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1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

 
1) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ― Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού, της συσκευής ή του επίπλου 

κουζίνας, χωρίς εμπόδια. 

2) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλους τρόπους, πέραν 

από αυτούς που υποδεικνύονται από τον κατασκευαστή, για να επιταχύνετε την 

διαδικασία απόψυξης. 

3) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Μην κάνετε ζημιά στο ψυκτικό κύκλωμα. 

4) ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ― Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στο εσωτερικό των 

θαλάμων αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν ο τύπος του προτείνεται από 

τον κατασκευαστή. 

5) Πριν από οποιαδήποτε διαδικασία καθαρισμού, αποσυνδέστε την συσκευή από την 

παροχή ηλεκτρικού ρεύματος. 

6) Η συσκευή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί και από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω και 

από άτομα με μειωμένες φυσικές, πνευματικές ή κινητικές ικανότητες, ή με έλλειψη 

εμπειρίας και γνώσης, μόνο εάν επιβλέπονται ή τους έχουν δοθεί οδηγίες σχετικά με την 

ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους κινδύνους που εμπεριέχει. Τα παιδιά 

θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να μην παίζουν με την συσκευή. Ο καθαρισμός και η 

συντήρηση από τον χρήστη δεν θα πρέπει να πραγματοποιούνται από παιδιά χωρίς 

επίβλεψη. 

7) Εάν το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος υποστεί ζημιά, θα πρέπει να 

αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το εξουσιοδοτημένο σέρβις ή από κατάλληλα 

καταρτισμένα άτομα ώστε να αποφευχθεί οποιαδήποτε πιθανότητα κινδύνου. 

8) Παρακαλούμε, απορρίψτε την συσκευή σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς 

σχετικά με τις συσκευές που περιέχουν εύφλεκτα αέρια και ψυκτικά υγρά. 

9) Παρακαλούμε, πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή σας, αφαιρέστε τις πόρτες ώστε να 

αποφευχθεί τυχόν εγκλωβισμός παιδιών. 

10) Η συσκευή αυτή προορίζεται για οικιακή χρήση ή για παρόμοιες χρήσεις, όπως: 

– κουζίνες για το προσωπικό σε μαγαζιά, γραφεία και άλλους εργασιακούς χώρους 

– εξοχικές κατοικίες 

– κουζίνες σε ξενοδοχεία, πανδοχεία ή άλλους χώρους εστίασης για χρήση από τους 
πελάτες 

11) Μην αποθηκευέτε στην συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο 

προωθητικό. 

 
ΕΙΝΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟΝ, ΠΕΡΑΝ ΤΟΥ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΥ 

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΕΡΒΙΣ, Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΕΜΒΑΣΗ Ή ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ, ΠΟΥ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΤΩΝ ΚΑΛΥΜΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ. 

 
ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΥΑΣΕΤΕ ΜΟΝΟΙ ΣΑΣ ΤΗΝ ΣΥΣΚΕΥΗ. 
ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ. 
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2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

2.1 Σημείο τοποθέτησης 

 
Όταν επιλέγετε μία θέση για να τοποθετήσετε την συσκευή σας, θα πρέπει να σιγουρευτείτε 

ότι το δάπεδο σε εκείνο το σημείο είναι επίπεδο και σταθερό και ότι το δωμάτιο έχει επαρκή 

εξαερισμό. Αποφύγετε την τοποθετήση της συσκευής δίπλα σε θερμαντικές πηγές, π.χ. 

φούρνο, καλοριφέρ, κλπ. 

Επίσης, αποφύγετε την άμεση έκθεση στον ήλιο καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει 

αυξημένη κατανάλωση ενέργειας. Εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος μπορεί 

να προκαλέσει δυσλειτουργία της συσκευής. Αυτή η συσκευή δεν είναι σχεδιασμένη για 

χρήση σε γκαράζ ή εξωτερικούς χώρους. Μην βάζετε οποιοδήποτε κάλυμα πάνω στην 

συσκευή. 

 
 
 
 

2.2 Τοποθέτηση λαβών (όποτε απαιτείται) 

 

1) Αφαιρέστε τα καλύματα των βιδών 

από τις οπές για την λαβή, που 

βρίσκονται στην πόρτα. 

