τον τοίχο ή έπιπλα, κλπ.;

Παράγεται ασυνήθιστος ήχος λειτουργίας

Παράγεται ενοχλητικός
ήχος από το ψυγείο.

Έχει ψυχθεί το ψυγείο αρκετά;

Είναι ρυθμισμένο σε “Freezer” και “Quick”;

Ο ήχος λειτουργίας διαρκεί
για πολλή ώρα.
Μερικές φορές ο ήχος
λειτουργίας γίνεται πιο έντονος.

−−−−−

Καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί αργά για εξοικονόμηση ενέργειας, μπορεί
να ακούγεται ένας ήχος λειτουργίας για πολλή ώρα.

−−−−−

Η ισχύς λειτουργίας ποικίλλει ανάλογα με τις αλλαγές στην εσωτερική
θερμοκρασία του ψυγείου και, κατά συνέπεια, μπορεί μερικές φορές να
ακούσετε έναν μεγάλο θόρυβο.

Ήχος όπως το νερό που ρέει (στάξιμο)
Ήχος όπως η σύγκρουση (χτύπημα)
Ήχος όπως το νερό που βράζει (ανάβλυσμα)
Ήχος όπως το κρέας που ψήνεται (τσιτσίρισμα)

Όταν άλλοι ήχοι, όπως
αυτοί στον πίνακα δεξιά,
παράγονται από το ψυγείο.

Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται όταν το ψυκτικό μέσο ρέει ή το
νερό ρέει/εξατμίζεται για να αφαιρέσει τον παγετό.
Δεν είναι βλάβη.

Ήχος όπως τρίξιμο (σπάσιμο) (χτύπημα)
Ήχος όπως όταν κάτι είναι σφηνωμένο (ελαφρό χτύπημα)
Ήχος όπως ο βρυχηθμός (κορνάρισμα)
Ήχος που δημιουργείται αμέσως μετά το κλείσiμο πόρτας (κρότος)
Ήχοι που προκαλούνται από τον Αυτόματο Παγοποιητή
(βόμβος)
(κροτάλισμα)
(κρότος)

Ήχος παράγεται μερικές φορές (ελαφρό χτήπημα)

Η πόρτα δεν είναι σε
οριζόντια θέση

Η πόρτα δεν είναι σε
οριζόντια θέση.

Το ψυγείο
ζεσταίνεται

Η πλαϊνή πλευρά του ψυγείου
ζεσταίνεται. Θερμός αέρας προέρχεται
από τον πάτο του ψυγείου.

Απαιτείται περισσότερη δύναμη
για το άνοιγμα της πόρτας αμέσως
μετά το κλείσιμο της πόρτας.

Είναι επίπεδο το σημείο εγκατάστασης;
Μήπως το μαλακό υλικό του δαπέδου βυθίζεται γύρω από τα πόδια λόγω
του βάρους των αποθηκευμένων τρόφιμων;

−−−−−

Είναι η χειρολαβή πιεσμένη προς τα κάτω μέχρι το τέλος και κλειδωμένη;

Υπάρχει κάτι περίεργο με το Θάλαμο Κενού

Έχετε αφαιρέσει το Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού;
Υπάρχει κάτι κολλημένο στο παρέμβυσμα
θαλάμου κενού ή στο συγκρατητήρα του;
Μήπως το παρέμβυσμα θαλάμου κενού ή
ο συγκρατητήρας του είναι βρώμικα;

Αυτοί οι ήχοι παράγονται όταν ο πάγος διαχωρίζεται από το δίσκο πάγου
του αυτόματου παγοποιητή ή όταν νερό τροφοδοτείται στο δίσκο πάγου.
Δεν είναι βλάβη.
για να ρυθμίσετε
Για να σταματήσετε τον ήχο, αγγίξτε το κουμπί
Σ. 57
σε “Off”.
Αυτός ο ήχος προκαλείται όταν το ψυγείο αρχίζει τη λειτουργία ψύξης.
Αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση ψυγείου. Ρυθμίστε τις ρυθμιζόμενες
Σ. 48
βάσεις για να το έχετε επίπεδο αν θέλετε να το διορθώσετε.
Τοποθετήστε μια γερή σανίδα, που έχει πάχος περισσότερο από 1 cm
στο πάτωμα, αν το ίδιο το ψυγείο έχει κλίση.

