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esÍndice de contenidosesInstrucciones de uso

Advertencias de seguridad

Antes de poner en marcha el aparato
Leer cuidadosamente las instrucciones de uso y de 
montaje. Dicha documentación contiene información 
importante sobre la instalación, el uso y el 
mantenimiento del aparato.
El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad en 
caso de daños derivados de un incumplimiento de los 
consejos y advertencias indicados en estas 
instrucciones de uso. Conservar toda la 
documentación para el uso posterior o para posibles 
compradores futuros.

Seguridad técnica
El aparato contiene una cantidad reducida de 
refrigerante no contaminante aunque 
inflamable R600a. Asegurarse de que los tubos del 
circuito de refrigerante no resulten dañados durante el 
transporte o el montaje. Las salpicaduras de 
refrigerante pueden provocar lesiones o inflamación en 
los ojos.
En caso de daños:
■ mantener el aparato alejado del fuego u otras 

fuentes de ignición;
■ ventilar bien el lugar durante unos minutos;
■ desconectar el aparato y desenchufarlo de la red;
■ informar al Servicio de Asistencia Técnica.
Cuanto mayor sea la cantidad de refrigerante que 
contiene un aparato, mayor tiene que ser la sala en la 
que se encuentre el aparato. En lugares pequeños, 
puede generarse una mezcla inflamable de gas y aire 
en caso de fuga. 
Por cada 8 g de refrigerante debe haber como mínimo 
1 m³ de espacio. La cantidad de refrigerante de su 
aparato está indicada en la etiqueta de características.
Si el cable de conexión a red del aparato está dañado, 
el fabricante, el Servicio de Asistencia Técnica o una 
persona igualmente cualificada deberán sustituirlo por 
uno nuevo. Las instalaciones y reparaciones no 
profesionales pueden suponer un elevado peligro para 
el usuario.
Solamente el fabricante, el Servicio de Asistencia 
Técnica o una persona igualmente cualificada podrán 
efectuar las debidas reparaciones en el aparato.
Deben utilizarse exclusivamente piezas originales del 
fabricante. Solo de esta manera el fabricante puede 
garantizar que se cumplan los requisitos de seguridad.
La prolongación del cable de conexión a red solo 
puede adquirirse a través del Servicio de Asistencia 
Técnica.

Durante el uso
■ No utilizar aparatos eléctricos dentro del aparato (p. 

ej., calentadores, fabricadores de hielo eléctricos). 
Peligro de explosión.

■ No descongelar ni limpiar el aparato con un 
limpiador de vapor. El vapor puede penetrar en las 
piezas eléctricas y provocar cortocircuitos. Peligro 
de descarga eléctrica.

■ No utilizar objetos afilados o punzantes para retirar 
las capas de hielo o escarcha. Podrían dañar los 
tubos de refrigerante. Las salpicaduras de 
refrigerante pueden provocar lesiones o inflamación 
en los ojos.

■ No almacenar productos que contengan gases 
combustibles (p. ej., botes de spray) ni materiales 
explosivos. Peligro de explosión.

■ No utilizar los zócalos, los cajones, las puertas, etc., 
de forma inapropiada como escalera o punto de 
apoyo.

■ Para descongelar y limpiar el aparato, desenchufarlo 
de la red eléctrica o desconectar el fusible. 
Desenchufar tirando por el enchufe, no por el cable.

■ Si se guarda alcohol de alta graduación en el 
aparato, este deberá estar bien cerrado y en 
posición vertical.

■ Las piezas de plástico y la junta de la puerta no 
deben ensuciarse con aceite o grasa. De lo 
contrario, estas piezas se vuelven porosas.

■ No cubrir ni tapar las aberturas de ventilación del 
aparato.

■ Este aparato puede ser utilizado por personas 
(incluidos niños) con limitaciones en sus facultades 
físicas, sensoriales o psíquicas, o que carezcan de 
conocimientos sobre el uso del mismo, siempre y 
cuando sean supervisadas por una persona 
encargada de su seguridad o hayan sido instruidas 
respecto al uso seguro del aparato.

■ No guardar líquidos en botellas ni latas 
(especialmente bebidas carbonatadas) en el 
congelador. Las botellas y las latas pueden estallar.

■ No llevarse nunca a la boca los productos 
congelados inmediatamente después de sacarlos 
del congelador. 
Peligro de quemaduras por frío.

■ Evitar tocar durante un tiempo prolongado los 
productos congelados, el hielo, las tuberías del 
evaporador, etc. 
Peligro de quemaduras por frío.

Prevención de riesgos para los niños y las 
personas expuestas
Están expuestos al peligro:

■ los niños;
■ las personas con capacidades físicas, psíquicas o 

de percepción limitadas;
■ las personas que no poseen suficientes 

conocimientos sobre el manejo seguro del aparato.
Medidas:

■ asegurarse de que los niños y las personas 
expuestas hayan comprendido el peligro;

■ una persona responsable de la seguridad debe 
supervisar o instruir a los niños y a las personas 
expuestas;

■ el aparato podrá ser usado por niños siempre y 
cuando estos sean mayores de 8 años;

■ supervisar a los niños durante la limpieza y el 
mantenimiento;

■ no dejar nunca que los niños jueguen con el 
aparato.
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Especificaciones generales
El aparato es apropiado:

■ para enfriar y congelar alimentos;
■ para preparar hielo.
Este aparato está previsto para ser utilizado a una 
altura máxima de 2.000 metros sobre el nivel del mar.
Este aparato ha sido diseñado para uso doméstico.
El aparato está protegido contra interferencias 
electromagnéticas conforme a la 
Directiva UE 2004/108/CE.
El circuito de refrigeración ha sido sometido a una 
prueba de estanqueidad.
Este certificado corresponde a las normas vigentes 
sobre seguridad para aparatos eléctricos 
(EN 60335-2-24).

Indicaciones para la 
eliminación

* Eliminación del embalaje
El embalaje protege el aparato ante posibles daños 
durante el transporte. Todos los materiales utilizados 
son reciclables y respetuosos con el medio ambiente. 
Se ruega contribuir a cuidar el medio ambiente 
reciclando el embalaje de la forma adecuada.
Para informarse sobre las vías de reciclaje actuales, 
consultar a un comercio especializado o acudir a la 
administración municipal.

* Eliminación de aparatos usados
Los aparatos usados no son residuos sin valor. 
Mediante los procesos adecuados de reciclaje pueden 
recuperarse valiosas materias primas.

m Advertencia

Una vez que el aparato ha finalizado su vida útil:
1. Desconectar el enchufe de la red eléctrica.
2. Separar el cable de conexión y retirarlo con el 

enchufe.
3. No extraer los compartimentos ni las bandejas para 

impedir que los niños puedan subirse a ellos.
4. No dejar que los niños jueguen con el aparato. 

Peligro de asfixia.

Los aparatos frigoríficos contienen refrigerante y gases 
dentro del aislamiento. El refrigerante y los gases 
deben desecharse de forma especializada. No dañar 
los tubos del circuito de refrigerante hasta su correcta 
eliminación.

Material incluido en el 
suministro
Comprobar la presencia de daños derivados del 
transporte al sacar el aparato de su embalaje.
Para hacer reclamaciones, dirigirse al comercio donde 
se adquirió el aparato o a nuestro Servicio de 
Asistencia Técnica.
El volumen de entrega consta de los siguientes 
componentes:
■ Aparato en posición vertical
■ Equipamiento (en función del modelo)
■ Bolsa con material de montaje
■ Instrucciones de uso y de montaje
■ Manual de servicio técnico
■ Certificado de garantía
■ Información sobre el consumo de energía y la 

emisión de ruidos

Instalación del aparato

Transporte
El aparato es muy pesado y debe asegurarse 
debidamente durante el transporte y el montaje.
A fin de minimizar el riesgo de lesiones personales y 
daños en el aparato como consecuencia del peso y las 
dimensiones del mismo, son necesarias como mínimo 
dos personas para instalar el aparato de manera 
segura.
Las ruedas están previstas exclusivamente para el 
montaje. No transportar el aparato con las ruedas.
El aparato no debe desplazarse con las ruedas por 
suelos irregulares o blandos.

Lugar de emplazamiento
El lugar más adecuado para colocar el aparato es un 
espacio seco dotado de una buena ventilación. El lugar 
de emplazamiento no debe estar expuesto a la 
radiación solar directa ni encontrarse cerca de una 
fuente de calor, como fogones, calentadores, etc. Si no 
fuera posible evitar emplazar el aparato junto a una 
fuente de calor, utilizar un panel aislante adecuado o 
mantener las siguientes distancias mínimas con 
respecto a la fuente de calor:

■ Respecto a cocinas eléctricas o de gas: 3 cm.
■ Respecto a cocinas de aceite o carbón: 30 cm.

Este aparato está marcado con el símbolo de 
cumplimiento con la Directiva 
Europea 2012/19/UE relativa a los aparatos 
eléctricos y electrónicos usados (residuos de 
aparatos eléctricos y electrónicos RAEE).
Esta directiva define el marco de actuación para 
la retirada y el reciclaje de aparatos usados en 
todo el territorio europeo.
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Superficie del suelo
El suelo del lugar de emplazamiento no debe ceder. En 
caso necesario, reforzar el suelo.
El aparato es muy pesado. Tomar como base el peso 
sin carga de la siguiente tabla.

Distancia respecto a la pared
Al instalar el aparato en una esquina o en un hueco 
debe mantenerse la distancia lateral mínima necesaria 
(ver el capítulo «Dimensiones de instalación») para 
poder abrir completamente las puertas.
Si la profundidad del mobiliario de cocina contiguo 
supera los 65 cm, mantener una distancia lateral 
mínima para poder aprovechar al máximo el ángulo de 
apertura de las puertas (ver el capítulo «Ángulo de 
apertura de las puertas»).

Distancia mínima hasta la pared posterior
Fijar los distanciadores suministrados a la parte 
posterior del aparato con los tornillos en las aberturas 
provistas para tal fin.

La distancia mínima de 22 mm hasta la pared se 
mantendrá mediante los distanciadores, lo que 
garantizará la ventilación.

Respetar las indicaciones sobre 
temperatura ambiente y ventilación
Temperatura ambiente
El aparato ha sido diseñado para una determinada 
clase climática. En función de la clase climática, el 
aparato puede utilizarse a las siguientes temperaturas 
ambiente.
La clase climática se encuentra en la etiqueta de 
características.

Nota
Dentro de los límites de temperatura ambiente de la 
clase climática indicada, el aparato funciona 
correctamente. Si un aparato de la clase climática SN 
se utiliza en una temperatura ambiente más fría, los 
posibles daños en el aparato pueden evitarse hasta 
una temperatura de +5 °C.

Ventilación
El aire caliente debe poder salir libremente. En caso 
contrario, el sistema de refrigeración debe realizar un 
mayor esfuerzo y aumenta el consumo de corriente. 
Por ello, no cubrir ni tapar las aberturas de ventilación.

Versión con dispensador de hielo 
y agua

107 kg

Versión con dispensador de hielo 
y agua y con compartimento 
fresco

109 kg

Versión con dispensador de hielo 
y agua, compartimento fresco y 
minibar

111 kg
Clase climática Temperatura ambiente permitida
SN de +10 °C a 32 °C
N de +16 °C a 32 °C
ST de +16 °C a 38 °C
T de +16 °C a 43 °C
6
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Dimensiones de instalación

Ángulo de apertura de las puertas

Distanciadores

Dimensiones en mmDimensiones en 
mm

Dimensiones en mm

*720 mm con
distanciadores

Distancia a la pared lateral

Profundidad de la pared lateral

Cajones totalmente extraíbles con 
una abertura de puerta de 145°

Mín. 22

Dimensiones en mm

Mín. 
22

Cajones totalmente extraíbles con 
una abertura de puerta de 145°
7
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Conexión del aparato
Una vez que el aparato esté instalado, esperar como 
mínimo 1 hora antes de ponerlo en marcha. El aceite 
contenido en el compresor puede desplazarse al 
sistema de refrigeración durante el transporte.
Limpiar el interior del aparato antes de la primera 
puesta en marcha (ver el capítulo «Limpieza del 
aparato»).
Efectuar sin falta la conexión a la red de agua antes de 
conectar el aparato a la red eléctrica.
Una vez instalado el aparato, retirar en primer lugar los 
seguros de transporte de los estantes y ménsulas.

Conexión a la red de agua
m Advertencia

Peligro por descargas eléctricas y posibilidad de daños 
materiales.
Antes de realizar cualquier trabajo en la conexión a la 
red de agua, desenchufar el aparato de la red eléctrica.
Únicamente un instalador especializado debe realizar 
la conexión a la red de agua según las disposiciones 
de fontanería y de la central competente de 
abastecimiento de agua.
Se necesita una conexión a la red de agua de 3/4" 
para poder conectar el aparato.

Conectar el aparato a una toma de agua potable:
■ Presión mínima: 1,0 bar
■ Presión máxima: 8,0 bar.
Si no sabe cómo comprobar la presión del agua 
existente, consulte con un experto en aplicaciones 
sanitarias.

m ¡Atención!

Si la presión del agua es superior a 5,5 bar, es 
necesario montar una válvula de desahogo de presión 
para evitar cualquier peligro de daño causado por el 
agua. Si la presión del agua es inferior a 1,0 bar, el 
fabricador de hielo no funcionará.

El grifo para conectar la tubería de conexión deberá 
ser fácilmente accesible.
El aparato solo debe conectarse a una toma de agua 
fría.
Instalando el cartucho filtrante suministrado, el sabor y 
el olor del agua pueden mejorar. En este caso, tener en 
cuenta las diferentes condiciones de conexión (ver el 
capítulo «Filtro de agua»).

Nota
Después de conectar el aparato, es posible que en la 
salida de agua se produzca un goteo. Después de 
aprox. 24 horas, una vez el aparato ha alcanzado su 
temperatura de funcionamiento, cesará el goteo.

Conexión

m ¡Atención!

Peligro de fugas y daños por inundación.

Hay que tener en cuenta los aspectos siguientes:
■ No doblar la tubería de conexión.
■ Realizar un corte recto en la tubería de conexión.
■ No pellizcar la tubería de conexión con unas 

tenazas.
■ Introducir la tubería de conexión hasta el tope en el 

manguito roscado y la válvula antirretorno.
■ Apretar manualmente el manguito roscado. No 

utilizar tenazas.
■ Comprobar el sentido de flujo en la válvula 

antirretorno. Las flechas que aparecen en la válvula 
antirretorno muestran el sentido de flujo.

1. Introducir la tubería de conexión hasta el tope de la 
válvula antirretorno.

2. Cerrar la envoltura de la válvula antirretorno y fijarla 
con un tornillo.

3. Introducir el filtro en la pieza reductora.

Nota
El filtro debe limpiarse anualmente. Si el agua contiene 
muchas partículas, el filtro deberá limpiarse con mayor 
frecuencia.

Aprox. 
65 cm

Aprox. 
33 cm
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4. Conectar el manguito roscado al grifo.

5. Introducir la tubería de conexión hasta el tope del 
manguito roscado.

6. Dejar que la tubería de conexión forme lazos o 
bucles a fin de poder apartar el aparato de la pared.

El conducto de conexión se puede fijar a la pared de la 
estancia con las abrazaderas suministradas.

m ¡Atención!
En ningún debe perforarse ni atornillarse el aparato.

Comprobación de la estanqueidad de la 
conexión a la red de agua
m Advertencia
Peligro por descargas eléctricas y posibilidad de daños 
materiales.
Antes de realizar cualquier trabajo en la conexión a la 
red de agua, desenchufar el aparato de la red eléctrica.

1. Abrir el grifo y esperar brevemente hasta que los 
conductos de agua del aparato estén llenos de 
agua.

2. Comprobar la estanqueidad de la tubería de 
conexión y de todos los elementos de unión.

3. Abrir las puertas del aparato.
4. Desatornillar los 3 tornillos y retirar la placa del 

zócalo.
5. Comprobar la estanqueidad de todos los elementos 

de unión de la puerta del congelador.