2) Τοποθετήστε τις βίδες στις κατάλληλες 
θέσεις και βιδώστε τις με τις παρεχόμες 
βίδες. 
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3) Τοποθετήστε τα πλαστικά καλύματα 
στις βίδες της λαβής. 

 

 
 

Αλλαγή θέση λαβών (σε περίπτωση αναστροφής πόρτας) 
 
1)  Αφαιρέστε τα πλαστικά καλύματα 

των βιδών της λαβής. 

 

 

2) Αφαιρέστε τις βίδες και τις λαβές. 
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3) Τοποθετήστε ξανά τα καλύματα των 

βιδών στις οπές που ήταν βιδωμένες 

οι λαβές πάνω στην πόρτα. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4)  Τοποθετήστε τις λαβές στις 

κατάλληλες οπές στην άλλη πλευρά 

της πόρτας, σύμφωνα με τις 

προηγούμενες οδηγίες τοποθέτησης 

των λαβών. 
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2.3 Αναστροφή ανοίγματος πορτών 

 

1) Αφαιρέστε το προστατευτικό του  
μεντεσέ. 

 
 

 

2) Αφαιρέστε τον άνω μεντεσέ.  

 
 

 

3) Αφαιρέστε την πόρτα του θαλάμου 
συντήρησης. 

 
 

 

 

 

 

4) Αφαιρέστε τον μεσαίο μεντεσέ με 
ένα κατσαβίδι. 

 
 

 

5) Αφαιρέστε την πόρτα του 
θαλάμου κατάψυξης. 

 
 

 

6) Αφαιρέστε τον μεντεσέ με ένα 
κατσαβίδι. Τοποθετήστε τον κάτω 
μεντεσέ στην αριστερή πλευρά 
του θαλάμου με ένα κατσαβίδι. 
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7) Τοποθετήστε την πόρτα του θαλάμου 
κατάψυξης στον κάτω μεντεσέ. 

 
 

8) Τοποθετήστε τον μεσαίο μεντεσέ στην 
αριστερή πλευρά του θαλάμου. 

 
 
 
 

9) Τοποθετήστε την πόρτα του 
θαλάμου συντήρησης 

 
 

 

10) Τοποθετήστε το προστατευτικό του 
μεντεσέ. 

 

 

2.4 Απαιτούμενος χώρος για το άνοιγμα της πόρτας 

  
Η πόρτα θα πρέπει να ανοίγει πλήρως, όπως φαίνεται 

στην εικόνα. 

W x D ≥ 990 x 1025mm 

 
 

W 

 

 

2.5 Οριζοντίωση της συσκευής 

 

Για να οριζοντιώσετε την συσκευή θα πρέπει να 
προσαρμόσετε τα δύο μπροστινά ποδαράκια. 

Εάν η συσκευή δεν είναι οριζοντιομένη, η πόρτα και η 
μαγνητική σφράγιση δεν θα λειτουργούν σωστά. 

Πριν την χρήση, βεβαιωθείτε ότι τα ποδαράκια 
ακουμπούν στο δάπεδο. 

D
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2.6 Καθαρισμός πριν την πρώτη χρήση 
 

Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρύ διάλυμα διττανθρακικής σόδας. Στη 
συνέχεια ξεπλύνετε με ένα πανί εμποτισμένο σε χλιαρό νερό. Πλύνετε τα ράφια και τα 
συρτάρια λαχανικών, με χλιαρό σαπουνόνερο και στεγνώστε τα πλήρως πριν τα 
τοποθετήσετε μέσα στην συσκευή. Καθαρίστε το εξωτερικό της συσκευής με ένα υγρό 
πανί. Για περισσότερες πληροφορίες, αναφερθείτε στην ενότητα "Καθαρισμός". 

 