Θερμός αέρας μπορεί να προέρχεται από τον πάτο του ψυγείου για να εξάγει τη
θερμότητα που παράγεται όταν λειτουργεί η συσκευή ψήξης.
Η θερμοκρασία μπορεί να ανέλθει στους 50 – 60 ˚C αμέσως μετά την
εγκατάσταση ή κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Δεν ενέχει προβλήματα ασφάλειας ή απόδοσης, αλλά αποφεύγετε να το αγγίζετε.
Σ. 55
Αλλάξτε τη ρύθμιση σε “-1˚C (υπό το μηδέν)” ή “+1˚C (Ψύκτης)”.
Πιέστε τη χειρολαβή προς τα κάτω για να κλειδώσετε.
Η ρύθμιση κενού δε θα λειτουργήσει αν δεν είναι κλειδωμένη.
Πιέστε τη χειρολαβή μέχρι να σταματήσει για να τη κλειδώσετε.
Σ. 66
Τοποθετήστε το Παρέμβυσμα Θαλάμου Κενού.

Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας τρόφιμων ή άλλα αντικείμενα
που είναι σφηνωμένα μέσα.
Σ. 66
Αν το παρέμβυσμα είναι βρώμικο, καθαρίστε το.

Ίνα

Υπόλειμμα

Είναι κάποιο τμήμα του παρεμβύσματος κολλημένο;

Κολλημένο τμήμα

Παρέμβυσμα

Μήπως μόλις ανοίξατε/κλείσατε την πόρτα του Θαλάμου Κενού ή του
Θαλάμου Συντήρησης;
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Αυτός ο ήχος ακούγεται όταν μέρη τρίζουν λόγω αλλαγής θερμοκρασίας
μέσα στο ψυγείο ή ατμοσφαιρικής πίεσης μέσα στο Θάλαμο Κενού.
Δεν είναι βλάβη.
Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται όταν λειτουργούν ηλεκτρικά μέρη που
ρυθμίζουν τη θερμοκρασία στο ψυγείο.
Δεν είναι βλάβη.

Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο αέρας που εισήλθε στο Θάλαμο Συντήρησης
ψύχεται γρήγορα και η πίεση στο Θάλαμο Συντήρησης μειώνεται προσωρινά.
Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα. Ανοίγετε και κλείνετε με
προσοχή.

Αφήσατε την πόρτα ανοικτή για πολλή ώρα;

Είναι ο Θάλαμος Κενού ρυθμισμένος σε “Off” (χωρίς κενό);
Είναι η χειρολαβή τραβηγμένη προς τα πάνω;

Δε δημιουργείται σφυριχτός
ήχος κατά το άνοιγμα.

Τοποθετήστε το ψυγείο με απόσταση γύρω του.
Στις παρακάτω περιπτώσεις, μπορεί ο ήχος λειτουργίας να σας φαίνεται
δυνατός, καθώς ο συμπιεστής λειτουργεί σε υψηλή ταχύτητα: το ψυγείο
δε ψύχεται εντελώς κατά τη χρήση για πρώτη φορά, ανοιγοκλείνετε την
πόρτα συχνά, η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή.
Όταν είναι ρυθμισμένο στη λειτουργία “Freezer”/“Quick”, ο ήχος
λειτουργίας του συμπιεστή ή του κινητήρα του ανεμιστήρα γίνεται πιο
έντονος λόγω περιστροφής με υψηλή ταχύτητα.

Δεν είναι σαφές αν έχει
δημιουργηθεί κενό αέρος
στο Θάλαμο Κενού.

Ακούγεται κάποιος ήχος όταν ανοίγετε το Θάλαμο Κενού;

Εάν κάποιο τμήμα του παρεμβύσματος είναι κολλημένο, ο θάλαμος κενού
δεν μπορεί να διατηρήσει την κατάσταση κενού.
Σ. 70
Εάν κάποιο τμήμα είναι κολλημένο, αφαιρέστε το.
Καθώς είναι δύσκολο να δείτε τις πλευρές δεξιά και αριστερά και το
κάτω μέρος, αφαιρέστε το θάλαμο κενού για να ελέγξετε τέτοια τμήματα.
Σ. 66

Σ. 77
Αν το παρέμβυσμα είναι βρώμικο, καθαρίστε το.
Χρειάζεται περίπου τρία με τέσσερα λεπτά για να γίνει κενή η Θήκη Κενού
μετά το ξεκίνημα λειτουργίας της αντλίας κενού. Περιμένετε περισσότερο
από τέσσερα λεπτά μετά το άνοιγμα ή το κλείσιμο.

Το κενό έχει δημιουργηθεί πλήρως αν ο ήχος απελευθέρωσης του
κενού (σφυριχτός ήχος) ακούγεται όταν ανοίγετε το Θάλαμο Κενού.

Σύμπτωμα
Δεν κλειδώνει η χειρολαβή.
Υπάρχει κάτι περίεργο με το Θάλαμο Κενού

Βόμβος και δονήσεις
δημιουργούνται γύρω από
το Θάλαμο Κενού.
Υγρασία, παγετός ή πάγος
διαμορφώνεται μέσα στο Θάλαμο
Κενού ή γύρω από τη Θήκη Κενού.
Η επιφάνεια αποθηκευμένων
λαχανικών είναι βαθουλωμένη ή
αποχρωματισμένη.
Τα τρόφιμα στο Θάλαμο
Κενού παγώνουν.