6. Colocar la placa del zócalo y fijarla con los 
3 tornillos.

Conexión eléctrica
La toma de corriente debe estar cerca del aparato y, a 
la vez, fácilmente accesible después de instalar el 
aparato.
El aparato pertenece a la clase de protección I. 
Conectar el aparato a una toma de corriente alterna a 
220 - 240 V/50 Hz instalada de forma reglamentaria 
con toma de tierra. La toma de corriente debe estar 
protegida con un fusible de entre 10 A y 16 A.
Para aparatos que se utilicen en países no europeos, 
debe comprobarse si la tensión y el tipo de corriente 
coinciden con los valores de la red eléctrica utilizada. 
Estos datos están indicados en la etiqueta de 
características.

m Advertencia

En ningún caso podrá conectarse el aparato a 
conectores electrónicos de ahorro de energía.
Para el uso de nuestros aparatos pueden utilizarse 
inversores sinusoidales o de conexión a red. Los 
inversores de conexión a red se utilizan en 
instalaciones fotovoltaicas que se conectan 
directamente a la red eléctrica pública. En caso de 
soluciones aisladas (p. ej., en barcos o refugios de 
montaña) sin conexión directa a la red pública, deben 
utilizarse inversores sinusoidales.

Nivelación del aparato
Nota
Para que el aparato funcione correctamente, es 
necesario nivelarlo con ayuda de un nivel de burbuja.
Si el aparato está inclinado, podría ocurrir que el agua 
se derramase del fabricador de hielo, que se 
produjeran cubitos de hielo desiguales o que las 
puertas no cerrasen correctamente.

1. Colocar el aparato en el lugar previsto.
2. Para que el aparato no pueda desplazarse, 

desenroscar las dos patas delanteras hasta que se 
asienten firmemente sobre el suelo.
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3. Enroscar las patas hasta que el aparato esté 
nivelado con exactitud. Tomar las puertas del 
aparato como punto de referencia.

4. Si la puerta del congelador queda más baja:

5. Si la puerta del frigorífico queda más baja:

Si el aparato está nivelado con exactitud pero una de 
las puertas queda más baja:

1. Abrir las puertas del aparato.
2. Desatornillar los 3 tornillos y retirar la placa del 

zócalo.
3. Aflojar la tuerca.

4. Girar la tuerca de ajuste hasta que las puertas del 
aparato estén niveladas.

5. Si la puerta del congelador queda más baja: girar la 
tuerca de ajuste en sentido antihorario.

6. Si la puerta del frigorífico queda más baja: girar la 
tuerca de ajuste en sentido horario.

7. Apretar la tuerca.
8. Colocar la placa del zócalo y fijarla con los 

3 tornillos.
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Nota
A causa del peso propio y de la carga de la puerta con 
alimentos, puede ocurrir que la puerta del frigorífico se 
incline, incluso aunque el aparato esté recto. La rendija 
de la puerta es diferente arriba y abajo.

Si la rendija de la puerta es diferente arriba y abajo:

1. Desatornillar los 2 tornillos y retirar la cubierta 
superior de la bisagra.

2. Aflojar el tornillo de la bisagra.
¡No desenroscar el tornillo del todo!

3. Ajustar la inclinación de la puerta del frigorífico.
4. Apretar el tornillo de la bisagra.
5. Colocar la cubierta de la bisagra y fijarla con los 

2 tornillos.

Montaje de las puertas
Si el aparato no pasa por las puertas de la vivienda, 
pueden quitarse las empuñaduras de la puerta o las 
puertas del aparato.

Nota
Solo el Servicio de Asistencia Técnica podrá 
desmontar las empuñaduras de las puertas o las 
puertas del aparato. Puede solicitarse información 
relativa a los costes al Servicio de Asistencia Técnica 
responsable en cada caso.
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Conocer el aparato

Aparato
El equipamiento de cada modelo puede variar.

Pueden producirse variaciones en las figuras.

A Frigorífico
B Congelador (4 estrellas)

1 Estantes de la puerta (estantes de 2 estrellas)

Nota
Solo estos estantes poseen 2 estrellas; el resto 
del congelador posee 4 estrellas.

2 Elementos de mando
3 Dispensador de hielo y agua
4 Estantes de la puerta
5 Depósito de cubitos
6 Fabricador de hielo
7 Estantes de vidrio del congelador
8 Cajones del congelador
9 Compartimento
10 Filtro de agua
11 Huevera
12 Estantes de vidrio del frigorífico
13 Estante de vidrio
14 Cajón para la verdura
15 Cajón para la fruta
16 Compartimento fresco (no en todos los 

modelos)
17 Recipiente para mantequilla y queso
18 Estante de la puerta con tapa
19 Minibar (no en todos los modelos)
12
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Elementos de mando

1 Teclas «freezer/super»

■ Ajustar la temperatura del congelador.
■ Activar y desactivar la función 

«Supercongelación».

2 Tecla «Luz/filtro»

■ Activar y desactivar la iluminación del 
dispensador de hielo y agua.

■ Restablecer la indicación del filtro.

3 Tecla «Agua»

4 Tecla «Cubitos de hielo/hielo picado»

5 Tecla «Desconexión de alarma/bloqueo»
■ Apagar el indicador de la alarma de 

temperatura.
■ Activar y desactivar el bloqueo de teclas 

(seguro para niños).

6 Teclas «fridge/super»

■ Ajustar la temperatura del frigorífico.
■ Activar y desactivar la función 

«Superenfriamiento».

7 Panel indicador del frigorífico

■ Temperatura del frigorífico.
■ Símbolo «super» cuando la función 

«Superenfriamiento» está conectada.
■ Símbolo «alarm» si el frigorífico lleva 

incorporada alarma.

8 Panel indicador del congelador

■ Temperatura del congelador.
■ Símbolo «super» cuando la función 

«Supercongelación» está conectada.
■ Símbolo «alarm» si el congelador lleva 

incorporada alarma.

9 Símbolos del panel indicador
Filtro de agua
Estado del cartucho filtrante.

Iluminación
La iluminación del dispensador de 
hielo y agua está conectada.

Agua
El dispensador de agua está 
conectado.

Cubitos de hielo
La dispensación de cubitos de hielo 
está conectada.

Hielo picado
La dispensación de hielo picado está 
conectada.

Bloqueo de teclas (seguro para 
niños)
El bloqueo de teclas está conectado.
13
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Conexión del aparato
Conectar el enchufe a la toma de corriente.
El aparato empieza a enfriar.
Al poner el aparato en marcha por primera vez la 
función de alarma está desactivada hasta que el 
aparato haya alcanzado la temperatura ajustada. Al 
volver a poner en marcha el aparato después de estar 
apagado durante un largo período de tiempo, se puede 
activar la alarma de temperatura.
Las indicaciones de temperatura parpadean y los 
paneles indicadores muestran el símbolo «alarm» hasta 
que el aparato alcanza las temperaturas ajustadas.
El indicador de la alarma de temperatura se apaga 
pulsando la tecla «Desconexión de alarma/bloqueo».
La iluminación se enciende cuando las puertas del 
aparato se abren.

De fábrica se recomiendan y vienen preajustadas las 
temperaturas siguientes:
■ Frigorífico: +4 °C
■ Congelador: -18 °C.

Consejos y advertencias para el 
funcionamiento
■ Una vez encendido, pueden pasar varias horas 

hasta que se alcancen las temperaturas ajustadas.
No colocar previamente ningún alimento en el 
aparato.

■ Gracias al sistema NoFrost completamente 
automático, el congelador se mantiene libre de hielo. 
No es necesario descongelar el aparato.

■ Las partes frontales de la carcasa se calientan 
ligeramente, lo que evita la formación de agua 
condensada en la zona de la junta de la puerta.

■ Si justo tras cerrar la puerta del congelador esta no 
se puede volver a abrir, esperar un momento hasta 
que se compense la presión negativa generada.

Ajuste de la temperatura

Frigorífico
La temperatura se puede ajustar desde los +2 °C 
hasta los +8 °C.
Pulsar las teclas «fridge/super +» o «fridge/super -» 
tantas veces como sea necesario hasta ajustar la 
temperatura deseada del frigorífico.

Se guardará el último valor ajustado. La temperatura 
ajustada se muestra en el panel indicador del 
frigorífico.

Congelador
La temperatura se puede ajustar desde los -16 °C 
hasta los -22 °C.
Pulsar las teclas «freezer/super +» o «freezer/super -» 
tantas veces como sea necesario hasta ajustar la 
temperatura deseada del congelador.

Se guardará el último valor ajustado. La temperatura 
ajustada se muestra en el panel indicador del 
congelador.
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Superenfriamiento
Con la función de superenfriamiento, el frigorífico se 
enfría durante aprox. 40 minutos al máximo posible. 
A continuación, la temperatura se ajusta 
automáticamente a +4 °C.
Encender el superenfriamiento, p. ej.:

■ antes de introducir grandes cantidades de 
alimentos;

■ para enfriar bebidas rápidamente.

Nota
Si el superenfriamiento está encendido, pueden 
producirse ruidos de funcionamiento más altos.

Encendido
Pulsar la tecla «fridge/super -» tantas veces como sea 
necesario hasta que en el panel indicador del frigorífico 
se muestre «super».

Apagado
Pulsar la tecla «fridge/super +».

Nota
«super» desaparece del panel indicador. La 
temperatura se ajusta automáticamente a +4 °C.

Supercongelación
Los alimentos deben congelarse lo más rápido posible 
hasta el interior para que se mantengan las vitaminas, 
los valores nutricionales, el aspecto y el sabor.
Para evitar que la temperatura aumente al introducir un 
alimento fresco, conectar la función de 
supercongelación unas horas antes. 
En general, es suficiente con 4 - 6 horas.
Tras conectar esta función, el aparato funciona sin 
interrupción. De esta forma, en el congelador se 
alcanza una temperatura muy baja.
La supercongelación se apaga automáticamente 
después de aprox. 48 horas.
Si se desea aprovechar el volumen de congelación 
completamente, se debe conectar la función de 
supercongelación 24 horas antes de introducir los 
alimentos frescos.
Las pequeñas cantidades de alimentos (hasta 2 kg) se 
pueden congelar sin la función de supercongelación.

Nota
Si la supercongelación está encendida, pueden 
producirse ruidos de funcionamiento más altos.

Encendido
Pulsar la tecla «freezer/super -» tantas veces como sea 
necesario hasta que en el panel indicador del 
congelador se muestre «super».

Apagado
Pulsar la tecla «freezer/super +».

Nota
«super» desaparece del panel indicador. La 
temperatura cambia automáticamente a la temperatura 
ajustada antes de la supercongelación.
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Bloqueo de teclas (seguro para 
niños)
Cuando el bloqueo de teclas está activado, todas las 
teclas están bloqueadas.
Si se produce una señal acústica cuando el bloqueo 
de teclas está conectado, puede desconectarse dicha 
señal con la tecla «Desconexión de alarma/bloqueo».

Encendido
Pulsar la tecla «Desconexión de alarma/bloqueo».

En el panel indicador se muestra el símbolo «Bloqueo 
de teclas».

Apagado
Pulsar la tecla «Desconexión de alarma/bloqueo» 
durante 3 segundos.

Funciones de la alarma

Alarma de la puerta
La alarma de la puerta se activa cuando una de las 
puertas del aparato se mantiene abierta durante más 
de un minuto. La señal acústica se repite cada 
60 segundos durante 5 minutos. Al cerrar la puerta se 
desactiva la señal acústica.
La alarma de la puerta también se activa cuando el 
minibar se mantiene abierto durante más de un minuto. 

Alarma de temperatura
El panel indicador muestra la alarma de temperatura 
cuando la temperatura en el frigorífico o en el 
congelador es demasiado alta y puede dañar los 
alimentos.
El panel indicador correspondiente muestra la 
temperatura más alta y «alarm».

Frigorífico
Si la temperatura del frigorífico ha subido demasiado, 
calentar los productos refrigerados antes de su 
consumo. En caso de duda, no consumir los productos 
crudos.

Congelador
No volver a congelar los alimentos congelados y 
descongelados. Solo pueden volver a congelarse una 
vez cocinados (cocidos o asados).
No superar el tiempo de conservación máximo.

La alarma puede activarse sin suponer un riesgo para 
los productos congelados cuando:
■ se pone en marcha del aparato;
■ se introducen grandes cantidades de alimentos;
■ la puerta del congelador lleva demasiado tiempo 

abierta.

Desconexión de la alarma
Pulsar la tecla «Desconexión de alarma/bloqueo».

Nota
En cuanto se vuelva a alcanzar la temperatura 
ajustada, se apaga «alarm» en el panel indicador.

Unidad de temperatura
La temperatura puede mostrarse en grados 
Celsius (°C) o en grados Fahrenheit (°F).
Cuando se enciende el aparato, el panel indicador 
muestra la temperatura en grados Celsius (°C).

Ajuste
1. Pulsar la tecla «Desconexión de alarma/bloqueo».

En el panel indicador se muestra el símbolo «Bloqueo 
de teclas».
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2. Pulsar la tecla «Luz/filtro» y «Agua» durante 
10 segundos.

Cambia la unidad de temperatura.

Modo de ahorro de energía
20 segundos después de que las puertas se cierren o 
de que se haya pulsado la última tecla, el panel 
indicador cambia al modo de ahorro de energía. El 
panel indicador se apaga y con luz tenue siguen 
iluminadas las palabras «freezer» y «fridge» y el 
símbolo de la forma de dispensación deseada (agua, 
hielo o hielo picado).
En cuanto se abre una puerta o se pulsa una tecla, se 
enciende el panel indicador con la intensidad lumínica 
normal.

Símbolo del filtro de agua
Este símbolo indica el tiempo de vida útil restante del 
cartucho filtrante.

Nota
Al apagar el aparato se restablece el símbolo del filtro 
de agua.

Después de sustituir el cartucho filtrante 
se restablece el símbolo del filtro de agua:
Pulsar la tecla «Luz/filtro» durante 3 segundos.

El símbolo deja de parpadear.

Capacidad útil
La información relativa a la capacidad útil está indicada 
en la etiqueta de características del aparato.

Aprovechamiento completo del volumen 
de congelación
Para poder introducir la cantidad máxima de producto 
congelado, pueden extraerse todos los componentes 
del aparato. Los alimentos podrán apilarse 
directamente en los estantes o en la base del 
congelador.
La extracción y la colocación de los componentes del 
aparato se describe en el capítulo «Equipamiento del 
aparato».

El frigorífico
El frigorífico es el lugar de conservación idóneo para 
platos preparados, productos de panadería, conservas, 
leche condensada y quesos duros.

Al colocar los productos, tener en cuenta:
■ Almacenar productos frescos y en buen estado. De 

esta forma, se mantienen la calidad y la frescura 
durante más tiempo.

■ Prestar atención a la fecha de consumo preferente o 
a la fecha de caducidad del fabricante en el caso de 
los productos preparados y envasados.

■ Para mantener el aroma, el color y la frescura, 
colocar los alimentos bien embalados o tapados. Se 
evitarán así las mezclas de sabores y las 
decoloraciones de los componentes de plástico del 
frigorífico.

■ Las bebidas y los platos calientes deben dejarse 
enfriar antes de introducirlos en el aparato.

Nota
Evitar que los alimentos entren en contacto con la 
pared posterior del aparato. Esto afectaría a la 
circulación de aire.
Los alimentos o los envases pueden congelarse y 
pegarse a la pared posterior del aparato.

Prestar atención a las zonas frías del 
frigorífico
Debido a la circulación de aire, en el frigorífico existen 
zonas con diferentes niveles de frío:

■ Las zonas más frías están situadas por la pared 
posterior.

■ La zona menos fría es la de la parte superior de la 
puerta.

Nota
Colocar en la zona menos fría, p. ej., los quesos 
duros y la mantequilla. De esta forma, el queso 
seguirá desprendiendo su aroma y la mantequilla se 
podrá untar.

Hasta 6 meses.

Hasta 4 meses.

Hasta 2 meses.

Hasta 10 días:
Las tres barras del símbolo parpadean.
Sustituir el cartucho filtrante.
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El compartimento fresco
En el compartimento fresco se conservan los alimentos 
hasta tres veces más frescos que en la zona de 
refrigeración normal con una frescura, un contenido de 
nutrientes y un sabor más duraderos.
La temperatura puede ajustarse individualmente en 
función del alimento introducido. La temperatura 
óptima y la humedad del aire garantizan unas 
condiciones de almacenamiento idóneas para los 
alimentos frescos.

Ajuste de la temperatura
Seleccionar el alimento con la tecla de selección 
situada en el compartimiento fresco.