 
2.7 Πριν την πρώτη χρήση 

 
Ο ψυγειοκαταψύκτης απαιτεί 220~240V/50Hz AC ηλεκτρικό ρεύμα. Διακυμάνσεις της τάσης 
άνω των 187~264V προκαλεί δυσλειτουργία στην συσκευή, ακόμα και βλάβη. 
Σε καμία περίπτωση, μην καταστρέφετε το καλώδιο παροχής ηλεκτρικού ρεύματος. Υπάρχει 
κίνδυνος μη ασφαλής χρήσης. Μην χρησιμοποιείτε την συσκευή όταν το καλώδιο παροχής 
ηλεκτρικού ρεύματος ή η πρίζα του έχει φθαρεί. 
Μην τοποθετείτε μέσα στην συσκευή εύφλεκτα, πτητικά ή εξαιρετικά διαβρωτικά υλικά. 
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης βλάβης στην συσκευή ή ακόμα και πυρκαγιάς. 
Προς αποφυγή εκδήλωσης πυρκαγιάς, μην τοποθετείτε εύφλεκτα υλικά κοντά στον 
ψυγειοκαταψύκτη. 
Αυτό το προϊόν είναι κατασκευασμένο για οικιακή χρήση και είναι κατάλληλο μόνο για την 
αποθήκευση τροφίμων. 
Σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς, οι οικιακοί ψυγειοκαταψύκτες δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται για οποιονδήποτε άλλο σκοπό, για παράδειγμα αποθήκευση αίματος, 
φαρμάκων ή βιολογικών προϊόντων. 
Μην τοποθετείτε στον καταψύκτη μπουκάλια ή σφραγισμένα δοχεία με υγρά (π.χ. μπύρα ή 
αναψυκτικά σε μπουκάλια). Υπάρχει κίνδυνος έκρηξης. 
Πριν τοποθετήσετε φαγητό μέσα στην συσκευή σας για πρώτη φορά, ενεργοποιήστε την και 
περιμένετε 24 ώρες ώστε να βεβαιωθείτε ότι λειτουργεί σωστά και να δημιουργηθεί η 
σωστή θερμοκρασία στο εσωτερικό της. Μην υπερφορτώνετε την συσκευή. 

 
◆ Πριν συνδέσετε την συσκευή με την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος 

Ελέγξτε εάν η πρίζα είναι κατάλληλη για το φις που διαθέτει η συσκευή. 

◆ Πριν ενεργοποιήσετε την συσκευή! 

Μην ενεργοποιείτε την συσκευή τουλάχιστον 2 ώρες μετά την μεταφορά της. 

 

 
2.8 Εσωτερικός εξοπλισμός (αξεσουάρ) 

 
Στην συσκευή περιλαμβάνονται διάφορα κρυστάλλινα ή πλαστικά ράφια για την 

αποθήκευση των τροφίμων (ανάλογα με το μοντέλο). 

Ένα από τα ράφια πλήρους κάλυψης θα πρέπει να βρίσκεται πάντα στο χαμηλότερο 

επίπεδο, ακριβώς πάνω από τα δοχεία για τα φρούτα και τα λαχανικά. 

Για να αφαιρέστε ένα ράφι, θα πρέπει να το τραβήξετε προς το μέρος σας μέχρι να μπορεί 

να πάρει κλίση προς τα επάνω ή προς τα κάτω και αφαιρέστε το. 

Για να τοποθετήσετε ένα ράφι, ακολουθείστε την ανωτέρω διαδικασία αντίστροφα. 

 

Για να εκμεταλλευτείτε περισσότερο την χωρητικότητα των θαλάμων, μπορείτε να 
αφαιρέσετε ένα ή περισσότερα ράφια, συρτάρια από την συσκευή, ανάλογα με τις 
καθημερινές ανάγκες σας. 
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3. Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΣΑΣ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 

 
* Όλες οι εικόνες στο παρόν εγχειρίδιο χρήσεως είναι ενδεικτικές. 

 

 
 
 

4. ΧΡΗΣΗ 

4.1 Οδηγίες σχετικά με την λειτουργία 
 

Έλεγχος θερμοκρασίας 
 

⚫ Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου αποθήκευσης νωπών τροφίμων. 

 

A    ταχεία ψύξη  ① ② ③ ④ ⑤ 

 

（Εσωτερικό καντράν χειρισμού） 
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⑤ 

④ 

③ 
 

② 

① 

ταχεία ψύξη 

      A 

(Εξωτερικό καντράν χειρισμού) 

 

Πλήκτρα 

A.SET: Πλήκτρο ρύθμισης επιπέδου. 

