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Διαβάστε πρώτα την ενότητα «Οδηγίες
ασφαλείας»!
Οι ακουστικές και οπτικές λειτουργίες στον
πίνακα ενδείξεων θα σας βοηθήσουν να
χρησιμοποιήσετε το ψυγείο.
**Προαιρετικά: Οι εμφανιζόμενες λειτουργίες
είναι προαιρετικές,
ενδέχεται να υπάρχουν διαφορές στο σχήμα και
στη θέση των λειτουργιών που βρίσκονται στον
πίνακα ενδείξεων της συσκευής σας.

1. Ένδειξη κατάστασης σφάλματος

2. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου

συντήρησης 
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33. Πλήκτρο απενεργοποίησης λειτουργίας

θαλάμου συντήρησης (διακοπές) 
Πατήστε το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα 
προκειμένου να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία 
διακοπών. Η λειτουργία διακοπών ενεργοποιείται 
και η λάμπα LED στο σύμβολο διακοπών ανάβει. 
Ο θάλαμος συντήρησης δεν εκτελεί λειτουργία 
ενεργού ψύξης. Αν ενεργοποιήσετε αυτή τη 
λειτουργία, δεν πρέπει να διατηρείτε τα τρόφιμά 
σας στον θάλαμο συντήρησης. Οι άλλοι θάλαμοι 
συνεχίζουν να ψύχονται σύμφωνα με τις 
θερμοκρασίες που έχουν οριστεί προηγουμένως.
Πατήστε ξανά το πλήκτρο για 3 δευτερόλεπτα 
για να ακυρώσετε αυτήν τη λειτουργία.
4. Ένδειξη εξοικονόμησης ενέργειας
(απενεργοποίηση ενδείξεων)
Όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν και κλείνουν για
μεγάλο χρονικό διάστημα, η λειτουργία
εξοικονόμησης ενέργειας ενεργοποιείται
αυτόματα και το εικονίδιο εξοικονόμησης
ενέργειας ανάβει. Όταν είναι ενεργοποιημένη η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας, όλα τα
εικονίδια εκτός από το εικονίδιο εξοικονόμησης
ενέργειας εξαφανίζονται από την οθόνη. Όταν
είναι ενεργή η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας, αν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο ή
αν ανοίξετε την πόρτα, θα ακυρωθεί η
λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας και τα
σύμβολα στην οθόνη θα επιστρέψουν στο
κανονικό. Η λειτουργία εξοικονόμησης
ενέργειας είναι μια λειτουργία που
ενεργοποιείται εκ του εργοστασίου και δεν
μπορεί να ακυρωθεί.
5. Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας θαλάμου

κατάψυξης 
Γίνεται ρύθμιση της θερμοκρασίας του θαλάμου 
κατάψυξης. Πατώντας το πλήκτρο μπορείτε να 
ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θαλάμου 
κατάψυξης στους -18 °C, -20 °C, -22 °C, και -24 
°C.

6. Πλήκτρο ταχείας κατάψυξης
Όταν πατηθεί το πλήκτρο ταχείας κατάψυξης, η
λάμπα LED ανάβει στο πλήκτρο ταχείας
κατάψυξης και ενεργοποιείται η λειτουργία
ταχείας κατάψυξης. Η θερμοκρασία του
θαλάμου κατάψυξης έχει ρυθμιστεί στους -27
°C. Πατήστε ξανά το πλήκτρο προκειμένου να
ακυρώσετε τη λειτουργία.
Η λειτουργία ταχείας κατάψυξης ακυρώνεται
αυτόματα έπειτα από μια καθορισμένη περίοδο.
Αν θέλετε να καταψύξετε μεγάλη ποσότητα
νωπών τροφίμων, πατήστε το κουμπί ταχείας
κατάψυξης πριν τοποθετήσετε τα τρόφιμα στον
θάλαμο κατάψυξης.

Για αλλαγή του λαμπτήρα/της λάμπας LED 
φωτισμού του ψυγείου σας, καλέστε το τοπικό 
σας εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτές τις 
συσκευές δεν είναι κατάλληλες για φωτισμό των 
χώρων του σπιτιού. Η προβλεπόμενη χρήση 
αυτής της λάμπας είναι να βοηθά το χρήστη να 
τοποθετεί τα τρόφιμα μέσα στον 
ψυγειοκαταψύκτη με ασφαλή και άνετο τρόπο.
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτή τη 
συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικές σε ακραίες 
φυσικές συνθήκες, όπως θερμοκρασίες κάτω 
από -20 °C (μόνο καταψύκτης οριζόντιου και 
κατακόρυφου τύπου).

Η κατεύθυνση που ανοίγουν οι πόρτες του 
ψυγείου σας μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη 
θέση όπου το χρησιμοποιείτε. Αν χρειάζεται να 
γίνει αυτό, καλέστε το πλησιέστερο σε εσάς 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

Όταν η πόρτα του χώρου συντήρησης ή 
κατάψυξης της συσκευής σας παραμείνει 
ανοικτή για ορισμένη χρονική περίοδο, θα 
παραχθεί μια ηχητική προειδοποίηση. Αυτή η 
ηχητική προειδοποίηση προειδοποίησης θα 
σταματήσει όταν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο 
πάνω στον πίνακα ενδείξεων ή όταν κλείσει η 
πόρτα.
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Συνιστάται να αποθηκεύετε τα 
τρόφιμα με έντονη οσμή (όπως 
τυρί, ελιές και είδη ντελικατέσεν) 
μέσα στη συσκευασία τους και 
σε σφραγισμένους περιέκτες για 
να αποφεύγετε τις δυσάρεστες 
οσμές από την ανάμιξη των 

οσμών διαφορετικών τροφίμων.
Επιπλέον, συνιστάται να 
αφαιρείτε γρήγορα τα 
χαλασμένα τρόφιμα από το 
ψυγείο για να αποτρέψετε την 
αλλοίωση των υπόλοιπων 
τροφίμων και να αποφύγετε τη 
δυσοσμία.
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