Κριτήριο Ελέγχου

Υπάρχει κάποιο τρόφιμο κλπ. σφηνωμένο στο εσωτερικό τμήμα της Θήκης
Θαλάμου Κενού ή το παρέμβυσμα θαλάμου κενού;
Είναι η Θήκη Κενού τοποθετημένη στη θέση της;
−−−−−

Υπάρχει κάτι σφηνωμένο στη Θήκη Κενού ή είναι βρώμικο το
παρέμβυσμα του Θαλάμου Κενου; Πιέζετε τη χειρολαβή μέχρι τέλους για
να την κλειδώσετε;
Τοποθετήσατε τρόφιμα με υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό ;
Υγρασία ή/και παγετός

Μυρίζει περίεργα

Μυρίζει μέσα στο ψυγείο.
Ο θόρυβος είναι έντονος.
Υπάρχει κάποιος
ασυνήθιστος θόρυβος.

Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου
δεν κλείνει.
Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου
δεν ανοίγει αρκετά.

Μετακινήστε τα στο Θάλαμο Λαχανικών.

Είναι ο Θάλαμος Κενού ρυθμισμένος σε “-1˚C (υπό το μηδέν)” ή “Off”
(χωρίς κενό)?

Ρυθμίστε σε “+1˚C (Ψύκτης)”.

−−−−−
Έχει βρωμιστεί η δεξαμενή παροχής νερού; Ή είναι παλιος ο πάγος;
−−−−−
Eίναι αποθηκευμένο κάποιο τρόφιμο με έντονη μυρωδιά χωρίς
περιτύλιγμα;
Ήχος χτυπήματος (χτύπος)
Ήχος βουίσματος (βουητό)
Η ήχος λειτουργίας της Αυτόματης Πόρτας αλλάζει ανάλογα με την πόρτα
(δεξιά ή αριστερή).
Μήπως το φως

Ο θάλαμος δεν ανοίγει ακόμη
και όταν πιέζετε το διακόπτη
ηλεκτρικού συρταριού.
Αυτόματο Συρτάρι

Το Αυτόματο Συρτάρι δεν
ανοιγοκλείνει.

δεν είναι αναμμένο; Ανάψτε το φως.

Είναι ανοικτός ο Θάλαμος Πάγου ή ο Ανώτερος Καταψύκτης;
Είναι κάποιο τρόφιμο ή σακούλα τρόφιμου σφηνωμένο στο θάλαμο;
Έγινε διακοπή ρεύματος ή ο θάλαμος χτύπησε κάποιο εμπόδιο κατά τη
διάρκεια ηλεκτρικής λειτουργίας;
Μήπως αποθηκευμένα ποτά ή τρόφιμα έρχονται σε επαφή με τον τοίχο
στο Θάλαμο Συντήρησης;
Είναι επίπεδο το σημείο εγκατάστασης;

Η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου
μετακινείται ακόμα και όταν είναι
κλειδωμένη στον Πίνακα Ελέγχου.
Ο θόρυβος είναι έντονος.
Υπάρχει κάποιος
ασυνήθιστος θόρυβος.

Τοποθετήστε τη Θήκη Κενού όπως φαίνεται στο «Για να τοποθετήσετε τη
Σ. 70
Θήκη Κενού».
Ο ήχος δημιουργείται όταν η αντλία κενού λειτουργήσει. Μπορείτε να
σταματήσετε τη λειτουργία αντλίας κενού όταν θέλετε να σταματήσετε τον
ήχο (πχ κατά την νυχτερινή ώρα).
Σ. 55
Αλλάξτε τη ρύθμιση του θαλάμου κενού στη “Off” (μη κενό).
Μπορεί να αντιληφθείτε κάποιον ήχο ή δόνηση πιο συχνά.
Αφαιρέστε οποιοδήποτε υλικό συσκευασίας τρόφιμων ή άλλα αντικείμενα
που είναι σφηνωμένα μέσα.
Σ. 67
Καθαρίστε το παρέμβυσμα του θαλάμου κενού αν είναι βρώμικο.
Πιέστε τη χειρολαβή μέχρι τέλους για να την κλειδώσετε.
Υγρασία από ζουμερά τρόφιμα μπορεί να προκαλέσει συμπύκνωση
υδρατμών ή/και προσκόληση παγετού μέσα στο θάλαμο, διότι ο Θάλαμος
Κενού είναι σφραγισμένος.
Συνιστάται να τυλίγετε τα ζουμερά τρόφιμα με πλαστικές μεμβράνες, κλπ.
Σκουπίστε την υγρασία ή/και παγετό με μαλακό πανί βρεγμένο με χλιαρό νερό.