Απεικόνιση οθόνης 

1 Gear 1  (Επίπεδο 1) 

2 Gear 2  (Επίπεδο 2) 

3 Gear 3  (Επίπεδο 3) 

4 Gear 4  (Επίπεδο 4) 

5 Gear 5  (Επίπεδο 5) 

Οθόνη 
Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε την συσκευή, η οθόνη (συμπεριλαμβανομένου και 
οι λυχνίες) θα φωτιστούν για 3 δευτερόλεπτα και στην συνέχεια θα φωτιστεί το επίπεδο της 
τρέχουσας ρύθμισης. 
Οθόνη συνήθους λειτουργίας 
Σε περίπτωση κάποιας βλάβης, η αντίστοιχη λυχνία LED θα δώσει μία συνδυασμένη ένδειξη 
του κώδικα βλάβης (loop display). 
Όταν δεν υπάρχει καμία βλάβη, η λυχνία LED θα προσδιορίζει το τρέχον επίπεδο 
λειτουργίας της συσκευής. 
 

Ρύθμιση Επιπέδου 

Μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο ρύθμισης κάθε φορά που πιέζετε το πλήκτρο SET. 

Μετά από 15 δευτερόλεπτα ο ψυγειοκαταψύκτης θα λειτουργήσει στην νέα ρύθμιση. 

 

Gear 1 
Gear 2 Gear 3 Gear 4 Gear 5 
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Λειτουργία ταχείας ψύξης 

Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας ψύξης πιέστε το κουμπί SUPER. 

Η αντίστοιχη λυχνία θα φωτιστεί και η συντήρηση θα λειτουργήσει στους 2°C. 
 

Απενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας ψύξης: 
1. Αυτόματα μετά από 150 λεπτά 

2. Θέστε νέα ρύθμιση θερμοκρασίας. 
 

⚫ Έλεγχος θερμοκρασίας του θαλάμου κατάψυξης  
 

 
Η θερμοκρασία του καταψύκτη είναι σχετικά χαμηλή στην θέση “COLDER”, ενώ στην θέση 

“COLD” είναι σχετικά υψηλή. Συνεπώς, η συνήθης ρύθμιση είναι στην θέση “NORMAL”. 

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι υψηλή το καλοκαίρι, η ρύθμιση της 

θερμοκρασίας της κατάψυξης θα πρέπει να είναι μεταξύ της θέσης “NORMAL” και της 

θέσης “COLD”. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι άνω των 35°C, η ρύθμιση της 

θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι περισσότερο προς την θέση “COLD”. 

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι χαμηλή τον χειμώνα, η ρύθμιση της 

θερμοκρασίας της κατάψυξης θα πρέπει να είναι μεταξύ της θέσης “NORMAL” και της 

θέσης “ COLDER”. Εάν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από τους 10°C, η ρύθμιση 

της θερμοκρασίας θα πρέπει να είναι περισσότερο προς την θέση “ COLDER”. 

 

 

4.2 Θόρυβος στο εσωτερικό της συσκευής! 
Ίσως παρατηρήσετε ότι η συσκευή σας κάνει κάποιους περίεργους ήχους. Οι περισσότεροι 

από αυτοί είναι φυσιολογικό να ακούγονται αλλά θα πρέπει να τους αναγνωρίζετε. 

Αυτοί οι θόρυβοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού υγρού στο ψυκτικό 

σύστημα της συσκευής και έχουν γίνει πιο έντονοι από την στιγμή της εισαγωγής του CFC 

χωρίς αέρια. Δεν αποτελούν βλάβη και δεν επηρρεάζουν την λειτουργία της συσκευής σας. 

Πρόκειται για την λειτουργία του μοτέρ του συμπιεστή, καθώς αντλεί το ψυκτικό υγρό μέσα 

στο σύστημα. 

 

 

  

(καλοκαίρι) (χειμώνας) 



11  

4.3 Συμβουλές για τη διατήρηση των τροφίμων 

◆ Το μαγειρεμένο κρέας/ψάρι θα πρέπει πάντα να αποθηκεύεται σε ένα ράφι πάνω από 

το σημείο που αποθηκεύεται το ωμό κρέας/ψάρι, ώστε να αποφευχθεί η μεταφορά 

βακτηριδιών. Διατηρείτε το ωμό κρέας/ψάρι σε ένα αρκετά μεγάλο δοχείο για την 

συλλογή των υγρών που παράγονται και σκεπάστε το καλά. Τοποθετήστε το δοχείο στο 

χαμηλότερο ράφι. 

◆ Διατηρείτε αποστάσεις μεταξύ των τροφίμων, ώστε να μπορεί να κυκλοφορεί ο αέρας 

γύρω τους. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα σημεία του τροφίμου είναι ψυχρά. 