El LED luminoso muestra la selección.

Productos no adecuados para el 
compartimento fresco:
■ Las frutas y verduras sensibles al frío (p. ej., piñas, 

plátanos, papayas, frutas cítricas, berenjenas, 
pepinos, calabacines, pimientos, tomates y patatas) 
deben conservarse fuera de la nevera a una 
temperatura de aprox. + 8 °C a +12 °C para que 
conserven su calidad y aroma.

Productos adecuados para el 
compartimento fresco:
■ Pescado, marisco, carne, embutido, productos 

lácteos, platos preparados
■ Verduras (p. ej., zanahorias, espárragos, apio, 

puerros, remolacha roja, champiñones, tipos de col 
como, p. ej., brócoli, coliflor, coles de Bruselas, 
colinabo)

■ Lechugas (p. ej., canónigos, iceberg, endibias, 
lechuga romana)

■ Hierbas (p. ej., eneldo, perejil, cebollino, albahaca)
■ Fruta (tipos no sensibles al frío como, p. ej., 

manzanas, melocotones, frutas del bosque, uvas).

m ¡Atención!

Después de un corte en el suministro eléctrico o de 
desenchufar el aparato de la red eléctrica debe volver 
a ajustarse la temperatura del compartimento fresco.

Tiempos de conservación (a 0 °C)

El congelador

Utilizar el congelador
■ para conservar alimentos congelados;
■ para fabricar cubitos de hielo;
■ para congelar alimentos.

Nota
Asegurarse de que la puerta del congelador está 
siempre cerrada. Si se deja la puerta abierta, los 
productos congelados se descongelarán y el 
congelador se cubrirá de hielo. Además, se perderá 
energía debido a un mayor consumo de corriente.

Nota
Los estantes de la puerta de 2 estrellas pueden usarse 
para conservar hielo y alimentos durante un corto 
espacio de tiempo a -12 °C.
El resto del congelador posee 4 estrellas.

Capacidad máxima de 
congelación
Los datos sobre la capacidad máxima de congelación 
en 24 horas están indicados en la etiqueta de 
características.

Condiciones para una capacidad máxima 
de congelación
■ Conectar la supercongelación antes de introducir los 

alimentos frescos (ver el capítulo 
«Supercongelación»).

■ Extraer todos los componentes del aparato.
■ Apilar los alimentos directamente en los estantes y 

en la base del congelador.

Nota
No cubrir la abertura de ventilación de la pared 
posterior con alimentos congelados.

■ Congelar las grandes cantidades de alimentos 
preferiblemente en el estante superior. Ahí se 
congelarán más rápido manteniendo las 
características del producto.

Según la calidad inicial del producto
Pescado fresco y mariscos hasta 3 días
Ave, carne (cocida/asada) hasta 5 días
Vaca, cerdo, cordero, embutido 
(fiambres)

hasta 7 días

Pescado ahumado, brócoli hasta 14 días
Lechuga, hinojo, albaricoques, 
ciruelas

hasta 21 días

Quesos blandos, yogur, requesón, 
suero de mantequilla, coliflor

hasta 30 días
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Congelación y almacenamiento

A la hora de comprar alimentos 
congelados
■ No dañar el embalaje.
■ Prestar atención a la fecha de caducidad.
■ La temperatura de los congeladores de la tienda 

debe ser de -18 °C o inferior.
■ Siempre que sea posible, transportar los alimentos 

congelados en una bolsa térmica y colocarlos 
rápidamente en el congelador.

Al ordenar los productos, tener en cuenta
■ Congelar las grandes cantidades de alimentos 

preferiblemente en el estante superior. Ahí se 
congelarán más rápido manteniendo las 
características del producto.

■ Repartir los alimentos por toda la superficie de los 
estantes o de los cajones del congelador.

Nota
Los alimentos ya congelados no deben entrar en 
contacto con los alimentos frescos que se desean 
congelar. En caso necesario, apilar los alimentos ya 
congelados en otro cajón del congelador.

Almacenamiento de productos 
congelados
Introducir los cajones del congelador hasta el tope 
para garantizar la correcta circulación de aire.

Congelación de productos 
frescos
Congelar únicamente alimentos frescos y en buen 
estado.
Para mantener lo mejor posible los nutrientes, el aroma 
y el color de la verdura, escaldarla antes de congelarla. 
No es necesario escaldar berenjenas, pimientos, 
calabacines y espárragos.
Para obtener más información sobre la congelación y 
el escaldado de los alimentos, acudir a una librería.

Nota
No poner los alimentos que se desean congelar en 
contacto con los alimentos ya congelados.

■ Productos que pueden congelarse: 
Productos de panadería, pescados y mariscos, 
carne, caza, ave, verduras, fruta, hierbas, huevos sin 
cáscara, lácteos como queso, mantequilla y 
requesón, platos preparados y sobras de comida 
como sopas, cocidos, carne cocida y pescado, 
platos con patata, gratinados y dulces.

■ Productos que no pueden congelarse: 
Verduras que habitualmente se consumen crudas, 
como lechuga o rábanos, huevos con cáscara, uvas, 
manzanas, peras y melocotones enteros, huevos 
duros, yogur, cuajada, nata agria, crema fresca y 
mayonesa.

Envasado de los productos congelados
Introducir los alimentos en un envoltorio hermético 
para que no pierdan su sabor ni se sequen.
1. Colocar los alimentos en el envase.
2. Presionar hasta que haya salido todo el aire.
3. Cerrar herméticamente el envase.
4. Rotular el envase con el contenido y la fecha de 

congelación.

Son envases apropiados:
Film transparente, película tubular de polietileno, papel 
de aluminio, envases de congelación. 
Estos productos se pueden adquirir en comercios 
especializados.

Son envases inapropiados:
Papel de embalaje, papel pergamino, celofán, bolsas 
de basura y bolsas de compra usadas.

Para cerrar correctamente el envoltorio de 
congelación pueden usarse:
Gomas, pinzas de plástico, cordeles, cintas adhesivas 
resistentes al frío o artículos similares.
Las bolsas y las mangas de polietileno también se 
pueden cerrar con una termoselladora.

Caducidad de los productos congelados
La caducidad depende del tipo de alimento.

A una temperatura de -18 °C:
■ Pescado, embutido, platos preparados, productos 

de panadería:
hasta 6 meses

■ Queso, ave, carne:
hasta 8 meses

■ Verduras, fruta:
hasta 12 meses.

Descongelación de alimentos 
congelados
Dependiendo del tipo de alimento y de la finalidad, 
puede escogerse una de las siguientes posibilidades:

■ a temperatura ambiente;
■ en la nevera;
■ en un horno eléctrico con o sin ventilador de aire 

caliente;
■ en el microondas.

m ¡Atención!

No volver a congelar los alimentos congelados y 
descongelados. Solo pueden volver a congelarse una 
vez cocinados (cocidos o asados).
No superar el tiempo de conservación máximo de un 
producto congelado.
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Dispensador de hielo y agua
En función de la necesidad puede dispensar:

■ agua fría,
■ hielo picado,
■ cubitos de hielo.

m Advertencia

No introducir la mano en la abertura del dispensador 
de cubitos de hielo.
Peligro de lesiones.

m ¡Atención!

No colocar botellas ni alimentos en el depósito de 
cubitos de hielo para que se enfríen rápidamente. El 
fabricador de hielo podría bloquearse y dañarse.

Al poner en marcha el aparato, tener en 
cuenta:
El dispensador de hielo y agua solo funciona si está 
conectado a la red de agua.
Tras la puesta en marcha del aparato, deben esperarse 
24 horas hasta que aparezca la primera porción de 
cubitos de hielo.
Tras la conexión, hay aún burbujas de aire en los 
conductos.
Dispensar agua y desecharla tantas veces como sea 
necesario hasta que deje de salir agua con burbujas. 
Tirar los 5 primeros vasos.
Por razones higiénicas, cuando se utiliza por primera 
vez el fabricador de cubitos de hielo, eliminar los 
primeros 30-40 cubitos de hielo.

Indicaciones para el funcionamiento del 
fabricador de hielo
Cuando el congelador ha alcanzado la temperatura de 
congelación, el agua fluye hacia el fabricador de hielo y 
se congela en cámaras hasta formar cubitos de hielo. 
Los cubitos preparados se reparten de forma 
automática en el depósito de cubitos de hielo.
Tras la puesta en marcha del aparato, deben esperarse 
24 horas hasta que aparezca la primera porción de 
cubitos de hielo.
Es posible que los cubitos de hielo se unan por un 
lado. Sin embargo, al ser transportados hacia la 
abertura del dispensador, la mayoría de ellos se 
sueltan por sí solos.
Cuando el depósito de cubitos de hielo está lleno, el 
fabricador de hielo se desconecta automáticamente.
El fabricador de hielo tiene la capacidad de producir, 
en función de la temperatura ambiente y los ajustes del 
aparato, aprox. 140 cubitos de hielo en 24 horas.
Durante la fabricación de cubitos puede oírse el 
avisador de la válvula de agua, el flujo de agua 
entrando en el recipiente para hielo y la caída de los 
cubitos de hielo.

Tener en cuenta la calidad del agua
Todos los materiales utilizados en el dispensador de 
bebida tienen un olor y un sabor neutros.
El agua podría tener algún sabor por alguna de las 
siguientes causas:

■ el contenido de minerales y cloro del agua potable;
■ el material de la tubería de abastecimiento de agua 

doméstica y de la tubería de conexión;
■ la frescor del agua. Si no se ha dispensado agua 

durante un largo periodo de tiempo, esta puede 
tener un sabor «estancado». En este caso, llenar 
aprox. 15 vasos de agua y desecharlos.

Recomendamos dispensar algo de agua fresca del 
dispensador de agua con frecuencia y no apagar el 
aparato. De esta forma se mantendrá una calidad del 
agua óptima.

Nota
El filtro de agua suministrado filtra exclusivamente las 
partículas existentes en la acometida del agua, no filtra 
bacterias ni microbios.

Dispensación de agua
1. Pulsar la tecla «Agua». En el panel indicador se 

muestra el símbolo «Agua».

2. Presionar un vaso contra la palanca de 
dispensación hasta que se haya llenado con la 
cantidad deseada.

Consejo práctico
El agua del dispensador está refrigerada para que 
pueda beberse bien. Si se desea agua más fría, 
dispensar cubitos de hielo antes del agua.
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Dispensación de hielo
Presionar el recipiente contra la palanca de 
dispensación hasta que el recipiente se haya llenado 
de hielo hasta la mitad. En caso contrario, el hielo 
acumulado en la salida del dispensador puede hacer 
rebosar el recipiente o bloquear la salida misma.
Si se dispensa hielo picado antes de dispensar cubitos 
de hielo, podrían quedar restos de hielo picado en la 
salida del dispensador. Dichos restos se dispensarán 
junto con los primeros cubitos de hielo.

1. Pulsar la tecla «Cubitos de hielo/hielo picado» hasta 
que en el panel indicador se muestre el símbolo de 
«Cubitos de hielo» o «Hielo picado».

2. Presionar con un recipiente adecuado contra la 
palanca de dispensación hasta que este se haya 
llenado con la cantidad deseada.

Desconexión del fabricador de hielo
Nota
Para desconectar el fabricador de hielo es 
imprescindible interrumpir el suministro de agua al 
aparato unas horas antes.

Si no se tiene previsto dispensar cubitos de hielo 
durante más de una semana (p. ej., vacaciones), es 
aconsejable desconectar temporalmente el fabricador 
de hielo para evitar que los cubitos se peguen al 
congelarse.

1. Pulsar la tecla «Cubitos de hielo/hielo picado» 
durante 3 segundos.

En el panel indicador parpadean durante 
aprox. 3 segundos los símbolos «Cubitos de hielo», 
«Hielo picado» y «Bloqueo de teclas».
A continuación, se conecta el dispensador de agua y 
se ilumina el símbolo «Agua».

Nota
Al pulsar la tecla «Cubitos de hielo/hielo picado» con el 
fabricador de hielo desconectado, se emite una señal 
acústica y los símbolos «Cubitos de hielo», «Hielo 
picado» y «Bloqueo de teclas» parpadean durante 
aprox. 3 segundos.
2. Extraer el depósito de cubitos de hielo.

3. Vaciar y limpiar el depósito de cubitos de hielo.
4. Deslizar hacia dentro el depósito de cubitos de 

hielo guiándose por los soportes hasta que encaje.

Conexión del fabricador de hielo
Pulsar la tecla «Cubitos de hielo/hielo picado» durante 
3 segundos.
Se emite una señal acústica en cuanto se conecta el 
fabricador de hielo.
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Filtro de agua
m Advertencia

No utilizar el aparato en lugares con una calidad del 
agua dudosa o desconocida sin realizar una 
desinfección adecuada antes y después de la filtración.
A través del Servicio de Asistencia Técnica puede 
adquirirse un cartucho filtrante para el filtro de agua.

m ¡Atención!

■ Tras el montaje de un nuevo cartucho filtrante, 
desechar toda la producción de hielo de las 
primeras 24 horas tras la conexión del fabricador de 
hielo.

■ Si no se ha dispensado hielo durante un largo 
periodo de tiempo, desechar todos los cubitos de 
hielo del depósito, así como toda la producción de 
las siguientes 24 horas.

■ Si no se ha utilizado el aparato o no se ha 
dispensado hielo durante varias semanas o meses, 
o los cubitos tienen un sabor y un olor 
desagradables, cambiar el cartucho filtrante.

■ La inclusión de aire en el sistema puede provocar 
una fuga de agua y la expulsión del cartucho 
filtrante. Precaución al retirarlo.

■ El cartucho filtrante debe cambiarse como mínimo 
cada 6 meses.

Consejos importantes sobre el filtro de 
agua
■ Después de su uso, la presión del sistema de agua 

es muy baja. Precaución al extraer el cartucho 
filtrante.

■ Si no se ha utilizado el aparato durante un largo 
periodo de tiempo, o el agua tiene un sabor y un 
olor desagradables, enjuagar el sistema de agua. 
Para ello, verter agua del dispensador durante varios 
minutos. Si el sabor o el olor desagradables 
perduran, sustituir el cartucho filtrante.

Sustitución del cartucho filtrante
Transcurridos 6 meses, el símbolo del filtro del agua 
parpadea para indicar que es necesario sustituir el 
cartucho filtrante (ver el capítulo «Símbolo del filtro del 
agua»).
El cartucho filtrante debe sustituirse, como mínimo, 
cada 6 meses.

1. ¡Atención! Desconectar el enchufe o el fusible.
2. Interrumpir el suministro de agua del aparato.
3. Pulsar el botón y retirar la cubierta.

Nota
Precaución al extraer el cartucho filtrante.
Después de su uso, la presión del sistema de agua es 
muy baja.
4. Girar con cuidado con la ayuda de una cuchara el 

cartucho filtrante 90° en sentido antihorario y 
extraerlo.

5. Desembalar el nuevo cartucho filtrante y retirar la 
tapa protectora.

6. Colocar el nuevo cartucho filtrante y girarlo con 
cuidado con la ayuda de una cuchara 90° en 
sentido horario hasta el tope.

Nota
Es necesario apretar manualmente el cartucho filtrante 
para evitar fugas y conseguir que el aparato reciba un 
suministro correcto de agua.
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7. Colocar la cubierta y encajarla.

8. Volver a establecer el suministro de agua hacia el 
aparato.

9. Encender el aparato.
10.Abrir el dispensador de agua hasta que se viertan 

varios litros de agua. De esta manera se elimina el 
aire del sistema de agua.

11.Vaciar toda el agua del cartucho anterior. El 
cartucho filtrante puede desecharse en la basura 
normal.

12.Mantener pulsada la tecla «Luz/filtro» durante 
3 segundos. Se restablecerá el símbolo del filtro de 
agua. El símbolo deja de parpadear. El nuevo 
cartucho filtrante está activado.

Nota
El dispensador de hielo y agua puede usarse también 
sin filtro de agua. En tal caso, colocar la tapa de cierre.
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Hoja de datos de potencia
Modelo 9000 7775078
Con utilización de cartucho filtrante de recambio 9000 674655.
La concentración en el agua de las sustancias indicadas que penetran en el sistema se ha reducido hasta un valor inferior o igual al valor límite admisi-
ble conforme a las normativas NSF/ANSI 42 y 53 relativas al agua extraída del aparato.