−−−−−
Ήχος χτυπήματος (χτύπος)
Ήχος βουίσματος (βουητό, γρυλλισμός)
Ο ήχος λειτουργίας του Θαλάμου Λαχανικών είναι πιο έντονος από αυτόν
του Κατώτερου Καταψύκτη.
Μήπως το φως

δεν είναι αναμμένο; Ανάψτε το φως.

Είναι ανοικτός ο κατώτερος καταψύκτης ή ο θάλαμος λαχανικών;
Υπάρχει κάποιο τρόφιμο, σακούλα ή πλαστικό περιτύλιγμα, κλπ.
σφηνωμένο στο θάλαμο;
Έγινε διακοπή ρεύματος ή ο θάλαμος χτύπησε κάποιο εμπόδιο κατά τη
διάρκεια ηλεκτρικής λειτουργίας;
Υπάρχουν τρόφιμα σφηνωμένα
ανάμεσα στην Ανώτερη Θήκη και το
Κάλυμμα Ενυδάτωσης;

Το Αυτόματο Συρτάρι δεν
ανοίγει αρκετά.

−−−−−

Το Αυτόματο Συρτάρι μετακινείται
ακόμα και όταν είναι κλειδωμένο
στον Πίνακα Ελέγχου.

−−−−−

Σ. 55

Σ. 55

Αυτή η μυρωδιά οφείλεται στο ότι πολλά πλαστικά εξαρτήματα χρησιμοποιούνται
στο ψυγείο, αλλά η μυρωδιά μειώνεται σταδιακά κατά την ψύξη.
Δεν είναι βλάβη.
Πλένετε τα τακτικά για να αποτρέψετε «γλίτσα» ή/και «καθαλάτωση».
Σ. 69

Το χλώριο μπορεί να μυρίζει έντονα, καθώς το χλώριο του νερού βρύσης
είναι συμπυκνωμένο.
Η αποσμητική λειτουργία δεν μπορεί να αφαιρέσει πλήρως όλες τις
μυρωδιές.
Σφραγίστε τέτοιου είδους τρόφιμα με πλαστικές μεμβράνες κλπ.
Είναι ο ήχος λειτουργίας της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου.
Δεν είναι βλάβη.
Είναι ο ήχος λειτουργίας της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου.
Δεν είναι βλάβη.
Μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου
ή την ποσότηττα των αποθηκευμένων τροφίμων στη θήκη πόρτας.
Δεν είναι βλάβη.
Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία
.
Κλείστε τη συρόμενη πόρτα και μετά αγγίξτε το Κουμπί Ανοίγματος της
Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου.
Αφαιρέστε τρόφιμα και άλλα αντικείμενα που είναι σφηνωμένα.
Σπρώξτε την πόρτα με το χέρι καθώς η Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου
σταματάει στη μέση.
Αφαιρέστε ποτά ή τρόφιμα που έρχονται σε επαφή με τον τοίχο.
Η γωνία ανοίγματος της Αυτόματης Πόρτας Ψυγείου μπορεί να διαφέρει ή
η πόρτα μπορεί να επιστρέψει ελαφρώς αφού ανοίξει αυτόματα, ανάλογα
με τις συνθήκες εγκατάστασης του ψυγείου, αλλά αυτό δεν είναι βλάβη.
Δεν μπορείτε να κλειδώσετε την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου από τον Πίνακα Ελέγχου.
Για να σταματήσετε την Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου, πρώτα ξεκλειδώστε τον Πίνακα
για 3 δευτερόλεπτα ή περισσότερο,
Ελέγχου και μετά αγγίξτε το κουμπί
μέχρι να κάνει μπιπ δύο φορές.
Σ. 50, 63
Είναι ο ήχος λειτουργίας του Αυτόματου Συρταριού. Δεν είναι βλάβη.
Είναι ο ήχος λειτουργίας του Αυτόματου Συρταριού. Δεν είναι βλάβη.
Ο ήχος λειτουργίας στο «θάλαμο λαχανικών» είναι πιο δυνατός από
αυτόν στον «κατώτερο καταψύκτη».
Ο ήχος λειτουργίας εξαρτάται από την ποσότητα των αποθηκευμένων
τρόφιμων. Δεν είναι βλάβη.
Ανάψτε την ενδεικτική λυχνία
.
Κλείστε τον ανοικτό θάλαμο ηλεκτρικού συρταριού και μετά πατήστε το
διακόπτη συρταριού για το θάλαμο που θέλετε να ανοίξετε.
Αφαιρέστε τρόφιμα και άλλα αντικείμενα που είναι σφηνωμένα.
Η πόρτα δεν ανοιγοκλείνει ομαλά, διότι η λειτουργία ηλεκτρικού συρταριού
σταμάτησε πριν ολοκληρωθεί η λειτουργία.
Πιέστε χειροκίνητα την πόρτα με δύναμη. Διαφορετικά, αποσυνδέστε το φις από
την πρίζα με την πόρτα ανοικτή και συνδέστε το ξανά μετά από 10 δευτερόλεπτα.
Αν υπάρχουν, αφαιρέστε τα.
Μην κλείνετε την πόρτα με δύναμη ενώ τρόφιμα είναι σε επαφή με το Κάλυμμα
Ενυδάτωσης.
Μπορείτε να τραβήξετε το Αυτόματο Συρτάρι περίπου κατά 15 cm ή
περισσότερο. Το μήκος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τις συνθήκες
εγκατάστασης του ψυγείου ή το Αυτόματο Συρτάρι μπορεί να επίστρεψει
ελαφρώς μετά το αυτόματο άνοιγμα της πόρτας. Αυτό δεν είναι βλάβη.
Δεν μπορείτε να κλειδώσετε το Αυτόματο Συρτάρι από τον Πίνακα Ελέγχου. Για
να σταματήσετε τη λειτουργία Αυτόματου Συρταριού, πρώτα ξεκλειδώστε την
στον Πίνακα Ελέγχου και μετά αγγίξτε το κουμπί
για 3 δευτερόλεπτα ή
περισσότερο μέχρι να κάνει μπιπ.
Σ. 50, 63