◆ Για την αποτροπή της μεταφοράς γεύσεων και της ξήρανσης των τροφών, συσκευάζετε ή 

καλύπτετε τα τρόφιμα ξεχωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζονται τύλιγμα. 

◆ Θα πρέπει πάντα να τοποθετείτε τα μαγειρεμένα τρόφιμα αφού έχουν κρυώσει. Έτσι 

βοηθάτε στη διατήρηση της εσωτερικής θερμοκρασίας της συσκευής. 

◆ Για την αποτροπή της διαφυγής του ψυχρού αέρα από την συσκευή, προσπαθήστε να 

περιορίσετε το άνοιγμα της πόρτας. Σας συνιστούμε να ανοίγετε την πόρτα μόνο όταν 

χρειάζεται να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε κάποιο τρόφιμο. 

 

4.4 Αλλαγή του λαμπτήρα φωτισμού 

Η αλλαγή του λαμπτήρα φωτισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματία. 
 
 

 

5. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ 
 

5.1 Απόψυξη 

Τα μοντέλα NO FROST πραγματοποιούν αυτόματη απόψυξη. 
 

5.2 Καθαρισμός του εσωτερικού και του εξωτερικού της συσκευής 

◆ Αφαιρέστε όλα τα ράφια και τα συρτάρια λαχανικών. Για να αφαιρέστε τα συρτάρια 

λαχανικών θα πρέπει πρώτα να αφαιρέσετε το χαμηλότερο ράφι της πόρτας. 

◆ Σκουπίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα ελαφρύ διάλυμα διττανθρακικής σόδας 

και στη συνέχεια ξεπλύνετε με χλιαρό νερό και ένα καλά στυμμένο σφουγγάρι ή πανί. 

Σκουπίστε με ένα στεγνό πανί και αφού έχει στεγνώσει πλήρως τοποθετήστε τα ράφια 

και τα συρτάρια λαχανικών. 

◆ Για να καθαρίσετε την εξωτερική επιφάνεια, χρησιμοποιήστε ένα υγρό πανί και στη 

συνέχεια στεγνώστε. Σε περίπτωση χρήσης ειδικού γυαλιστικού, βεβαιωθείτε ότι η 

πόρτα έχει κλείσει καλά ώστε να μην εισέλθει το υγρό στο σύστημα στεγανοποίησης 

της πόρτας ή στο εσωτερικό της συσκευής. 

◆ Χρησιμοποιήστε μία μαλακή βούρτσα για να καθαρίσετε τις γρίλιες του συμπυκνωτή, 

που βρίσκεται στο πίσω μέρος της συσκευής, και τα παρακείμενα εξαρτήματα. 

 

5.3 Συμβουλές καθαρισμουύ 
Μπορεί να εμφανιστεί υγρασία στο εξωτερικό της συσκευής. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε 

αλλαγή της θερμοκρασίας του δωματίου. Σκουπίστε όποια υπολείμματα υγρασίας. Εάν το 

πρόβλημα συνεχίζεται, παρακαλούμε καλέστε την Τεχνική Υπηρεσία. 
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6. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

6.1 Αλλαγή του εσωτερικού λαμπτήρα φωτισμού  

Η αλλαγή του λαμπτήρα φωτισμού θα πρέπει να πραγματοποιείται από επαγγελματίες. 
  

6.2 Συμβουλές για την μεταφορά της συσκευής 

Για την μεταφορά της συσκευής θα πρέπει να την κρατάτε από τα πλαϊνά της σημεία ή την 

βάση της. Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να την σηκώνετε από της άκρες της 

μπροστινής επιφάνειας. 

 

6.3 Σέρβις 

Το σέρβις της συσκευής θα πρέπει να πραγματοποιείται από εξουσιοδοτημένο τεχνικό 

χρησιμοποιώντας μόνο τα αυθεντικά ανταλλακτικά. Σε καμία περίπτωση μην επιχειρήσετε 

να επισκευάσετε μόνοι σας την συσκευή. Επισκευές από μη εξουσιοδοτημένα και 

καταρτησμένα άτομα μπορεί να προκαλέσουν τραυματισμούς ή σοβαρές ζημιές. 

Επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις της περιοχής σας. 