* Basándose en la utilización de ooquistes de Cryptosporidium parvum

Es necesario que se cumplan todas las directivas relativas al funciona-
miento, mantenimiento y sustitución del filtro para conseguir el rendi-
miento indicado del producto. Consultar la información sobre la 
garantía en el manual.
Observación: las pruebas han sido realizadas en condiciones de 
laboratorio que respetan las condiciones estándar. El rendimiento real 
puede diferir.
Cartucho filtrante de recambio: 9000 674655. Para más información 
sobre precios o piezas de recambio, consultar en el comercio o llamar 
al número de teléfono 
1-800-578-6890.

m Advertencia
A fin de reducir el peligro de ingestión de sustancias nocivas:
■   No utilizar ningún tipo de agua que sea dudosa desde el punto de 

vista microbiológico o cuya calidad sea desconocida sin realizar 
antes o después una desinfección adecuada del sistema. Puede 
utilizarse un sistema certificado para la reducción de quistes para la 
desinfección de agua que contenga quistes filtrables.

EPA Establishment Number 10350-MN-005

m ¡Atención!
A fin de reducir los posibles daños materiales resultantes de una fuga 
de agua:
■   Leer y tener en cuenta. Leer las instrucciones antes del montaje y 

la utilización del sistema.
■   ES IMPRESCINDIBLE que el montaje y la utilización se lleven a 

cabo de acuerdo con la normativa local sobre conexiones.
■   No montar si la presión del agua es superior a 120 psi (827 kPa). Si 

la presión del agua es superior a 80 psi, es necesario instalar una 
válvula limitadora de la presión. Si no sabe cómo comprobar la 
presión del agua existente, consulte con un experto en aplicaciones 
sanitarias.

■   No montar si pueden darse condiciones favorables para que se 
produzcan golpes de ariete. Si se dan dichas condiciones, es 
necesario instalar un amortiguador de golpes de ariete.  Consulte 
con un experto en aplicaciones sanitarias si no está seguro de si se 
dan las condiciones mencionadas.

■   No conectar a una toma de agua caliente. La temperatura máxima 
de funcionamiento del filtro es de 100 °F (38 °C).

■   Proteger el filtro de la congelación. Vaciar el filtro si la temperatura 
cae por debajo de 33 °F (0,6 °C).

■   Es necesario sustituir el cartucho filtrante cada 6 meses en 
circunstancias normales o si se reduce notablemente el flujo.

NSF International ha comprobado y certificado el sistema, conforme a las normas NSF/ANSI 42 y 53 para la reducción 
de las sustancias que se listan a continuación, de conformidad con la hoja de datos de potencia.

Capacidad 739,68 galones (2800 litros)
Reducción de las impurezas: comprobada por NSF

Reducción de las 
impurezas

Entrada media Concentración de 
test especificada 
por NSF

Reducción media Concentración 
media en el agua 
filtrada

Concentración 
máxima 
admisible en 
el agua filtrada

Reducción 
necesaria 
según NSF

Protocolo del 
test NSF

Sabor y olor a 
cloro

2,1 mg/l 2,0 mg/l ± 10 % 97,6 % 0,05 mg/l N/A ≥ 50 % J-00121313

Valor nominal de 
partículas
Clase I, 
≥ 0,5 a < 1,0 μm

9 100 000 
partículas/ml

Mín. 10 000 
partículas/ml

98,8 % 111 817 
partículas/ml

N/A ≥ 85 % J-00099871

Quistes* 170,00 quistes/l Mínimo 50 000 
quistes/l

99,99 % 0,001 quistes/l N/A ≥ 99,95 % J-00109715

Enturbiamiento 11 NTU 11 ± 1 NTU 98,1 % < 1 NTU 0,5 NTU ≥ 95,5 % J-00099885

Normas de aplicación/parámetros del suministro de agua

Velocidad de flujo 0,75 gpm (2,83 lpm)

Suministro de agua Agua potable

Presión del agua 30-120 psi (207-827 kPa)

Temperatura del agua 0,6-38 °C (33-100 °F)

3M es una marca comercial registrada de la empresa 3M Company que 
se utiliza bajo licencia.
NSF es una marca comercial registrada de la empresa NSF International.
©  2013 3M Company. Reservados todos los derechos.

Fabricado por:
3M Purification Inc.

400 Research Parkway
Meriden, Ct 06450

USA
Tel. (800) 222-7880

(203) 237-5541
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Equipamiento
Estantes de vidrio
Los estantes de vidrio se pueden extraer y colocar en 
diferentes alturas.

Extracción
Levantar el estante de vidrio por la parte posterior y 
deslizarlo hacia fuera.

Colocación
Deslizar hacia dentro el estante de vidrio sobre el riel 
de guía hasta que encaje presionando hacia abajo.

Estantes de vidrio sobre los cajones
Los estantes de vidrio se pueden extraer.
Tirar del estante de vidrio y extraerlo hacia arriba.

Estantes de la puerta
Los estantes de la puerta se pueden extraer.
Extraer los estantes de la puerta tirando de ellos hacia 
arriba.

Depósito de cubitos
El depósito de cubitos sirve para conservar los cubitos 
de hielo.
Levantar el depósito de cubitos por la parte delantera y 
extraerlo.

Cajones
Los cajones se pueden extraer.
Tirar del cajón hacia fuera hasta el tope, levantarlo por 
la parte delantera y extraerlo completamente.

Compartimento
Para conservar latas de bebida.
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Huevera

Estante de la puerta con tapa
Este compartimento se puede extraer.
Tirar del compartimento hacia arriba.

Minibar (no en todos los modelos)
Este compartimento sirve para poder sacar 
rápidamente las bebidas del frigorífico. Al abrir el 
compartimento se enciende la iluminación.
Para abrirlo, presionar con cuidado la parte superior.

Desconexión y puesta fuera de 
servicio del aparato

Desconexión del aparato
Extraer el enchufe o desconectar el fusible. 
El sistema de refrigeración y la iluminación se apagan.
Si se va a apagar el aparato sin extraer el enchufe de 
la red eléctrica (p. ej., durante las vacaciones):
Pulsar las teclas «freezer/super +» y «fridge/super +» 
durante 5 segundos. Si el aparato está apagado, las 
indicaciones de temperatura muestran «- -». El resto del 
panel indicador está apagado.

Encender el aparato:
Pulsar las teclas «freezer/super +» y «fridge/super +» 
durante 5 segundos.

Puesta fuera de servicio del aparato
Si no se va a utilizar el aparato durante un largo 
período de tiempo:
1. Para desconectar el fabricador de hielo es 

imprescindible interrumpir el suministro de agua al 
aparato unas horas antes.

2. Retirar todos los alimentos del aparato.
3. Apagar el aparato.
4. Vaciar y limpiar el depósito de cubitos de hielo.
5. Limpiar el aparato.
6. Dejar las puertas del aparato abiertas.

Descongelación

Frigorífico
Cuando el aparato está en funcionamiento, se forman 
en la pared posterior del frigorífico gotas de agua de 
descongelación o escarcha. Ya que la pared posterior 
se descongela automáticamente, no es necesario 
retirar la escarcha o las gotas de agua de 
descongelación.

Congelador
Gracias al sistema NoFrost completamente automático, 
el congelador se mantiene libre de hielo. No es 
necesario descongelar el aparato.
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Limpieza del aparato
m ¡Atención!
■ No utilizar productos de limpieza o disolventes que 

contengan arena, cloro o ácido.
■ No usar esponjas abrasivas o que rayen. Podría 

crearse corrosión en las superficies metálicas.
■ Los compartimentos y las bandejas no se deben 

lavar en el lavavajillas. Las piezas podrían 
deformarse.

Proceder de la siguiente manera:
1. Antes de comenzar con la limpieza, apagar el 

aparato.
2. Desconectar el enchufe de la red eléctrica o 

desconectar el fusible.
3. Retirar los alimentos y guardarlos en un lugar 

fresco. Colocar un acumulador de frío (si se 
dispone de él) sobre los alimentos.

4. Esperar hasta que la capa de escarcha se haya 
descongelado.

5. Limpiar el aparato con un paño suave, agua 
templada y un poco de lavavajillas con pH neutro. 
El agua de lavado no debe entrar en contacto con 
la iluminación ni penetrar en el recipiente de 
evaporación a través del desagüe.

6. Lavar la junta de la puerta solo con agua clara y 
secar por completo frotando.

7. Tras la limpieza, volver a conectar y encender el 
aparato.

8. Volver a colocar los alimentos.

Equipamiento
Para la limpieza, se pueden extraer todas las partes 
variables del aparato (ver el capítulo «Equipamiento»).

Depósito de cubitos de hielo
Si no se han dispensado cubitos de hielo durante un 
largo periodo de tiempo, los hielos que ya se han 
fabricado encogen, adquieren un sabor a «estancado» 
y se adhieren entre sí. Por ello es importante limpiar 
con frecuencia el depósito de cubitos de hielo.

m ¡Atención!

El depósito de cubitos de hielo lleno pesa mucho.

1. Pulsar la tecla «Cubitos de hielo/hielo picado» 
durante 3 segundos.

2. Extraer el depósito de cubitos de hielo.
3. Vaciar y limpiar el depósito de cubitos de hielo.
4. Deslizar hacia dentro el depósito de cubitos de 

hielo guiándose por los soportes hasta que encaje.

Depósito recolector de agua
El agua derramada se acumula en el depósito 
recolector de agua.

1. Retirar el filtro para vaciar y limpiar el depósito.

2. Limpiar el depósito recolector de agua con una 
esponja o un paño absorbente.

3. Colocar el filtro.

Olores
Si se perciben olores desagradables:

1. Desconectar el enchufe de la red eléctrica o 
desconectar el fusible.

2. Retirar todos los alimentos del aparato.
3. Limpiar el interior del aparato (ver el capítulo 

«Limpieza del aparato»).
4. Limpiar todos los envases.
5. Envasar los alimentos de olor fuerte en un envase 

hermético para evitar la formación de olores.
6. Volver a encender el aparato.
7. Introducir los alimentos.
8. Transcurridas 24 horas, comprobar si los olores 

han vuelto a aparecer.

Iluminación (LED)
Su aparato está equipado con una iluminación LED 
que no necesita mantenimiento.
Solo el Servicio de Asistencia Técnica o personal 
autorizado debe efectuar las reparaciones en este tipo 
de iluminación.
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Ahorro de energía
■ Instalar el aparato en un lugar seco y bien ventilado. 

No exponerlo a la radiación solar directa ni colocarlo 
cerca de una fuente de calor (p. ej., calentadores o 
fogones).
Utilizar un panel aislante si fuera necesario.

■ Las bebidas y los alimentos calientes deben dejarse 
enfriar antes de introducirlos en el aparato.

■ Para descongelar productos congelados, guardarlos 
en el frigorífico y utilizar el frío de los mismos para 
enfriar otros alimentos.

■ Abrir la puerta del aparato el mínimo tiempo posible.
■ Para evitar que los alimentos se calienten 

rápidamente en caso de un corte en el suministro 
eléctrico o avería, colocar acumuladores de frío en 
el estante superior directamente sobre los alimentos.

■ Asegurarse de que la puerta del congelador está 
siempre cerrada.

■ La disposición de los componentes del aparato no 
influye en el consumo de energía del mismo.

■ Para evitar que aumente el consumo de energía, las 
aberturas de ventilación deben limpiarse de vez en 
cuando con un aspirador o un pincel.

Ruidos de funcionamiento

Ruidos completamente normales
Zumbidos
Los motores están funcionando (p. ej., grupo de 
refrigeración, turbina).

Ruidos de burbujeo o gorgoteo
El refrigerante está fluyendo por los tubos o el agua 
está entrando en el fabricador de hielo.

Chasquidos
El motor, los interruptores o las válvulas 
electromagnéticas se encienden o se apagan.

Alboroto
Los cubitos preparados caen del fabricador de hielo al 
depósito de cubitos.

Prevención de ruidos
El aparato no está bien nivelado
Nivelar el aparato con ayuda de un nivel de burbuja. 
Utilizar para ello las patas roscadas del aparato o 
colocar algún objeto debajo.

El aparato está en contacto con muebles u otros 
objetos
Retirar el aparato de los muebles u otros aparatos con 
los que esté en contacto.

Los recipientes o las bandejas bailan o están 
atascados
Comprobar las partes extraíbles y volver a introducirlas.

Los recipientes se tocan entre sí
Separar los recipientes con suavidad.

Reparación de pequeñas averías por cuenta propia
Antes de llamar al Servicio de Asistencia Técnica:
Comprobar si se puede solucionar el problema siguiendo las siguientes indicaciones.
El usuario deberá abonar los gastos de asesoramiento del Servicio de Asistencia Técnica, incluso durante el período 
de garantía.

Aparato

Avería Posible causa Solución
El aparato carece de potencia 
de refrigeración.
La iluminación no funciona.
La pantalla no se ilumina.

Corte en el suministro eléctrico. Comprobar si hay corriente.
El fusible está desconectado. Comprobar el fusible.
El enchufe de red no está bien 
conectado.

Comprobar si el enchufe de red está bien 
conectado.

El grupo refrigerador se activa 
cada vez con más frecuencia y 
durante más tiempo.

El aparato se abre con mucha 
frecuencia.

No abrir el aparato si no es necesario.

Las aberturas de ventilación están 
tapadas.

Retirar los posibles obstáculos.

Introducción de cantidades muy 
grandes de alimentos frescos.

Conectar la función de superenfriamiento o 
supercongelación.

La temperatura en el frigorífico 
o en el congelador es 
demasiado baja.

La temperatura se ha ajustado a un 
valor muy bajo.

Ajustar una temperatura más alta.
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Fabricador de hielo

Avería Posible causa Solución
La iluminación (LED) no 
funciona.

La iluminación LED está averiada. Ver el capítulo «Iluminación (LED)».
El interruptor de la luz está atascado. Comprobar si el interruptor puede moverse.
El aparato ha estado demasiado 
tiempo abierto.
La iluminación se apaga 
transcurridos aprox. 10 minutos.

Tras cerrar y abrir el aparato, la iluminación 
vuelve a estar conectada.

Se perciben olores 
desagradables.

Algún alimento de olor fuerte no se 
ha envasado herméticamente.

Limpiar el aparato. Envasar herméticamente 
los alimentos de olor fuerte (ver el capítulo 
«Olores»).

Suena una señal acústica o la 
indicación de temperatura 
parpadea.
La temperatura en el frigorífico 
o en el congelador es 
demasiado elevada. Peligro 
para los alimentos.

La puerta del aparato está abierta. Ver el capítulo «Funciones de la alarma».
Se han colocado demasiados 
alimentos en el aparato.

El compartimento fresco (en 
caso de tenerlo) no enfría.

Se ha desenchufado el aparato de la 
red eléctrica (corte en el suministro 
eléctrico o enchufe retirado).

Volver a programar la temperatura deseada.

Avería Posible causa Solución
El fabricador de hielo no 
funciona.

El fabricador de hielo no está 
enchufado a la corriente.

Avisar al Servicio de Asistencia Técnica.

El fabricador de hielo no contiene 
agua.

Asegurarse de que la conexión a la red de 
agua se ha realizado correctamente.

La temperatura dentro del congelador 
es demasiado alta.

Comprobar la temperatura del congelador y 
ajustar a un valor ligeramente más bajo en 
caso necesario.

El fabricador de hielo no 
produce suficiente hielo o este 
sale deformado.

El aparato o el fabricador de hielo se 
han conectado hace poco tiempo.

Es necesario esperar 24 horas hasta que 
empiece la fabricación de hielo.

Se ha dispensado una gran cantidad 
de hielo.

Debe esperarse 24 horas hasta que el 
depósito vuelva a estar lleno.

La presión del agua es baja. Conectar el aparato solo con una presión 
del agua conforme a lo prescrito (véase el 
capítulo «Conexión del aparato», apartado 
«Conexión a la red de agua»).

El filtro de agua está obturado o 
gastado.

Cambiar el filtro de agua.
29



es
Servicio de Asistencia Técnica
En la guía telefónica o en la lista de puntos de 
asistencia encontrará su punto de asistencia técnica 
más cercano. Indicar el número de producto (E-Nr.) y el 
número de fabricación (FD‐Nr.) del aparato al Servicio 
de Asistencia Técnica.
Estos números se encuentran en la etiqueta de 
características.