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)

Αυτόματη Πόρτα Ψυγείου

Η Αυτόματη Πόρτα δεν ανοίγει
ακόμα και όταν αγγίζετε το
Κουμπί Ανοίγματος.

Αφαιρέστε τυχόν σφηνωμένα τρόφιμα.

Είναι λαχανικά ευαίσθητα στη χαμηλή θερμοκρασία, όπως πχ μελιτζάνα
και αγγούρι;

Μυρίζει πλαστικό.
Μυρίζει ο πάγος.

Δράση και Αίτια
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ)
Σύμπτωμα

Συμπύκνωση υδρατμών
εμφανίζεται στο Θάλαμο
Λαχανικών.

Κριτήριο Ελέγχου
Τοποθετήσατε μεγάλη ποσότητα λαχανικών που έχουν υψηλή
περιεκτικότητα σε νερό;

Θάλαμος Λαχανικών

Είναι η Μονάδα Ενυδάτωσης μπλοκαρισμένη από σακούλες ή δοχεία
τρόφιμων;
Υπάρχει κάποιο τρόφιμο, κλπ.
σφηνωμένο ανάμεσα στην ανώτερη και
την κατώτερη θήκη;

Η πόρτα του Θαλάμου
Λαχανικών δεν κλείνει
/ Όταν η πόρτα του
Θαλάμου Λαχανικών είναι
ανοικτή, η ανώτερη θήκη
δεν επιστρέφει στη θέση
κλειδώματος.

Είναι κάποια πλαστική φιάλη ή/και
τρόφιμο σε επαφή με τη χειρολαβή της
Ανώτερης Θήκης;

Υπάρχει κάποιο τρόφιμο σφηνωμένο
ανάμεσα στην Ανώτερη Θήκη και το
Κάλυμμα Ενυδάτωσης;

Δράση και Αίτια
Καθώς ο Θάλαμος Λαχανικών είναι πιο υγρός από τους άλλους
θαλάμους, υγρασία μπορεί να διαμορφωθεί στη θήκη ή την οροφή του
Θαλάμου Λαχανικών, ή στην επιφάνεια των τρόφιμων, ανάλογα με την
ποσότητα ή τον τύπο των αποθηκευμένων λαχανικών.
Δεν είναι κάτι το μη φυσιολογικό. Για να αποφύγετε την συμπύκνωση, τυλίξτε
τα λαχανικά με πλαστικό περιτύλιγμα τρόφιμων πριν τα αποθηκεύσετε
στο Θάλαμο Λαχανικών. Η έντονη συμπύκνωση μπορεί να προκαλέσει
συσσώρευση νερού στο Θάλαμο Λαχανικών. Σκουπίστε το με μαλακό πανί.
Η μπλοκαρισμένη Μονάδα Ενυδάτωσης είναι πιθανόν να προκαλέσει
συμπύκνωση. Μεταφέρετε σε άλλα τμήματα τις σακούλες ή δοχεία
τρόφιμων που μπλοκάρουν τη Μονάδα Ενυδάτωσης. Σκουπίστε την
υγρασία με μαλακό πανί.

Αν υπάρχει, αφαιρέστε το.

Φυλάσσετε φιάλες PET, τρόφιμα, κλπ., ώστε να μην έρχονται σε επαφή
με τη χειρολαβή κλειδώματος.