 

6.4 Απενεργοποίηση συσκευής για μεγάλο χρονικό διάστημα 

Όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, θα πρέπει 

να αφαιρέσετε το βύσμα από την πρίζα και να αδειάζετε όλα τα φαγητά από το εσωτερικό 

της. Επίσης, καθαρίστε την συσκευή και αφήστε την πόρτα μισάνοικτη ώστε να μη 

δημιουργηθούν δυσάρεστες οσμές. 

 

6.5 Διατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής, χωρίς εμπόδια. 

  
6.6 Μην τοποθετείτε τρόφιμα με υψηλή θερμοκρασία κοντά στον αισθητήρα θερμοκρασίας 

 
6.7 Αφαιρέστε το συρτάρι του θαλάμου κατάψυξης και τοποθετήστε τα τρόφιμα απευθείας πάνω 

στο γυάλινο διαχωριστικό 
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7. Αντιμετώπιση προβλημάτων 

Τα παρακάτω απλά προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν από τον χρήστη. 
Παρακαλούμε, επικοινωνήστε με την Τεχνική Υπηρεσία σε περίπτωση που δεν μπορέσατε 
να τα επιλύσετε. 
 

Η συσκευή δεν λειτουργεί. 

Ελέγξτε εάν: 
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 
Υπάρχει χαμηλή τάση. 
Υπάρχει διακοπή ρεύματος ή βραχυκύκλωμα. 

Υπάρχουν οσμές στο 
εσωτερικό της συσκευής. 

Ελέγξτε εάν: 
Τα τρόφιμα με έντονη οσμή είναι καλά συσκευασμένα. 
Υπάρχουν χαλασμένα τρόφιμα. 
Το εσωτερικό χρειάζεται καθάρισμα. 

Ο συμπιεστής λειτουργεί 

για μεγάλα διαστήματα. 

Είναι φυσιολογικό η συσκευή να λειτουργεί για 
περισσότερο χρόνο το καλοκαίρι, όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος είναι υψηλότερη. 
Μην τοποθετείτε ταυτόχρονα μεγάλες ποσότητες τροφίμων 
μέσα στη συσκευή. 
Μην τοποθετείτε μέσα στη συσκευή ζεστά τρόφιμα. 
Μην ανοιγοκλείνετε τόσο συχνά την πόρτα της συσκευής. 

Ο λαμπτήρας φωτισμού 
δεν λειτουργεί. 

Ελέγξτε εάν: 
Η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την παροχή ηλεκτρικού 
ρεύματος. 

Ο λαμπτήρας φωτισμού έχει καεί και χρειάζεται αλλαγή. 

Η πόρτα της συσκευής δεν 

κλείνει σωστά. 

Ελέγξτε εάν: 
Κάποιο τρόφιμο ή κάποια συσκευασία εμποδίζουν το 
κλείσιμο. 
Υπάρχει μεγάλη ποσότητα τροφίμων στο εσωτερικό της 
συσκευής. 
Η κλίση της συσκευής δεν είναι σωστή. 

Δυνατοί θόρυβοι. 

Ελέγξτε εάν: 
Η συσκευή είναι σωστά οριζοντιομένη. 
Τα τρόφιμα και οι συσκευασίες τους είναι σωστά 
τοποθετημένα. 
Τα εξαρτήματα της συσκευής είναι σωστά τοποθετημένα. 

 
 

7.1 Συμβουλές: 
◆ Η συσκευή μπορεί να εκπέμπει θερμότητα κατά την λειτουργία της, ιδιαίτερα το 

καλοκαίρι. Είναι φυσιολογικό και εκπέμπεται από τον συμπυκνωτή. 

◆ Υγρασία: η ύπαρξη υγρασίας στην εξωτερική επιφάνεια της συσκευής και στα σημεία 

σφράγισης της πόρτας του καταψύκτη συμβαίνει όταν υπάρχουν υψηλά επίπεδα 

υγρασίας στο περιβάλλον. Είναι συνηθισμένο φαινόμενο. Απομακρύνετε την υγρασία 

με μία στεγνή πετσέτα. 

◆ Βόμβος: Κατά τη λειτουργία του συμπιεστή, ειδικά στο ξεκίνημα και στο σταμάτημα, 

παράγεται βόμβος. 
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8. ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

◆ Προσπαθείτε να μην ανοίγετε πολύ συχνά τις πόρτες, ειδικά τις υγρές και ζεστές μέρες. 