Se ruega indicar los números de producto y de 
fabricación para evitar desplazamientos de personal 
innecesarios. De ese modo se evitan los 
correspondientes costes adicionales.

Solicitud de reparación y asesoramiento 
en caso de averías
Los datos de contacto para todos los países se 
encuentran en la lista de puntos de asistencia 
suministrada.

 

Avería Posible causa Solución
El fabricador de hielo no 
produce hielo.

El fabricador de hielo está 
desconectado.

Conectar el fabricador de hielo.

El aparato no recibe agua. Ponerse en contacto con el instalador o la 
empresa de abastecimiento de agua.

La tubería de admisión de agua 
presenta dobleces.

Cortar el suministro de agua por la llave de 
paso. Deshacer los dobleces y solicitar la 
sustitución en caso necesario.

La presión del agua es baja. Conectar el aparato solo con una presión 
del agua conforme a lo prescrito (véase el 
capítulo «Conexión del aparato», apartado 
«Conexión a la red de agua»).

Temperatura del congelador 
demasiado alta.

Ajustar la temperatura del congelador a un 
valor ligeramente más bajo.

El depósito de cubitos no está 
colocado correctamente.

Comprobar la posición y volverlo a colocar 
en caso necesario.

Se ha montado una llave de paso 
incorrecta.

Las llaves incorrectas pueden provocar una 
presión del agua baja y daños en el 
aparato.

Se forma hielo en el conducto 
de entrada al fabricador de 
hielo.

La presión del agua es baja. Cortar el suministro de agua por la llave de 
paso. Deshacer los dobleces y solicitar la 
sustitución en caso necesario.

La llave de paso no está abierta 
correctamente

Abrir la llave de paso completamente.

Sale agua del aparato. Inestanqueidad en la conexión a la 
red de agua o en la manguera del 
agua.

Solicitar la sustitución de la manguera por 
un repuesto original del fabricante.

Se ha montado una llave de paso 
incorrecta.

Las llaves incorrectas pueden provocar una 
presión del agua baja y daños en el 
aparato.

No sale agua del dispensador 
de agua.

La válvula antirretorno se ha montado 
al revés.

Comprobar el sentido de flujo. Las flechas 
que aparecen en la válvula antirretorno 
muestran el sentido de flujo.

El filtro está atascado. Cortar el suministro de agua por la llave de 
paso. Desmontar y limpiar el filtro.

E 902 406 416
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elΠίνακας περιεχομένωνelΟδηγίες χρήσης

Υποδείξεις ασφαλείας και 
προειδοποιητικές υποδείξεις

Προτού θέσετε τη συσκευή σε λειτουργία
Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης και 
συναρμολόγησης! Αυτές περιλαμβάνουν σημαντικές 
πληροφορίες για την τοποθέτηση, χρήση και συντήρηση 
της συσκευής.
Ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται, όταν αγνοήσετε 
τις υποδείξεις και τις προειδοποιήσεις στις οδηγίες 
χρήσης. Φυλάξτε όλα τα έντυπα για μια τυχόν μετέπειτα 
χρήση ή για τον επόμενο χρήστη.

Τεχνική ασφάλεια
Η συσκευή περιέχει σε μικρή ποσότητα το φιλικό προς 
το περιβάλλον αλλά εύφλεκτο ψυκτικό μέσο R600a. 
Προσέχετε κατά τη μεταφορά ή τη συναρμολόγηση, να 
μην υποστούν ζημιά οι σωλήνες του κυκλώματος 
ψυκτικού μέσου. Το εκτοξευόμενο έξω ψυκτικό μέσο 
μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς των ματιών ή να 
αναφλεχτεί.
Σε περίπτωση ζημιάς
■ Κρατάτε ανοιχτή φωτιά ή πηγές ανάφλεξης μακριά 

από τη συσκευή,
■ Εξαερώστε καλά το χώρο για μερικά λεπτά,
■ Απενεργοποιήστε τη συσκευή και τραβήξτε το φις 

από την πρίζα,
■ Ειδοποιήστε το σέρβις πελατών.
Όσο περισσότερο ψυκτικό μέσο βρίσκεται σε μια 
συσκευή, τόσο μεγαλύτερος πρέπει να είναι ο χώρος, 
στον οποίο βρίσκεται η συσκευή. Στους πολύ μικρούς 
χώρους σε περίπτωση μιας διαρροής μπορεί να 
δημιουργηθεί ένα εύφλεκτο μείγμα αερίου-αέρα. 
Για κάθε 8 γρ. ψυκτικού μέσου πρέπει να διαθέτει ο 
χώρος το ελάχιστο 1 m³ όγκου. Η ποσότητα του 
ψυκτικού μέσου της συσκευής σας βρίσκεται στην 
πινακίδα τύπου στο εσωτερικό της συσκευής.
Όταν το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του ρεύματος 
αυτής της συσκευής υποστεί ζημιά, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, το σέρβις 
πελατών ή ένα αντίστοιχα ειδικευμένο άτομο. Οι μη 
ενδεδειγμένες εγκαταστάσεις και επισκευές μπορούν 
να θέσουν το χρήστη σε σοβαρό κίνδυνο.
Οι επισκευές επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από τον 
κατασκευαστή, το σέρβις πελατών ή ένα αντίστοιχα 
ειδικευμένο άτομο.
Επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν μόνο γνήσια 
εξαρτήματα του κατασκευαστή. Μόνο με αυτά τα 
εξαρτήματα εξασφαλίζει ο κατασκευαστής, ότι 
πληρούνται οι απαιτήσεις ασφαλείας.
Η προμήθεια μιας επέκτασης του καλωδίου σύνδεσης 
στο δίκτυο του ρεύματος επιτρέπεται μόνο μέσω του 
σέρβις πελατών.

Κατά τη χρήση
■ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ηλεκτρικές συσκευές μέσα 

στη συσκευή (π.χ. θερμάστρες, ηλεκτρικούς 
παρασκευαστές πάγου) Κίνδυνος έκρηξης!

■ Μη χρησιμοποιείτε ποτέ για την απόψυξη ή τον 
καθαρισμό της συσκευής μια συσκευή καθαρισμού 
εκτόξευσης ατμού (ατμοκαθαριστής)! Ο ατμός 
μπορεί να διεισδύσει στα ηλεκτρικά εξαρτήματα και 
να προκαλέσει βραχυκύκλωμα. Κίνδυνος 
ηλεκτροπληξίας!

■ Μη χρησιμοποιείτε μυτερά κοφτερά αντικείμενα, για 
την αφαίρεση πάχνης και στρωμάτων πάγου. 
Μπορείτε έτσι να προξενήσετε ζημιά τους σωλήνες 
του ψυκτικού μέσου. Το εκτοξευόμενο έξω ψυκτικό 
μέσο μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμούς των 
ματιών ή να αναφλεχτεί.

■ Μην αποθηκεύετε μέσα στη συσκευή προϊόντα με 
εύφλεκτα προωθητικά αέρια (π.χ. κουτιά σπρέι) και 
εκρηκτικές ύλες. Κίνδυνος έκρηξης!

■ Μη χρησιμοποιείτε τη βάση, τα συρταρωτά 
εξαρτήματα, τις πόρτες κτλ. ως σκαλοπάτια ή 
στηρίγματα.

■ Για την απόψυξη και τον καθαρισμό τραβήξτε το φις 
από την πρίζα ή κατεβάστε/ξεβιδώστε την ασφάλεια. 
Πιάστε και τραβήξτε το φις από την πρίζα, όχι το 
καλώδιο σύνδεσης.

■ Αποθηκεύετε τα οινοπνευματώδη ποτά, με μεγάλη 
περιεκτικότητα σε οινόπνευμα, μόνο κλεισμένα 
στεγανά και όρθια.

■ Μη ρυπαίνετε τα πλαστικά μέρη και την τσιμούχα της 
πόρτας με λάδι ή λίπος. Διαφορετικά τα πλαστικά 
μέρη και η τσιμούχα της πόρτας καθίστανται 
πορώδη.

■ Μην καλύπτετε ποτέ τα ανοίγματα αερισμού και 
εξαερισμού της συσκευής ή μην τοποθετείτε 
μπροστά κανένα αντικείμενο.

■ Αυτή η συσκευή επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί από 
άτομα (συμπεριλαμβανομένων των παιδιών) με 
περιορισμένες φυσικές, αισθητήριες ή πνευματικές 
ικανότητες ή με ανεπαρκείς γνώσεις μόνο, όταν αυτά 
τα άτομα επιτηρούνται από ένα αρμόδιο για την 
ασφάλειά τους άτομο ή έχουν λάβει οδηγίες από 
αυτό το άτομο, σχετικά με τη χρήση της συσκευής.

■ Στο χώρο κατάψυξης μην αποθηκεύετε καθόλου 
υγρά σε φιάλες και κουτιά (ιδιαίτερα τα ποτά που 
περιέχουν ανθρακικό οξύ). Οι φιάλες και τα κουτιά 
μπορούν να σπάσουν!

■ Μη βάζετε ποτέ στο στόμα σας κατεψυγμένα 
τρόφιμα αμέσως, μετά την αφαίρεσή τους από το 
χώρο κατάψυξης. 
Κίνδυνος κρυοπαγήματος!

■ Αποφεύγετε να κρατάτε με τα χέρια σας για μεγάλο 
διάστημα κατεψυγμένα τρόφιμα, πάγο ή τους 
σωλήνες του εξατμιστή κτλ. 
Κίνδυνος κρυοπαγήματος!
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Αποφυγή των κινδύνων για τα παιδιά και 
τα ευάλωτα άτομα
Ευάλωτα άτομα είναι:

■ Παιδιά,
■ Άτομα, τα οποία έχουν περιορισμένες σωματικές, 

διανοητικές ικανότητες ή περιορισμένη αντίληψη,
■ Άτομα, τα οποία δεν έχουν επαρκείς γνώσεις σχετικά 

με τον ασφαλή χειρισμό της συσκευής.
Μέτρα:

■ Βεβαιωθείτε, ότι τα παιδιά και τα ευάλωτα άτομα 
έχουν κατανοήσει τους κινδύνους,

■ Ένα υπεύθυνο για την ασφάλεια άτομο πρέπει να 
επιβλέπει ή να καθοδηγεί τα παιδιά και τα ευάλωτα 
άτομα στη συσκευή,

■ Επιτρέψτε τη χρήση της συσκευής μόνο σε παιδιά 
από 8 ετών και πάνω,

■ Κατά τον καθαρισμό και τη συντήρηση επιβλέπετε τα 
παιδιά,

■ Μην αφήνετε ποτέ τα παιδιά να παίζουν με τη 
συσκευή.

Γενικές διατάξεις
Η συσκευή είναι κατάλληλη για

■ την ψύξη και την κατάψυξη τροφίμων,
■ την παρασκευή παγόκυβων (παγάκια).
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση μέχρι ένα 
μέγιστο ύψος 2.000 μέτρων πάνω από την επιφάνεια 
της θάλασσας.
Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση στο σπίτι και 
στο οικιακό περιβάλλον.
Η συσκευή φέρει αντιπαρασιτική διάταξη σύμφωνα με 
την οδηγία της ΕΕ 2004/108/ΕΚ.
Η στεγανότητα του κυκλώματος ψύξης έχει ελεγχθεί.
Αυτή η συσκευή ανταποκρίνεται στους σχετικούς 
κανονισμούς ασφαλείας για ηλεκτρικές συσκευές 
(EN 60335-2-24).

Υποδείξεις για την απόσυρση

* Απόσυρση της συσκευασίας
Η συσκευασία προστατεύει τη συσκευή σας από ζημιές 
μεταφοράς. Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά είναι 
φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλωνόμενα. 
Βοηθήστε παρακαλώ και εσείς: Αποσύρετε τη 
συσκευασία σύμφωνα με τους κανόνες προστασίας του 
περιβάλλοντος.
Πληροφορηθείτε παρακαλώ για τους ισχύοντες τρόπους 
απόσυρσης στο ειδικό κατάστημα που αγοράσατε τη 
συσκευή ή στις υπηρεσίες του δήμου.

* Απόσυρση της παλιάς συσκευής
Οι παλιές συσκευές δεν αποτελούν άχρηστα 
απορρίμματα! Με μια φιλική προς το περιβάλλον 
απόσυρση επανακτούνται πολύτιμες πρώτες ύλες.

m Προειδοποίηση
Στις άχρηστες πλέον συσκευές:
1. Τραβήξτε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο σύνδεσης στο δίκτυο του 

ηλεκτρικού ρεύματος και αφαιρέστε το μαζί με το 
φις.

3. Μην απομακρύνετε τα ράφια και τα δοχεία, για να 
μην μπορούν να μπουν εύκολα τα παιδιά μέσα στη 
συσκευή!

4. Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με την άχρηστη 
συσκευή. Κίνδυνος ασφυξίας!

Οι ψυκτικές συσκευές περιλαμβάνουν ψυκτικό μέσο και 
στη μόνωση αέρια. Το ψυκτικό μέσο και τα αέρια πρέπει 
να αποσύρονται ενδεδειγμένα. Μην προξενήσετε ζημιά 
στους σωλήνες του κυκλώματος του ψυκτικού μέσου 
μέχρι τη σωστή απόσυρση.

Υλικά παράδοσης
Μετά την αφαίρεση από τη συσκευασία, ελέγξτε όλα τα 
μέρη για τυχόν ζημιές μεταφοράς.
Απευθυνθείτε σε περίπτωση διαμαρτυρίας στον έμπορα, 
που αγοράσατε τη συσκευή ή στο σέρβις πελατών της 
εταιρείας μας.
Η παράδοση αποτελείται από τα ακόλουθα μέρη:
■ Ανεξάρτητη συσκευή
■ Εξοπλισμός (ανάλογα το μοντέλο)
■ Σακούλα με υλικά συναρμολόγησης
■ Οδηγίες χρήσης και συναρμολόγησης
■ Εγχειρίδιο σέρβις πελατών
■ Έντυπο εγγύησης
■ Πληροφορίες για την κατανάλωση ενέργειας και το 

θόρυβο

Αυτή η συσκευή χαρακτηρίζεται σύμφωνα με την 
ευρωπαϊκή οδηγία 2012/19/ΕΕ περί ηλεκτρικών 
και ηλεκτρονικών συσκευών (waste electrical and 
electronic equipment - WEEE).
Η οδηγία δίνει το πλαίσιο για μια απόσυρση και 
αξιοποίηση των παλιών συσκευών, με ισχύ σε όλη 
την ΕΕ.
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Τοποθέτηση της συσκευής

Μεταφορά
Η συσκευή είναι βαριά και πρέπει κατά τη μεταφορά 
και τη συναρμολόγηση να ασφαλιστεί.
Λόγω του βάρους και των διαστάσεων της συσκευής και 
για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος τραυματισμών ή 
ζημιών στη συσκευή, είναι απαραίτητα το λιγότερο δύο 
άτομα για την ασφαλή τοποθέτηση της συσκευής.
Τα ρολά προορίζονται αποκλειστικά για τη 
συναρμολόγηση. Μη μεταφέρετε τη συσκευή με τη 
βοήθεια των ρολών.
Η συσκευή δεν επιτρέπεται να μετακινηθεί με τα ρολά 
πάνω σε ανεπίπεδα ή μαλακά δάπεδα.

Θέση τοποθέτησης
Ως θέση τοποθέτησης είναι κατάλληλος ένας στεγνός, 
αεριζόμενος χώρος. Η θέση τοποθέτησης δεν πρέπει να 
είναι άμεσα εκτεθειμένη στην ηλιακή ακτινοβολία και 
δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε πηγή θερμότητας, 
όπως εστία, θερμαντικό σώμα κτλ. Εάν η τοποθέτηση 
δίπλα σε μια πηγή θερμότητας είναι αναπόφευκτη, 
χρησιμοποιήστε μια κατάλληλη μονωτική πλάκα ή 
τηρήστε τις ακόλουθες ελάχιστες αποστάσεις από την 
πηγή θερμότητας:

■ Από ηλεκτρικές κουζίνες ή εστίες αερίου 3 cm.
■ Από εστίες πετρελαίου ή κάρβουνου 30 cm.