Αν υπάρχει, αφαιρέστε το.
Μην κλείνετε την πόρτα με δύναμη ενώ τα τρόφιμα είναι σε επαφή με
το Κάλυμμα Ενυδάτωσης.

Αισθάνεστε λίγο ηλεκτρισμό
όταν αγγίζετε το κύριο
σώμα του ψυγείου.

−−−−−

Το ψυγείο μπορεί να φορτιστεί με στατικό ηλεκτρισμό, αλλά δεν υπάρχει
πρόβλημα με την ασφάλεια.

Το ραδιόφωνο ή/και η
τηλεόραση διαταράσσονται
από παράσιτα.

−−−−−

Οφείλεται στην ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που ελαφρώς δημιουργείται από το
ψυγείο. Τοποθετήστε το ψυγείο μακριά από την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και το
σύστημα ενδοεπικοινωνίας. Συνιστάται να συνδέσετε το ηλεκτρικό φις σε πρίζα
ξεχωριστή από τον ακροδέκτη κεραίας.

−−−−−

Αυτές οι γραμμές δημιουργούνται από υγρές ρητίνες που ρέουν όταν χυτεύεται
το πλαστικό. Είναι ιδιαίτερα ορατές στα διαφανή μέρη, αλλά δεν υπάρχει
πρόβλημα με την αντοχή και δεν μπορούν να οδηγήσουν ποτέ σε ρωγμές.

−−−−−

Ελαφροί κυματισμοί ή/και παραμορφώσεις δημιουργούνται κατά την
διαδικασία κατασκευής του ψυγείου. Μπορεί να είναι ιδιαίτερα ορατές
ανάλογα με τη θέση της φωτεινής πηγής ή/και τη φωτεινότητα, κλπ. και
δεν είναι βλάβη. Δεν υπάρχει πρόβλημα με την απόδοση.

Υπάρχουν λεπτές γραμμές
όπως γρατσουνιές πάνω
στα πλαστικά μέρη.
Υπάρχουν κυματισμοί ή/και
παραμορφώσεις πάνω στην
επιφάνεια της πόρτας, την πλαϊνή
και την πάνω επιφάνεια του ψυγείου.

Αυτή η οπή χρησιμοποιείται για να διαφεύγει ο αέρας μέσα, κατά τη γέμιση
του θερμομονωτικού υλικού στην πόρτα κατά τη διάρκεια της παραγωγικής
διαδικασίας. Δεν είναι ούτε ελάττωμα ούτε κάτι το μη φυσιολογικό.
Οπή (στην πλαϊνή πλευρά του Θαλάμου Συντήρησης)

Υπάρχει μια μικρή οπή στο
εσωτερικό της πόρτας.

−−−−−

Λοιπά

Οπή (στο εσωτερικό της πόρτας)

Η ηλεκτρική παροχή
διακόπηκε.

−−−−−

Το ψυγείο δεν αναμένεται να
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο
χρονικό διάστημα.

−−−−−

Αφαίρεση παγετού.

−−−−−

Μέριμνα για μεταφορά και μετακίνηση.

−−−−−

Βλ. «Μεταφορά του ψυγείου σας (μεταφορά για μετακίνηση)»

Το γυαλί είναι σπασμένο
γυαλί πόρτας,
γυάλινο ράφι

−−−−−

Μην ακουμπήσετε το σπασμένο γυαλί, αλλά επικοινωνήστε με
τον αντιπρόσωπό σας για επισκευή.

Όταν μύγα, κλπ. μπει μέσα
στο ψυγείο.
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* Ορισμένα προϊόντα έχουν αυτοκόλλητη σφραγίδα για να κρύψουν την
οπή. Μην την αφαιρέσετε.
Μειώστε τη συχνότητα που ανοιγοκλείνετε την πόρτα και
αποφύγετε την αποθήκευση επιπλέον τροφίμων μέχρι να
αποκατασταθεί η ηλεκτρική παροχή.
Ελέγξτε κάθε ρύθμιση πάνω στον Πίνακα Ελέγχου μόλις
αποκατασταθεί το ρεύμα.

Υπάρχουν μύγες γύρω του;
Υπάρχει κάποιο τρόφιμο με έντονη μυρωδιά μέσα στο ψυγείο;
Αφήσατε την πόρτα ανοικτή για πολύ ώρα;

Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα του ψυγείου.
Αποσυνδέστε το ψυγείο για να φροντίσετε το εσωτερικό ή τον αυτόματο
παγοποιητή.
Σ. 66-69
Αφήστε όλες τις πόρτες ανοικτές για να στεγνώσετε το ψυγείο για 2 ή 3 μέρες.
Δε χρειάζεται καμία διαδικασία αφαίρεσης παγετού, διότι το
ψυγείο αφαιρεί τον παγετό αυτόματα. Το αποψυγμένο νερό
συλλέγεται στο δίσκο εξάτμισης, και εξατμίζεται αυτόματα.
Σ. 49