Όταν ανοίγετε τις πόρτες, προσπαθείτε να τις κλείνετε το συντομότερο δυνατό. 

◆ Σε τακτά χρονικά διαστήματα, ελέγχετε εάν η συσκευή έχει επαρκή εξαερισμό (δηλαδή 

κυκλοφορεί επαρκής αέρας πίσω από τη συσκευή). 

◆ Σε φυσιολογικές συνθήκες θερμοκρασίας, παρακαλούμε ρυθμίστε τον θερμοστάτη στην 

μεσαία ρύθμιση. 

◆ Πριν τοποθετήσετε φρέσκα τρόφιμα στην συσκευή, βεβαιωθείτε ότι διαθέτουν 

θερμοκρασία δωματίου και δεν είναι ζεστά. 

◆ Το στρώμα πάγου αυξάνει την κατανάλωση ενέργειας. Συνεπώς, καθαρίζετε την 

συσκευή μόλις το στρώμα πάγου έχει 3-5 χιλιοστά πάχος. 

◆ Στην περίπτωση εξωτερικού συμπυκνωτή, ο πίσω τοίχος θα πρέπει να είναι πάντα 

καθαρός από σκόνη ή άλλες ακαθαρσίες. 

◆ Τοποθετείτε τη συσκευή στο πιο κρύο σημείο του δωματίου, μακρυά από πηγές 

θερμότητας και την απευθείας ηλιακή έκθεση. 

◆ Περιμένετε τα ζεστά τρόφιμα να αποκτήσουν θερμοκρασία περιβάλλοντος, πριν τα 

τοποθετήσετε στη συσκευή. 

◆ Η υπερφόρτωση της συσκευή προκαλεί μεγαλύτερες περιόδους λειτουργίας του 

συμπιεστή. 

◆ Τα τρόφιμα που καταψύχονται πολύ αργά μπορεί να χαλάσουν ή να χάσουν την αρχική 

τους ποιότητα. 

◆ Βεβαιωθείτε ότι έχετε τυλίξει καλά τα τρόφιμα και στεγνώστε τα δοχεία πριν τα 

τοποθετήσετε μέσα στην συσκευή. Έτσι, αποτρέπεται η δημιουργία πάγου στο 

εσωτερικό της συσκευής. 

◆ Μην επενδύετε το εσωτερικό του θαλάμου με αλουμινόχαρτο, λαδόκολλα ή χαρτί 

κουζίνας, καθώς αυτά τα υλικά δεν επιτρέπουν την σωστή κυκλοφορία του ψυχρού 

αέρα καθιστώντας τη συσκευή λιγότερο αποδοτική. 

◆ Οργανώστε και τοποθετήστε ετικέτες πάνω στα τρόφιμα. Με αυτόν τον τρόπο θα 

μειώσετε το άνοιγμα της πόρτας και τις παρατεταμένες αναζητήσης του επιθυμητού 

τροφίμου. 

◆ Αφαιρέστε όσα τρόφιμα χρειάζεστε ταυτόχρονα και κλείστε την πόρτα το συντομότερο 

δυνατό. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



15  

9. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΑΛΙΑΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 
 
Οι παλιές συσκευές εξακολουθούν να έχουν κάποια εναπομένουσα αξία. Μία φιλική προς 

το περιβάλλον μέθοδο απόρριψης θα εξασφαλίσει την ανακύκλωση και 

επαναχρησιμοποίηση πρώτων υλών με αξία. Το ψυκτικό υλικό και τα υλικά μόνωσης που 

έχουν χρησιμοποιηθεί στην συσκευή απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης. Πριν την 

απόρριψη της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι οι σωλήνες στο πίσω μέρος της δεν έχουν υποστεί 

κάποια ζημιά. Μπορείτε να πάρετε πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη της παλιάς 

συσκευής σας και την συσκευασία της νέας, από την αρμόδια υπηρεσία του δήμου σας. 

Για λόγους ασφαλείας, όταν απορρίπτετε μία παλιά συσκευή, παρακαλούμε, αχρηστέψτε 

τυχόν μηχανισμούς κλειδώματος ή ασφάλειες και αφαιρέστε την πόρτα. 