Δάπεδο στήριξης
Το δάπεδο στη θέση τοποθέτησης δεν επιτρέπεται να 
υποχωρεί. Ενισχύστε ενδεχομένως το δάπεδο.
Η συσκευή είναι πολύ βαριά. Θα βρείτε το καθαρό 
βάρος στον ακόλουθο πίνακα.

Απόσταση από τον τοίχο
Σε περίπτωση τοποθέτησης σε μια γωνία του χώρου ή 
σε μια εσοχή πρέπει να τηρηθούν πλευρικές ελάχιστες 
αποστάσεις (βλέπε στο κεφάλαιο "Διαστάσεις 
τοποθέτησης"), για να μπορούν να ανοίγουν οι πόρτες 
της συσκευής μέχρι τέρμα.
Εάν το βάθος των γειτονικών ντουλαπιών της κουζίνας 
ξεπερνά τα 65 cm, πρέπει να τηρηθούν πλευρικές 
ελάχιστες αποστάσεις, για να μπορεί κανείς να 
εκμεταλλευτεί όλη τη γωνία ανοίγματος των πορτών 
(βλέπε στο κεφάλαιο "Γωνία ανοίγματος των πορτών").

Ελάχιστη απόσταση από τον πίσω τοίχο
Στερεώστε τους συνημμένους αποστάτες με τις βίδες 
στα προβλεπόμενα για το σκοπό αυτό ανοίγματα στην 
πίσω πλευρά της συσκευής.

Μέσω των αποστατών διατηρείται η ελάχιστη απόσταση 
των 22 mm από τον τοίχο και εξασφαλίζεται ο 
αερισμός.

Προσοχή στη θερμοκρασία χώρου και 
στον αερισμό
Θερμοκρασία χώρου
Η συσκευή είναι κατασκευασμένη για μια ορισμένη 
κατηγορία κλίματος. Ανάλογα με την κατηγορία 
κλίματος μπορεί η συσκευή να λειτουργήσει στις 
ακόλουθες θερμοκρασίες χώρου.
Η κατηγορία κλίματος βρίσκεται στην πινακίδα τύπου.

Υπόδειξη
Η συσκευή είναι σε πλήρη ικανότητα λειτουργίας ενός 
των ορίων θερμοκρασίας της αναφερόμενης κατηγορία 
κλίματος. Όταν μια συσκευή της κατηγορίας κλίματος 
SN λειτουργεί σε χαμηλότερες θερμοκρασίες χώρου, 
μπορούν να αποκλειστούν οι ζημιές στη συσκευή μέχρι 
και μια θερμοκρασία από +5 °C.

Αερισμός
Ο ζεσταμένος αέρας πρέπει να μπορεί να διαφεύγει 
ελεύθερα. Διαφορετικά η ψυκτική μηχανή πρέπει να 
λειτουργήσει με μεγαλύτερη ισχύ. Αυτό αυξάνει την 
κατανάλωση ρεύματος. Γι’ αυτό: Μην καλύπτετε ποτέ 
ούτε να τοποθετείτε αντικείμενα μπροστά από το 
άνοιγμα αερισμού και εξαερισμού!

Έκδοση με παροχή πάγου και 
νερού

107 kg

Έκδοση με παροχή πάγου και 
νερού και συρτάρι ψύξης 
διατήρησης

109 kg

Έκδοση με παροχή πάγου και 
νερού και συρτάρι ψύξης 
διατήρησης και μπαράκι

111 kg

Κατηγορία 
κλίματος

Επιτρεπτή θερμοκρασία χώρου

SN +10 °C έως 32 °C
N +16 °C έως 32 °C
ST +16 °C έως 38 °C
T +16 °C έως 43 °C
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Διαστάσεις τοποθέτησης

Γωνία ανοίγματος των πορτών

Αποστάτες

Διαστάσεις σε mmΔιαστάσεις σε mm

Διαστάσεις σε mm

*720 mm με
αποστάτες

Απόσταση πλευρικού τοιχώματος

Βάθος πλευρικού τοιχώματος

Συρτάρια πλήρως εκτεινόμενα με 
άνοιγμα πορτών 145°

ελάχ. 22

Διαστάσεις σε mm

ελάχ
. 22

Συρτάρια πλήρως εκτεινόμενα με 
άνοιγμα πορτών 145°
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Σύνδεση της συσκευής
Μετά την τοποθέτηση της συσκευής περιμένετε το 
ελάχιστο 1 ώρα, ώσπου να τεθεί η συσκευή σε 
λειτουργία. Κατά τη μεταφορά, το λάδι που υπάρχει στο 
συμπιεστή, μπορεί να μετακινηθεί στο ψυκτικό σύστημα.
Πριν τη θέση της συσκευής για πρώτη φορά σε 
λειτουργία καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο της 
συσκευής (βλέπε στο κεφάλαιο "Καθαρισμός της 
συσκευής").
Εκτελέστε τη σύνδεση του νερού οπωσδήποτε πριν από 
την ηλεκτρική σύνδεση.
Απομακρύνετε τις ασφάλειες μεταφοράς από τα ράφια 
και τις θήκες μετά την τοποθέτηση.

Σύνδεση νερού
m Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος υλικών ζημιών!
Πριν από κάθε εργασία στη σύνδεση του νερού 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.
Η σύνδεση του νερού επιτρέπεται να γίνει μόνο από 
έναν ειδικευμένο εγκαταστάτη σύμφωνα με τις 
προδιαγραφές της ένωσης υδραυλικών και της 
αρμόδιας εταιρείας ύδρευσης.
Χρειάζεται μια σύνδεση νερού 3/4 ίντσες, για να 
μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή.

Συνδέστε τη συσκευή σε ένα σωλήνα πόσιμου νερού.
■ Ελάχιστη πίεση: 1,0 bar
■ Μέγιστη πίεση: 8,0 bar.
Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα ειδών υγιεινής, όταν 
δεν είστε σίγουροι, πώς ελέγχει κανείς την υπάρχουσα 
πίεση του νερού.

m Προσοχή
Σε μια πίεση νερού πάνω από 5,5 bar πρέπει να 
τοποθετηθεί μια βαλβίδα μείωσης της πίεσης, 
διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος ζημιών από διαρροή 
νερού. Σε περίπτωση μιας πίεσης νερού κάτω από 
1,0 bar η παρασκευή πάγου δε λειτουργεί.

Η βάνα παροχής νερού για τη σύνδεση του συνημμένου 
σωλήνα σύνδεσης πρέπει να είναι ελεύθερα προσιτή.
Η συσκευή επιτρέπεται να συνδεθεί μόνο σε ένα 
σωλήνα κρύου νερού.
Η γεύση και η οσμή του νερού μπορούν να βελτιωθούν 
με την εγκατάσταση του συνημμένου στοιχείου φίλτρου. 
Προσέξτε σε αυτή την περίπτωση τις αποκλίνουσες 
προϋποθέσεις σύνδεσης (βλέπε στο κεφάλαιο "Φίλτρο 
νερού").

Υπόδειξη
Μετά την ενεργοποίηση της συσκευής μπορεί στην 
λήψη νερού να στάζει νερό. Μετά περίπου 24 ώρες, 
όταν η συσκευή φθάσει στη θερμοκρασία λειτουργίας 
της, σταματά το στάξιμο.

Σύνδεση

m Προσοχή
Κίνδυνος διαρροών και ζημιών από διαρροή νερού.

Προσέξτε τα ακόλουθα σημεία:
■ Μην τσακίσετε το σωλήνα σύνδεσης.
■ Κόψτε το σωλήνα σύνδεσης ευθεία.
■ Μη σφίξετε το σωλήνα σύνδεσης με μια τσιμπίδα.
■ Περάστε το σωλήνα σύνδεσης μέχρι τέρμα στη 

βιδωτή μούφα και στη βαλβίδα αντεπιστροφής.
■ Σφίξτε τη βιδωτή μούφα με το χέρι. Μη 

χρησιμοποιήσετε καμία τσιμπίδα.
■ Ελέγξτε την κατεύθυνση ροής της βαλβίδας 

αντεπιστροφής. Τα βέλη πάνω στη βαλβίδα 
αντεπιστροφής δείχνουν την κατεύθυνση ροής.

1. Περάστε το σωλήνα σύνδεσης μέχρι τέρμα στη 
βαλβίδα αντεπιστροφής.

2. Κλείστε το περίβλημα στη βαλβίδα αντεπιστροφής 
και στερεώστε το με μια βίδα.

3. Τοποθετήστε τη σήτα στο τεμάχιο συστολής.

Υπόδειξη
Η σήτα πρέπει να καθαρίζεται κάθε χρόνο. Όταν στο 
νερό βρίσκονται πολλά σωματίδια, καθαρίζετε τη σήτα 
συχνότερα.

περίπ
ου 

περίπ
ου 
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4. Συνδέστε τη βιδωτή μούφα στη βάνα παροχής 
νερού.

5. Περάστε το σωλήνα σύνδεσης μέχρι τέρμα στη 
βιδωτή μούφα.

6. Τοποθετήστε το σωλήνα σύνδεσης σε βρόχους ή 
σπείρες, για να μπορεί να απομακρυνθεί η συσκευή 
από τον τοίχο.

Ο σωλήνας σύνδεσης μπορεί να στερεωθεί στον τοίχο 
με τους συμπαραδιδόμενους σφιγκτήρες.

m Προσοχή
Σε καμία περίπτωση μην τρυπήσετε ή μη βιδώσετε στη 
συσκευή!

Ελέγξτε τη στεγανότητα της σύνδεσης 
νερού
m Προειδοποίηση
Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας και κίνδυνος υλικών ζημιών!
Πριν από κάθε εργασία στη σύνδεση του νερού 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το δίκτυο του ρεύματος.

1. Ανοίξτε τη βάνα παροχής νερού και περιμένετε για 
λίγο, μέχρι οι σωλήνες του νερού στη συσκευή να 
έχουν γεμίσει με νερό.

2. Ελέγξτε το σωλήνα σύνδεσης και όλους τους 
συνδέσμους για στεγανότητα.

3. Ανοίξτε τις πόρτες της συσκευής.
4. Ξεβιδώστε 3 βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα της 

βάσης.
5. Ελέγξτε το σύνδεσμο της πόρτας του χώρου 

κατάψυξης για στεγανότητα.

6. Τοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης και στερεώστε 
την με 3 βίδες.

Ηλεκτρική σύνδεση
Η πρίζα πρέπει να βρίσκεται κοντά στη συσκευή και να 
είναι ελεύθερα προσιτή ακόμα και μετά την τοποθέτηση 
της συσκευής.
Η συσκευή αντιστοιχεί στην κατηγορία προστασίας I. 
Συνδέστε τη συσκευή σε εναλλασσόμενο ρεύμα 
220 - 240 V/50 Hz μέσω μιας πρίζας με ουδέτερο 
αγωγό προστασίας (πρίζα σούκο), εγκατεστημένης 
σύμφωνα με τους κανονισμούς. Η πρίζα πρέπει να είναι 
ασφαλισμένη με μια ασφάλεια 10 A μέχρι 16 A.
Στις συσκευές, που διατίθενται σε μη ευρωπαϊκές 
χώρες, πρέπει να ελέγχεται στην πινακίδα τύπου, εάν η 
αναφερόμενη τάση και το είδος του ρεύματος 
ταυτίζονται με τις τιμές του υπάρχοντος δικτύου 
ρεύματος. Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα 
τύπου.

m Προειδοποίηση
Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να συνδεθεί η 
συσκευή σε ηλεκτρονικούς συνδέσμους εξοικονόμησης 
ενέργειας.
Για τη χρήση των συσκευών μας μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν αντιστροφείς ημιτόνου και 
αντιστροφείς δικτύου. Οι αντιστροφείς δικτύου 
χρησιμοποιούνται στις εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών, 
οι οποίες συνδέονται απευθείας στο δημόσιο δίκτυο 
του ρεύματος. Στις λύσεις νησίδας (π.χ. στα σκάφη ή 
στα ορεινά καταφύγια), που δεν έχουν καμία απευθείας 
σύνδεση στο δημόσιο δίκτυο του ρεύματος, πρέπει να 
χρησιμοποιηθούν αντιστροφείς ημιτόνου.

Ευθυγράμμιση της συσκευής
Υπόδειξη
Για την απρόσκοπτη λειτουργία πρέπει να 
ευθυγραμμιστεί η συσκευή με ένα αλφάδι.
Εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη λοξά, μπορεί αυτό 
να οδηγήσει στην εκροή νερού από τον παρασκευαστή 
πάγου, στην παρασκευή ανόμοιων παγόκυβοι ή στο μη 
σωστό κλείσιμο της πόρτας.

1. Τοποθετήστε τη συσκευή στην προβλεπόμενη θέση.
2. Για να μην μπορεί να κυλήσει η συσκευή, ξεβιδώστε 

τα δύο μπροστινά πόδια, μέχρι να πατούν σταθερά 
στο δάπεδο.
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3. Γυρίστε τα πόδια, μέχρι η συσκευή να είναι ακριβώς 
ευθυγραμμισμένη. Χρησιμοποιείστε τις πόρτες της 
συσκευής ως σημείο αναφοράς.

4. Η πόρτα του χώρου κατάψυξης βρίσκεται 
χαμηλότερα:

5. Η πόρτα του χώρου ψύξης βρίσκεται χαμηλότερα:

Όταν η συσκευή είναι ακριβώς ευθυγραμμισμένη, 
αλλά μια πόρτα της συσκευής βρίσκεται 
χαμηλότερα:

1. Ανοίξτε τις πόρτες της συσκευής.
2. Ξεβιδώστε 3 βίδες και αφαιρέστε το κάλυμμα της 

βάσης.
3. Λύστε το παξιμάδι.

4. Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης, μέχρι οι πόρτες της 
συσκευής να είναι ευθυγραμμισμένες.

5. Η πόρτα του χώρου κατάψυξης βρίσκεται 
χαμηλότερα: Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης ενάντια 
στη φορά των δεικτών του ρολογιού.

6. Η πόρτα του χώρου ψύξης βρίσκεται χαμηλότερα: 
Γυρίστε το παξιμάδι ρύθμισης προς τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού.

7. Σφίξτε το παξιμάδι.
8. Τοποθετήστε το κάλυμμα της βάσης και στερεώστε 

την με 3 βίδες.
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Υπόδειξη
Λόγω του ιδίου βάρους και του φορτίου της πόρτας με 
τα τρόφιμα μπορεί η πόρτα του χώρου ψύξης να 
παρουσιάσει κλίση, ακόμα και όταν η ίδια η συσκευή 
είναι οριζόντια. Η σχισμή της πόρτας επάνω και κάτω 
δεν είναι ίδια.

Όταν η σχισμή της πόρτας επάνω και κάτω δεν είναι 
ίδια:

1. Ξεβιδώστε 2 βίδες και αφαιρέστε το επάνω κάλυμμα 
του μεντεσέ.

2. Λύστε τη βίδα του μεντεσέ.
Μην ξεβιδώσετε εντελώς τη βίδα!

3. Ρυθμίστε την κλίση της πόρτας του χώρου ψύξης.
4. Σφίξτε τη βίδα του μεντεσέ.
5. Τοποθετήστε το κάλυμμα του μεντεσέ και στερεώστε 

το με 2 βίδες.

Συναρμολόγηση των πορτών
Όταν η συσκευή δεν μπορεί να περάσει μέσα από τις 
πόρτες της κατοικίας, τότε μπορούν να αφαιρεθούν οι 
χειρολαβές ή οι πόρτες της συσκευής.

Υπόδειξη
Η αποσυναρμολόγηση των χειρολαβών ή των πορτών 
της συσκευής επιτρέπεται να πραγματοποιείται μόνο 
από το σέρβις πελατών. Τα έξοδα γι’ αυτό μπορείτε να 
τα πληροφορηθείτε από το αρμόδιο για σας σέρβις 
πελατών.
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Γνωρίστε τη συσκευή

Συσκευή
Ο εξοπλισμός των μοντέλων μπορεί να διαφέρει.

Αποκλίσεις στις εικόνες είναι δυνατές.

A Χώρος ψύξης
B Χώρος κατάψυξης (4 αστέρια)

1 Ράφια πόρτας (θήκη 2 αστεριών)

Υπόδειξη
Μόνο αυτά τα ράφια πόρτας έχουν 2 αστέρια, ο 
υπόλοιπος χώρος κατάψυξης έχει 4 αστέρια.