Κρατήστε το γύρω χώρο καθαρό.
Τοποθετήστε κάτι που απωθεί τις μύγες ή κάτι στο οποίο οι μύγες μπορεί
να παγιδευτευτούν.
Σκεπάστε το τρόφιμο με ένα καπάκι, ώστε να μην προσελκύει μύγες η
μυρωδιά.
Κλείστε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΡΗ
■ Εάν παραγγείλετε οποιοδήποτε από τα παρακάτω μέρη, προσδιορίστε το μοντέλο του ψυγείου σας σε έναν
αντιπρόσωπο για την αγορά γνήσιων ανταλλακτικών.
Θέμα

Ονομασία Προϊόντος

Μοντέλο

Δε διατηρείται η κατάσταση κενού
● Μπορεί να έχει υποστεί βλάβη,
παραμόρφωση ή αποχρωματισμό.

Παρέμβυσμα θαλάμου κενού

R-X670GE

Μοντέλο Προϊόντος
R-XG6700G 311

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ (ΣΥΝΕΧΕΙΑ) / ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΜΕΡΗ
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ABOUT NON-CFC REFRIGERATORS

ΨΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ CFC
About non-CFC refrigerators

Σχετικά με τα ψυγεία χωρίς CFC

● Instead of CFCs, hydrocarbons are used in the coolants and insulation materials used in this refrigerator.
Hydrocarbons do not damage the ozone layer, and they are environmental-friendly materials, having an
exceptionally small affect on global warming.
● Hydrocarbons are flammable. The coolants are sealed in the coolant circuitry, and with normal operation
they will not leak, but should the circuitry be damaged, refrain from using flames or other electrical products,
and open windows for ventilation. After that, please contact the dealer or Hitachi customer service centre.
● Αντί για CFC, αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί υδρογονάνθρακες στα ψυκτικά μέσα και τα υλικά μόνωσης. Οι υδρογονάνθρακες
δεν βλάπτουν το στρώμα του όζοντος και είναι υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, με εξαιρετικά μικρή επιρροή στην παγκόσμια
θέρμανση.
● Οι υδρογονάνθρακες είναι εύφλεκτοι. Τα ψυκτικά μέσα βρίσκονται σφραγισμένα μέσα στα ψυκτικά κυκλώματα και με κανονική
λειτουργία δεν διαρρέουν προς τα έξω. Ωστόσο, εάν τα κυκλώματα ζημιωθούν, αποφύγετε τη χρήση φλογών ή άλλων ηλεκτρικών
συσκευών και ανοίξτε τα παράθυρα για αερισμό. Στη συνέχεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο ή με το κέντρο εξυπηρέτησης
πελατών της Hitachi.

Biocidal Product Regulation (EU528/2012) Article 58 Information
This Product contains biocidal substances.
Following substances are NOT harmful to human health nor the environment.
Treated article
Air filter
Water pipe
Water pump
Absorption and transpiration board
Gasket

Biocidal property
Antibacterial

Active substance
Silver Zirconium Phosphate

Antibacterial

Silver zinc zeolite

Antibacterial
Anti-mold

Pyrithione zinc
Thiabendazole

Κανονισμός για τα βιοκτόνα (EU528/2012) Άρθρο 58 Πληροφορίες

Το παρόν προϊόν περιέχει βιοκτόνες ουσίες.
Αυτές οι ουσίες ΔΕΝ είναι επιβλαβείς για την ανθρώπινη υγεία ή το περιβάλλον
Βιοκτόνα ιδιότητα
Αντιβακτηριακό

Δραστική ουσία
Φωσφορικό άργυρο ζιρκόνιο

Αντιβακτηριακό

Αργυρό ζεόλιθο ψευδαργύρου

Αντιβακτηριακό
Αντιμουχλικό

Πυριθειόνη ψευδαργύρου
Θιαβενδαζόλη

Cyclopentane is used in the insulation material.
The gases in insulation material require a special disposal procedure.
Please contact your local authorities in regard to the environmentally safe disposal of this product.
Χρησιμοποιείται κυκλοπεντάνιο στα υλικά μόνωσης.
Τα αέρια στα υλικά μόνωσης, απαιτούν ειδική διαδικασία απόρριψης.
Επικοινωνήστε με τις τοπικές σας αρχές σχετικά με την ασφαλή, από περριβαλλοντική άποψη, απόρριψη αυτού του προϊόντος.