 

Ορθή απόρριψη αυτής της συσκευής 

 
 

 

Με το σύμβολο του διαγεγραμμένου κάδου προσδιορίζεται ότι αυτό το 

προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με τα οικιακά απορρίματα, σε 

ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να πεταχτεί στα ειδικά σημεία 

περισυλλογής και ανακύκλωσης ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. 

Με αυτόν τον τρόπο βοηθάτε στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων στο 

περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία που θα μπορούσαν να προκληθούν 

από την λανθασμένη διαχείριση αυτής της συσκευής.  

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την απόσυρση των παλαιών συσκευών 

απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές ή στο κατάστημα που αγοράσατε το προϊόν. 



 

 

Προδιαγραφές προϊόντων 

Μάρκα TEKA 

Μοντέλο NFL 342 C E-INOX/NFL 342 WH 

Κατηγορία Ψυγειοκαταψύκτης 

Ενεργειακή κλάση A++ 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, kwh ανά έτος, βάση 
σε αποτελέσματα 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η 
πραγματική κατανάλωση εξαρταται από την χρήση 
και τον χώρο τοποθετησης της συσκευης. 

 

 
224kWh/ έτος 

Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) 219L 

Αριθμός αστέρων καταψύκτη  

Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) 76L 

Χωρητικότητα άλλων τμημάτων (λίτρα) / 

No Frost στην συντήρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΝΑΙ 

No Frost στην κατάψυξη (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΝΑΙ 

Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας (αυτονομία) (ώρες) 15h 

Χωρητικότητα κατάψυξης (κιλά/24ωρο) 4kg/24h 

Κλιματική κλάση N/ST/T 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 43°C. 

Επίπεδο θορύβου db (A) 40db(A) 
 
 
 
 

Προδιαγραφές προϊόντων 

Μάρκα TEKA 

Μοντέλο NFL 430 S WH 

Κατηγορία Ψυγειοκαταψύκτης 

Ενεργειακή κλάση A++ 

Ετήσια κατανάλωση ενέργειας, kwh ανά έτος, βάση 
σε αποτελέσματα 24ωρης πρότυπης δοκιμής. Η 
πραγματική κατανάλωση εξαρταται από την χρήση 
και τον χώρο τοποθετησης της συσκευης. 

 
 

234kWh/ έτος 

Χωρητικότητα συντήρησης (λίτρα) 245L 

Αριθμός αστέρων καταψύκτη  

Χωρητικότητα κατάψυξης (λίτρα) 76L 

Χωρητικότητα άλλων τμημάτων (λίτρα) / 

No Frost στην συντήρηση (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΝΑΙ 

No Frost στην κατάψυξη (ΝΑΙ/ΟΧΙ) ΝΑΙ 

Χρόνος ανόδου θερμοκρασίας (αυτονομία) (ώρες) 15h 

Χωρητικότητα κατάψυξης (κιλά/24ωρο) 4kg/24h 

Κλιματική κλάση N/ST/T 

Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε περιβάλλον με θερμοκρασία μεταξύ 16°C και 43°C. 

Επίπεδο θορύβου db (A) 40db(A) 
 

  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 
 

H Teka διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει / βελτιώσει τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 
προϊόντων της χωρίς προειδοποίηση. 
 

Η Teka δεν ευθύνεται για τυχόν λάθη στο κείμενο των οδηγιών χρήσεως που προέρχονται 
από την απόδοση στην Ελληνική κατά τη μετάφραση ή για τυχόν λάθη κατά την εκτύπωση



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΕΚΑ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.  ΕΔΡΑ & ΕΚΘΕΣΙΑΚΟΣ ΧΩΡΟΣ  
Θέση Ρουπάκι, 193 00 Ασπρόπυργος 
Τηλ.: 210 9760283, 213 0057300   Fax : 210 9712725   e-mail: info@tekahellas.gr 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Τηλ.: 210 9760283, 213 0057300   Fax : 210 5597702   e-mail: service@tekahellas.gr 

  

S E R V I C E  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ 

ΑΤΤΙΚΗ: GENERAL SERVICE ΕΠΕ 
Τηλ.: 210 5145030   Fax: 210 5144297   e-mail: info@general-service.gr 
 

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ (& Βόρεια Ελλάδα): GROUP SERVICE - Βασίλης Καραμπάσης 
Τηλ.: 2310 831061, 2310 846762   Fax : 2310 831057   e-mail: v_karamp@otenet.gr 

 

0
5
.2

0
1
9
 