2 Στοιχεία χειρισμού
3 Παροχή πάγου και νερού
4 Ράφια πόρτας
5 Λεκανάκι παγόκυβων
6 Παρασκευαστής πάγου
7 Γυάλινα ράφια του χώρου κατάψυξης
8 Συρτάρια του χώρου κατάψυξης
9 Ράφι
10 Φίλτρο νερού
11 Αυγοθήκη
12 Γυάλινα ράφια του χώρου ψύξης
13 Γυάλινο ράφι
14 Συρτάρι λαχανικών
15 Συρτάρι φρούτων
16 Θήκη ψύξης συντήρησης (όχι σε όλα τα μοντέλα)
17 Θήκη βουτύρου και τυριού
18 Ράφι πόρτας με κάλυμμα
19 Μπαράκι (όχι σε όλα τα μοντέλα)
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Στοιχεία χειρισμού

1 Πλήκτρα "freezer/super" (καταψύκτης/
σούπερ)

■ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χώρο 
κατάψυξης.

■ Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη 
λειτουργία "Υπερκατάψυξη".

2 Πλήκτρο "Φωτισμός/φίλτρο"

■ Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το 
φωτισμό για την παροχή πάγου και νερού.

■ Επαναφέρετε την ένδειξη του φίλτρου.

3 Πλήκτρο "Νερό"

4 Πλήκτρο "Παγόκυβοι/θρυμματισμένος πάγος"

5 Πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα"
■ Απενεργοποίηση της ένδειξης του συναγερμού 

θερμοκρασίας.
■ Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του 

κλειδώματος των πλήκτρων (ασφάλεια 
παιδιών).

6 Πλήκτρα "fridge/super" (ψυγείο/σούπερ)

■ Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χώρο ψύξης.
■ Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε τη 

λειτουργία "Υπέρψυξη".

7 Πεδίο ενδείξεων του χώρου ψύξης

■ Θερμοκρασία στο χώρο ψύξης.
■ Σύμβολο "super" (σούπερ) σε περίπτωση 

ενεργοποιημένης λειτουργίας "Υπέρψυξη".
■ Σύμβολο "alarm" (συναγερμός) σε περίπτωση 

κατάστασης συναγερμού στο χώρο ψύξης.

8 Πεδίο ενδείξεων του χώρου κατάψυξης

■ Θερμοκρασία στο χώρο κατάψυξης.
■ Σύμβολο "super" (σούπερ) σε περίπτωση 

ενεργοποιημένης λειτουργίας "Υπερκατάψυξη".
■ Σύμβολο "alarm" (συναγερμός) σε περίπτωση 

κατάστασης συναγερμού στο χώρο 
κατάψυξης.

9 Σύμβολα στο πεδίο ενδείξεων
Φίλτρο νερού
Κατάσταση του στοιχείου του 
φίλτρου.

Φωτισμός
Ο φωτισμός της παροχής πάγου και 
νερού είναι ενεργοποιημένος.

Νερό
Η παροχή του νερού είναι 
ενεργοποιημένη.

Παγόκυβοι
Η παροχή των παγόκυβων είναι 
ενεργοποιημένη.

Θρυμματισμένος πάγος
Η παροχή του θρυμματισμένου πάγου 
είναι ενεργοποιημένη.

Κλείδωμα των πλήκτρων 
(ασφάλεια παιδιών)
Το κλείδωμα των πλήκτρων είναι 
ενεργοποιημένο.
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Ενεργοποίηση της συσκευής
Βάλτε το φις στην πρίζα.
Η συσκευή αρχίζει να ψύχεται.
Κατά τη θέση σε λειτουργία για πρώτη φορά η 
λειτουργία συναγερμού είναι απενεργοποιημένη, μέχρι 
να φθάσει η συσκευή στην ρυθμισμένη θερμοκρασία. 
Κατά την επαναλειτουργία μετά από μεγάλο χρονικό 
διάστημα απενεργοποίησης της συσκευής, μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός θερμοκρασίας.
Οι ενδείξεις θερμοκρασίας αναβοσβήνουν και τα πεδία 
ενδείξεων δείχνουν το σύμβολο "alarm" (συναγερμός), 
μέχρι η συσκευή να φτάσει τις ρυθμισμένες 
θερμοκρασίες.
Πατώντας το πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα" 
απενεργοποιείται η ένδειξη του συναγερμού 
θερμοκρασίας.
Ο φωτισμός ανάβει με ανοιχτές τις πόρτες της 
συσκευής.

Από το εργοστάσιο συνίσταται και έχουν προρρυθμιστεί 
οι ακόλουθες θερμοκρασίες:
■ Χώρος ψύξης +4 °C
■ Χώρος κατάψυξης -18 °C.

Υποδείξεις λειτουργίας
■ Μετά την ενεργοποίηση μπορεί να διαρκέσει 

περισσότερες ώρες, μέχρι να επιτευχθούν οι 
ρυθμισμένες θερμοκρασίες.
Μην τοποθετήσετε προηγουμένως καμία τρόφιμο 
μέσα στη συσκευή.

■ Χάρη στο πλήρως αυτόματο σύστημα "NoFrost" 
παραμένει ο χώρος κατάψυξης χωρίς πάγο. Μια 
απόψυξη δεν είναι απαραίτητη.

■ Οι μετωπικές πλευρές του περιβλήματος 
θερμαίνονται μερικώς ελαφρά, αυτό εμποδίζει τη 
δημιουργία υγροποιημένων υδρατμών στην περιοχή 
της τσιμούχας της πόρτας.

■ Σε περίπτωση που μετά το κλείσιμο του χώρου 
κατάψυξης δεν μπορείτε να ανοίξετε αμέσως ξανά 
την πόρτα, περιμένετε μια στιγμή, μέχρι να 
αντισταθμιστεί η δημιουργούμενη υποπίεση.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας

Χώρος ψύξης
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από +2 °C έως 
+8 °C.
Πατήστε τα πλήκτρα "fridge/super +" (ψυγείο/σούπερ +) 
ή "fridge/super -" (ψυγείο/σούπερ -) τόσες φορές, 
ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή θερμοκρασία του 
χώρου ψύξης.

Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύεται. Η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στο πεδίο 
ενδείξεων του χώρου ψύξης.

Χώρος κατάψυξης
Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί από -16 °C 
μέχρι -22 °C.
Πατήστε τα πλήκτρα "freezer/super +" (καταψύκτης/
σούπερ +) ή "freezer/super -" (καταψύκτης/σούπερ -) 
τόσες φορές, ώσπου να ρυθμιστεί η επιθυμητή 
θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης.

Η τελευταία ρυθμισμένη τιμή αποθηκεύεται. Η 
ρυθμισμένη θερμοκρασία εμφανίζεται στο πεδίο 
ενδείξεων του χώρου κατάψυξης.
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Υπέρψυξη
Στην υπέρψυξη ο χώρος ψύξης ψύχεται για 
περίπου 40 λεπτά όσο το δυνατόν πιο κρύος. Μετά 
ρυθμίζεται η θερμοκρασία αυτόματα στους +4 °C.
Ενεργοποιήστε την υπέρψυξη π.χ.

■ πριν την τοποθέτηση μεγάλων ποσοτήτων τροφίμων,
■ για τη γρήγορη ψύξη ποτών.

Υπόδειξη
Όταν η υπέρψυξη είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να 
προκληθεί αυξημένος θόρυβος λειτουργίας.

Ενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο "fridge/super -" (ψυγείο/σούπερ -) 
τόσες φορές, ώσπου το πεδίο ενδείξεων του χώρου 
ψύξης να δείχνει "super" (σούπερ).

Απενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο "fridge/super +" 
(ψυγείο/σούπερ +).

Υπόδειξη
Στο πεδίο ενδείξεων σβήνει η ένδειξη "super" (σούπερ). 
Η θερμοκρασία ρυθμίζεται αυτόματα στους +4 °C.

Υπερκατάψυξη
Τα τρόφιμα πρέπει να καταψύχονται κατά το δυνατόν 
γρήγορα μέχρι τον πυρήνα, για να διατηρούνται οι 
βιταμίνες, οι θρεπτικές αξίες, η εμφάνιση και η γεύση 
των τροφίμων.
Ενεργοποιήστε μερικές ώρες πριν από την τοποθέτηση 
νωπών τροφίμων την υπερκατάψυξη, για να αποφύγετε 
μια ανεπιθύμητη αύξηση της θερμοκρασίας.
Βασικά αρκούν 4 - 6 ώρες.
Η συσκευή δουλεύει μετά την ενεργοποίηση συνεχώς. 
Έτσι επιτυγχάνεται στο χώρο κατάψυξης μια πολύ κρύα 
θερμοκρασία.
Η υπερκατάψυξη απενεργοποιείται αυτόματα μετά από 
περίπου 48 ώρες.
Σε περίπτωση που θέλετε να χρησιμοποιηθεί ο μέγιστος 
όγκος του χώρου κατάψυξης, πρέπει να ενεργοποιηθεί 
η υπερκατάψυξη 24 ώρες πριν από την τοποθέτηση 
νωπών τροφίμων.
Οι μικρές ποσότητες τροφίμων (μέχρι και 2 kg) 
μπορούν να καταψυχθούν χωρίς υπερκατάψυξη.

Υπόδειξη
Όταν η υπερκατάψυξη είναι ενεργοποιημένη, μπορεί να 
προκληθεί αυξημένος θόρυβος λειτουργίας.

Ενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο "freezer/super -" (καταψύκτης/
σούπερ -) τόσες φορές, ώσπου το πεδίο ενδείξεων του 
χώρου κατάψυξης να δείχνει "super" (σούπερ).

Απενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο "freezer/super +" (καταψύκτης/
σούπερ +).

Υπόδειξη
Στο πεδίο ενδείξεων σβήνει η ένδειξη "super" (σούπερ). 
Η θερμοκρασία περνά αυτόματα στη ρυθμισμένη πριν 
από την υπερκατάψυξη θερμοκρασία.
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Κλείδωμα των πλήκτρων 
(ασφάλεια παιδιών)
Με ενεργοποιημένο το κλείδωμα των πλήκτρων είναι όλα 
τα πλήκτρα κλειδωμένα.
Με ενεργοποιημένο το κλείδωμα των πλήκτρων μπορεί 
σε περίπτωση ενός σήματος προειδοποίησης, να 
απενεργοποιηθεί το σήμα προειδοποίησης με το 
πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα".

Ενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα".

Το πεδίο ενδείξεων δείχνει το σύμβολο "Κλείδωμα των 
πλήκτρων".

Απενεργοποίηση
Πατήστε το πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα" για 
3 δευτερόλεπτα.

Λειτουργίες συναγερμού

Συναγερμός πόρτας
Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιείται, όταν μια από τις 
πόρτες της συσκευής βρίσκεται ανοιχτή πάνω από ένα 
λεπτό. Το προειδοποιητικό ηχητικό σήμα 
επαναλαμβάνεται κάθε 60 δευτερόλεπτα για τη 
διάρκεια 5 λεπτών. Με το κλείσιμο της πόρτας 
απενεργοποιείται ξανά το προειδοποιητικό ηχητικό 
σήμα.
Ο συναγερμός πόρτας ενεργοποιείται επίσης, όταν το 
μπαράκι βρίσκεται ανοιχτό πάνω από 1 λεπτό. 

Συναγερμός θερμοκρασίας
Το πεδίο ενδείξεων δείχνει το συναγερμός 
θερμοκρασίας ενεργοποιείται, όταν η θερμοκρασία στο 
χώρο ψύξης ή στο χώρο κατάψυξης ανέβει πολύ και 
υπάρχει κίνδυνος για τα τρόφιμα.
Το αντίστοιχο πεδίο ενδείξεων δείχνει την υψηλότερη 
θερμοκρασία και "alarm" (συναγερμός).

Χώρος ψύξης
Όταν η θερμοκρασία στο χώρο ψύξης ανέβει πολύ, 
θερμάνετε το ζεσταμένα τρόφιμα πριν τη χρήση. Σε 
περίπτωση αμφιβολίας μη χρησιμοποιήστε άλλο τα ωμά 
τρόφιμα.

Χώρος κατάψυξης
Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγωμένα ή εντελώς 
ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα. Μόνο μετά το 
μαγείρεμα (βράσιμο ή ψήσιμο) μπορεί να καταψυχθεί 
ξανά το έτοιμο φαγητό.
Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια 
αποθήκευσης.

Χωρίς κίνδυνο για τα κατεψυγμένα τρόφιμα μπορεί να 
ενεργοποιηθεί ο συναγερμός στις ακόλουθες 
περιπτώσεις:
■ Κατά τη θέση σε λειτουργία της συσκευής.
■ Σε περίπτωση τοποθέτησης μεγάλων ποσοτήτων 

νωπών τροφίμων.
■ Σε περίπτωση ανοιχτής της πόρτας του χώρου 

κατάψυξης για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Απενεργοποίηση του συναγερμού
Πατήστε το πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα".

Υπόδειξη
Μόλις επιτευχθεί ξανά η ρυθμισμένη θερμοκρασία, 
σβήνει στο πεδίο ενδείξεων η ένδειξη "alarm" 
(συναγερμός).

Μονάδα θερμοκρασίας
Η θερμοκρασία μπορεί να εμφανιστεί σε βαθμούς 
Κελσίου (°C) ή βαθμούς Φαρενάιτ (°F).
Μετά την ενεργοποίηση δείχνει το πεδίο ενδείξεων τη 
θερμοκρασία σε βαθμούς Κελσίου (°C).

Ρύθμιση
1. Πατήστε το πλήκτρο "Συναγερμός OFF/κλείδωμα".

Το πεδίο ενδείξεων δείχνει το σύμβολο "Κλείδωμα των 
πλήκτρων".
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2. Πατήστε το πλήκτρο "Φωτισμός/φίλτρο" και "Νερό" 
για 10 δευτερόλεπτα.

Η μονάδα θερμοκρασίας αλλάζει.

Λειτουργία εξοικονόμησης 
ενέργειας
20 δευτερόλεπτα μετά το κλείσιμο των πορτών ή το 
πάτημα του τελευταίου πλήκτρου, αλλάζει το πεδίο 
ενδείξεων στη λειτουργία εξοικονόμησης ενέργειας. Το 
πεδίο ενδείξεων απενεργοποιείται, αχνά ανάβουν μόνο 
ακόμα οι λέξεις "freezer" (καταψύκτης) και "fridge" 
(ψυγείο) και το σύμβολο του επιλεγμένου τρόπου 
παροχής (νερό, πάγος ή θρυμματισμένος πάγος).
Μόλις ανοίξει μια πόρτα ή πατηθεί ένα πλήκτρο, 
ενεργοποιείται το πεδίο ενδείξεων με την κανονική του 
φωτεινότητα.

Σύμβολο του φίλτρου νερού
Το σύμβολο δείχνει, πόσο μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
ακόμα το στοιχείο του φίλτρου.

Υπόδειξη
Κατά την απενεργοποίηση της συσκευής επαναφέρεται 
το σύμβολο του φίλτρου νερού.

Μετά από μια αλλαγή του στοιχείου του 
φίλτρου επαναφέρετε το σύμβολο του 
φίλτρου του νερού:
Πατήστε το πλήκτρο "Φωτισμός/φίλτρο" για 
3 δευτερόλεπτα.

Το σύμβολο σταματά να αναβοσβήνει.

Ωφέλιμη χωρητικότητα
Τα στοιχεία για την ωφέλιμη χωρητικότητα θα τα βρείτε 
στη συσκευή σας πάνω στην πινακίδα τύπου.

Πλήρης αξιοποίηση του όγκου του χώρου 
κατάψυξης
Για τη φύλαξη της μέγιστης ποσότητας κατεψυγμένων 
τροφίμων, μπορείτε να αφαιρέσετε όλα τα εξαρτήματα 
εξοπλισμού. Τα τρόφιμα μπορείτε να τα στοιβάξετε τότε 
απευθείας πάνω στα ράφια και στο δάπεδο του χώρου 
κατάψυξης.
Η αφαίρεση και η τοποθέτηση των εξαρτημάτων 
εξοπλισμού περιγράφεται στο κεφάλαιο "Εξοπλισμός της 
συσκευής".

Ο χώρος ψύξης
Ο χώρος ψύξης είναι ο ιδανικός τόπος φύλαξης για 
έτοιμα φαγητά, αρτοσκευάσματα, κονσέρβες, 
συμπυκνωμένο γάλα και σκληρό τυρί.