ΨΥΓΕΙΑ ΧΩΡΙΣ CFC

Severe warning signs for Disposal Αυστηρή προειδοποίηση για Απόρριψη

ABOUT NON-CFC REFRIGERATORS

Επεξεργασμένο άρθρο
Φίλτρο αέρα
Υδροσωλήνας
Αντλία νερού
Πίνακας απορρόφησης και διαπνοής
Λάστιχο Πόρτας
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STORABLE WEIGHT

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΙΜΟ ΒΑΡΟΣ
Storable weight

Αποθηκεύσιμο βάρος

The following table shows the weight of food that can be stored on the shelves and in the cases.
Ο παρακάτω πίνακας δείχνει το βάρος των τρόφιμων που μπορούν να αποθηκευτούν στα ράφια και στις θήκες.
Name of parts Ονομασία μερών

Refrigerator
compartment
Θάλαμος
συντήρησης
Ice compartment
Θάλαμος πάγου

Height adjustable upper shelf
Height adjustable middle shelf
Height adjustable lower shelf, Fixed shelf
Upper shelf of the vacuum compartment
Vacuum compartment case
Total for the right door pockets
Total for the left door pockets

Ανώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους
Μεσαίο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους
Κατώτερο ράφι ρυθμιζόμενου ύψους, Σταθερό ράφι
Ανώτερο ράφι του θαλάμου κενού
Θήκη θαλάμου κενού
Σύνολο για θήκες δεξιάς πόρτας
Σύνολο για θήκες αριστερής πόρτας

R-X670GE
21.0kg
21.0kg
21.0kg
11.0kg
5.0kg
26.0kg
11.0kg

Ice case

Do not store any ice cubes other than the ones made by the automatic ice maker.

Παγοθήκη

Μην αποθηκεύετε άλλα παγάκια εκτός από αυτά που έχουν παρασκευασθεί από τον αυτόματο παγοποιητή.

Pg.19

Upper freezer
Ανώτερος καταψύκτης

Upper Freezer case

Θήκη Ανώτερου Καταψύκτη

9.0kg

Lower freezer
Κατώτερος καταψύκτης

Slimline slide case
Slide case
Lower freezer case

Λεπτή συρόμενη θήκη
Συρόμενη θήκη
Θήκη κατώτερου καταψύκτη

5.5kg
7.0kg
17.0kg

Vegetable compartment
Θάλαμος λαχανικών

Upper Case
Lower Case

Ανώτερη Θήκη
Κατώτερη Θήκη

7.5kg
22.0kg

Σ. 57

AFTER-SALES SERVICE
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ
Please contact the following Hitachi Service Centre if power cord is damaged or service is required.
If some malfunction occurs during operation, unplug the power plug immediately and contact the service centre to
have the refrigerator repaired.
Παρακαλούμε επικοικωνήστε με το παρακάτω Κέντρο Σέρβις της Hitachi σε περίπτωση βλάβης του καλωδίου
τροφοδοσίας ή εάν απαιτείται σέρβις.
Σε περίπτωση βλάβης κατά τη διάρκεια της χρήσης, αποσυνδέστε το φις αμέσως και επικοινωνήστε με το κέντρο
σέρβις για την επισκευή του ψυγείου.
Eπίσημος διανομέας στην Eλλάδα:
FG EUROPE A.E.
Λεωφόρος Boυλιαγμένης 128, Γλυφάδα
Τ.Κ.: 166 74 - Αθήνα, Eλλάδα
Τηλ.: 210 9697439
Φαξ: 210 9697630
ιστοσελίδα: www.fgeurope.gr

Σέρβις:
General Service Ε.Π.Ε.
Λεάνδρου 22
Τ.Κ.: 10443 Αθήνα (Κολωνός)
Τηλ.: 210 88 30 666
email: hitachi.service@general-service.gr
ιστοσελίδα: www.general-service.gr

This symbol mark means that used electrical and electronic products shall not be mixed with general household waste.
Do not try to dismantle the system and unit by yourself as this could have harmful effects on your health and the environment.
Refrigerators must be treated at a specialized treatment facility for recycling and recovery and shall not be disposed of in the
municipal waste stream. Please contact the installer, dealer or local authority for more information.
Το σύμβολο αυτό υποδηλώνει ότι χρησιμοποιημένα ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά προϊόντα δεν πρέπει να αναμειγνύονται με γενικά οικιακά απόβλητα. Μην
επιχειρήσετε την αποσυναρμολόγηση του συστήματος και της μονάδας από μόνοι σας, καθώς αυτό μπορεί να έχει επιβλαβείς επιπτώσεις στην υγεία σας και το
περιβάλλον. Τα ψυγεία πρέπει να υποβάλλονται σε επεξεργασία σε εξειδικευμένη εγκατάσταση ανακύκλωσης και ανάκτησης και δεν πρέπει να απορρίπτονται
στο ρεύμα των αστικών αποβλήτων. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρεία εγκατάστασης, τον αντιπρόσωπο ή την τοπική αρχή.
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