Κατά την αποθήκευση προσέξτε
■ Αποθηκεύετε φρέσκα, μη χτυπημένα τρόφιμα. Έτσι 

διατηρείται για περισσότερο η ποιότητα και η 
φρεσκάδα.

■ Σε περίπτωση έτοιμων φαγητών και συσκευασμένων 
προϊόντων, προσέξτε την ημερομηνία λήξης ή 
ανάλωσης του κατασκευαστή.

■ Για να διατηρούνται το άρωμα, το χρώμα και η 
φρεσκάδα, τακτοποιήστε τα τρόφιμα καλά 
συσκευασμένα ή καλυμμένα. Έτσι αποφεύγονται οι 
αλλοιώσεις της γεύσης και οι αλλαγές στο χρώμα των 
πλαστικών τεμαχίων στο χώρο ψύξης.

■ Αφήστε τα ζεστά φαγητά και ποτά πρώτα να 
κρυώνουν και μετά τοποθετήστε τα στη συσκευή.

Μέχρι και έξι μήνες.

Μέχρι και τέσσερις μήνες.

Μέχρι και δύο μήνες.

Μέχρι και 10 ημέρες:
Οι τρεις δοκοί του συμβόλου 
αναβοσβήνουν.
Αλλάξτε το στοιχείο του φίλτρου.
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Υπόδειξη
Αποφεύγετε την επαφή μεταξύ των τροφίμων και της 
πίσω πλευράς της συσκευής. Διαφορετικά 
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία του αέρα.
Τα τρόφιμα ή οι συσκευασίες μπορούν να κολλήσουν 
στην πίσω πλευρά.

Προσέξτε τις ψυχρές ζώνες στο χώρο 
ψύξης
Λόγω της κυκλοφορίας του αέρα στο χώρο ψύξης, 
δημιουργούνται ζώνες διαφορετικής θερμοκρασίας:

■ Οι ψυχρότερες ζώνες βρίσκονται στην πίσω πλευρά.
■ Η θερμότερη ζώνη βρίσκεται στις πόρτες εντελώς 

επάνω.

Υπόδειξη
Αποθηκεύστε στη θερμότερη ζώνη π.χ. σκληρό τυρί 
και βούτυρο. Το τυρί μπορεί έτσι να συνεχίσει να 
αναπτύσσει το άρωμά του, το βούτυρο παραμένει 
ικανό για επάλειψη.

Η θήκη ψύξης συντήρησης
Στη θήκη ψύξης συντήρησης μπορείτε να διατηρηθούν 
τρόφιμα μέχρι και τρεις φορές περισσότερο φρέσκα απ' 
ό,τι στην κανονική ζώνη ψύξης - για ακόμα περισσότερη 
φρεσκάδα, διατήρηση θρεπτικών συστατικών και γεύση.
Η θερμοκρασία μπορεί να προσαρμοστεί 
εξατομικευμένα στα τοποθετημένα τρόφιμα. Η ιδανική 
θερμοκρασία και υγρασία του αέρα εξασφαλίζουν 
ιδανικές συνθήκες αποθήκευσης για νωπά τρόφιμα.

Ρύθμιση της θερμοκρασίας
Επιλέξτε με το πλήκτρο επιλογής τα τρόφιμα, που 
βρίσκονται στη θήκη ψύξης συντήρησης.

Η αναμμένη φωτοδίοδος (LED) δείχνει την επιλογή.

Για την ψύξη διατήρησης είναι 
ακατάλληλα:
■ Τα ευαίσθητα στην ψύξη φρούτα (π.χ. ανανάς, 

μπανάνες, παπάγια και εσπεριδοειδή) και λαχανικά 
(π.χ. μελιτζάνες, αγγούρια, κολοκυθάκια, πιπεριές, 
ντομάτες και πατάτες) θα πρέπει για την ιδανική 
διατήρηση της ποιότητας και του αρώματος, να 
αποθηκεύονται εκτός του ψυγείου σε θερμοκρασίες 
από περίπου + 8 °C μέχρι +12 °C.

Για την ψύξη διατήρησης είναι 
κατάλληλα:
■ Ψάρια, θαλασσινά, κρέας, αλλαντικά, προϊόντα 

γάλακτος, έτοιμα φαγητά
■ Λαχανικά (π.χ. καρότα, σπαράγγια, σέλινο, πράσο, 

κοκκινογούλια, μανιτάρια, λάχανα όπως π.χ. 
μπρόκολο, κουνουπίδι, λαχανάκια βρυξελλών, 
γογγυλοκράμβη)

■ Σαλάτες (π.χ. λυκοτρίβολο, μαρούλι iceberg, ραδίκι 
λευκόφυλλο, μαρούλι)

■ Αρωματικά φυτά (π.χ. άνηθος, μαϊντανός, 
σχοινόπρασο, βασιλικός)

■ Φρούτα (είδη ανθεκτικά στο κρύο, όπως π.χ. μήλα, 
ροδάκινα, φρούτα του δάσους, σταφύλια).

m Προσοχή
Μετά από μια διακοπή ρεύματος ή αποσύνδεση της 
συσκευής από το δίκτυο πρέπει να ρυθμιστεί εκ νέου η 
θερμοκρασία της θήκης ψύξης συντήρησης!

Χρόνοι αποθήκευσης (στους 0 °C)

Ο χώρος κατάψυξης
Ο χώρος κατάψυξης χρησιμοποιείται
■ Για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων.
■ Για τη δημιουργία παγόκυβων.
■ Για την κατάψυξη τροφίμων.

Υπόδειξη
Προσέξτε, να είναι πάντα κλειστή η πόρτα του χώρου 
κατάψυξης! Σ περίπτωση ανοιχτής πόρτας ξεπαγώνουν 
τα κατεψυγμένα τρόφιμα και στο χώρο κατάψυξης 
δημιουργείται πολύς πάγος. Επιπλέον: Σπατάλη 
ενέργειας λόγω υψηλή κατανάλωσης ρεύματος!

Υπόδειξη
Τα ράφια πορτών 2 αστεριών μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για τη σύντομη αποθήκευση παγωτού 
και τροφίμων στους -12 °C.
Ο υπόλοιπος χώρος κατάψυξης έχει 4 αστέρια.

ανάλογα με την αρχική ποιότητα
Φρέσκο ψάρι, θαλασσινά μέχρι 3 ημέρες
Πουλερικά, κρέας (βραστό/ψητό) μέχρι 5 ημέρες
Βοδινό, χοιρινό, αρνί, αλλαντικά μέχρι 7 ημέρες
Καπνιστό ψάρι, μπρόκολο μέχρι 14 ημέρες
Σαλάτες, μάραθος, βερύκοκα, 
δαμάσκηνα

μέχρι 21 ημέρες

Μαλακό τυρί, γιαούρτι, μυζήθρα, 
ξινόγαλο, κουνουπίδι

μέχρι 30 ημέρες
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Μέγιστη ικανότητα κατάψυξης
Στοιχεία για τη μέγιστη ικανότητα κατάψυξης σε 
24 ώρες θα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

Προϋποθέσεις για τη μέγιστη ικανότητα 
κατάψυξης
■ Ενεργοποιήστε την υπερκατάψυξη πριν από την 

τοποθέτηση των φρέσκων τροφίμων (βλέπε στο 
κεφάλαιο "Υπερκατάψυξη").

■ Αφαιρέστε τα εξαρτήματα εξοπλισμού.
■ Στοιβάξτε τα τρόφιμα απευθείας πάνω στα ράφια και 

στο δάπεδο του χώρου κατάψυξης.

Υπόδειξη
Μην καλύπτεται τις σχισμές αερισμού στην πίσω 
πλευρά με τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

■ Καταψύχετε μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων κατά 
προτίμηση στην πιο επάνω θήκη. Εκεί καταψύχονται 
ιδιαίτερα γρήγορα και έτσι επίσης χωρίς απώλειες.

Κατάψυξη και αποθήκευση

Αγορά κατεψυγμένων τροφίμων
■ Η συσκευασία δεν επιτρέπεται να είναι χαλασμένη.
■ Προσέχετε την ημερομηνία λήξης.
■ Η θερμοκρασία στον καταψύκτη του καταστήματος 

πρέπει να είναι -18 °C ή χαμηλότερη.
■ Μεταφέρετε τα κατεψυγμένα τρόφιμα κατά το 

δυνατόν σε μια μονωμένη τσάντα και τοποθετήστε τα 
γρήγορα στο χώρο κατάψυξης.

Κατά την τακτοποίηση προσέξτε
■ Καταψύχετε μεγαλύτερες ποσότητες τροφίμων κατά 

προτίμηση στην πιο επάνω θήκη. Εκεί καταψύχονται 
ιδιαίτερα γρήγορα και έτσι επίσης χωρίς απώλειες.

■ Διανέμετε τα τρόφιμα σε μεγαλύτερη επιφάνεια μέσα 
στις θήκες ή στα δοχεία κατεψυγμένων τροφίμων.

Υπόδειξη
Τα ήδη κατεψυγμένα τρόφιμα δεν επιτρέπεται να 
έρθουν σε επαφή με τα νωπά προς κατάψυξη 
τρόφιμα. Ενδεχομένως, μετακινήστε τα ήδη 
κατεψυγμένα τρόφιμα σε άλλα δοχεία κατεψυγμένων 
τροφίμων.

Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων
Σπρώξτε τα δοχεία κατεψυγμένων τροφίμων μέχρι το 
τέρμα, για να εξασφαλίσετε μια άψογη κυκλοφορία του 
αέρα.

Κατάψυξη νωπών τροφίμων
Χρησιμοποιείτε για κατάψυξη μόνο φρέσκα και άψογα 
τρόφιμα.
Για να διατηρούνται κατά το δυνατόν καλύτερα οι 
θρεπτικές αξίες, το άρωμα και το χρώμα, πρέπει τα 
λαχανικά να ζεματίζονται πριν από την κατάψυξη. 
Στις μελιτζάνες, πιπεριές, κολοκυθάκια και σπαράγγια 
το ζεμάτισμα δεν είναι απαραίτητο.
Βιβλιογραφία σχετικά με την κατάψυξη και το ζεμάτισμα 
θα βρείτε στα βιβλιοπωλεία.

Υπόδειξη
Μη φέρετε σε επαφή τα προς κατάψυξη τρόφιμα με τα 
ήδη κατεψυγμένα.

■ Για κατάψυξη είναι κατάλληλα: 
Αρτοσκευάσματα, ψάρι και θαλασσινά, κρέας, 
θηράματα, πουλερικά, λαχανικά, φρούτα, αρωματικά 
φυτά, αυγά χωρίς κέλυφος, προϊόντα γάλακτος όπως 
τυρί, βούτυρο και μυζήθρα, έτοιμα φαγητά και 
υπολείμματα φαγητού όπως σούπες, γιαχνί, 
μαγειρεμένο κρέας και ψάρι, φαγητά με πατάτες, 
σουφλέ και γλυκά φαγητά.

■ Για κατάψυξη δεν είναι κατάλληλα: 
Είδη λαχανικών, τα οποία συνήθως τρώγονται ωμά, 
όπως πράσινες σαλάτες ή ραπανάκια, αυγά στο 
κέλυφος, σταφύλια, ολόκληρα μήλα, αχλάδια και 
ροδάκινα, σφιχτοβρασμένα αυγά, γιαούρτι, ξινόγαλο, 
ξινή σαντιγί, Creme Fraiche και μαγιονέζα.

Συσκευασία κατεψυγμένων τροφίμων
Συσκευάζετε τα τρόφιμα αεροστεγώς, για να μη χάνουν 
τη γεύση τους ή να μη στεγνώνουν.
1. Τοποθετήστε τα τρόφιμα μέσα στη συσκευασία.
2. Αφαιρέστε τον αέρα.
3. Κλείστε τη συσκευασία στεγανά.
4. Αναγράψτε στη συσκευασία το περιεχόμενο και την 

ημερομηνία κατάψυξης.

Κατάλληλη συσκευασία:
Μεμβράνη συνθετικού υλικού, σωληνωτή μεμβράνη από 
πολυαιθυλένιο, αλουμινόχαρτο, κουτιά κατάψυξης. 
Αυτά τα προϊόντα θα τα βρείτε στα ειδικά 
καταστήματα.

Ακατάλληλη συσκευασία:
Χαρτί περιτυλίγματος, λαδόχαρτο, σελοφάν, σακούλες 
απορριμμάτων και μεταχειρισμένες σακούλες για ψώνια.

Κατάλληλα για το κλείσιμο της συσκευασίας είναι:
Λαστιχάκια, πλαστικά κλιπ, κλωστές, αυτοκόλλητες 
ταινίες ανθεκτικές στο κρύο ή παρόμοια.
Οι σακούλα και οι σωληνωτές μεμβράνες από 
πολυαιθυλένιο μπορούν να σφραγιστούν με μια 
συσκευή θερμοσυγκόλλησης.
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Διάρκεια διατήρησης των κατεψυγμένων 
τροφίμων
Η διάρκεια διατήρησης εξαρτάται από το είδος των 
τροφίμων.

Σε μια θερμοκρασία από -18 °C:
■ Ψάρια, αλλαντικά, έτοιμα φαγητά, αρτοσκευάσματα:

μέχρι και 6 μήνες
■ Τυρί, κοτόπουλα, κρέας:

μέχρι και 8 μήνες
■ Λαχανικά, φρούτα:

μέχρι και 12 μήνες.

Απόψυξη κατεψυγμένων 
τροφίμων
Ανάλογα με το είδος και το σκοπό χρήσης, μπορείτε να 
επιλέξετε ανάμεσα στις ακόλουθες δυνατότητες:

■ σε θερμοκρασία χώρου
■ στο ψυγείο
■ στον ηλεκτρικό φούρνο, με/χωρίς ανεμιστήρα 

θερμού αέρα
■ στη συσκευή μικροκυμάτων.

m Προσοχή
Μην καταψύξετε ξανά τα μισοξεπαγωμένα ή εντελώς 
ξεπαγωμένα κατεψυγμένα τρόφιμα. Μόνο μετά το 
μαγείρεμα (βράσιμο ή ψήσιμο) μπορεί να καταψυχθεί 
ξανά το έτοιμο φαγητό.
Μην εξαντλήσετε πλέον τη μέγιστη διάρκεια 
αποθήκευσης των κατεψυγμένων τροφίμων.

Παροχή πάγου και νερού
Ανάλογα με τις ανάγκες μπορεί να ληφθούν:

■ Παγωμένο νερό
■ Θρυμματισμένος πάγος
■ Παγόκυβοι.

m Προειδοποίηση
Μην απλώνετε τα χέρια σας ποτέ στο άνοιγμα παροχής 
παγόκυβων!
Κίνδυνος τραυματισμού!

m Προσοχή
Μην τοποθετείτε φιάλες ή τρόφιμα για γρήγορη ψύξη 
μέσα στο λεκανάκι των παγόκυβων. Ο παρασκευαστής 
πάγου μπορεί να μπλοκάρει και να πάθει ζημιά.

Κατά τη θέση σε λειτουργία προσέξτε
Η παροχή πάγου και νερού λειτουργεί μόνο, όταν η 
συσκευή είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο ύδρευσης.
Μετά τη θέση σε λειτουργία της συσκευής διαρκεί 
περίπου 24 ώρες, ώσπου να παρασκευαστεί η πρώτη 
δόση παγόκυβων.
Μετά τη σύνδεση βρίσκονται στους σωλήνες ακόμα 
φυσαλίδες αέρα.
Τραβήξτε και χύστε πόσιμο νερό τόσο, ώσπου η λήψη 
του νερού να γίνεται χωρίς φυσαλίδες. Χύστε τα πρώτα 
5 ποτήρια.
Όταν ο παρασκευαστής παγόκυβων χρησιμοποιηθεί για 
πρώτη φορά, μη χρησιμοποιήσετε για λόγους υγιεινής 
τους πρώτους 30 - 40 παγόκυβους.

Υποδείξεις για τη λειτουργία του 
παρασκευαστή πάγου
Όταν ο χώρος κατάψυξης φθάσει στη θερμοκρασία 
κατάψυξης, περνά νερό στον παρασκευαστή πάγου και 
παγώνει εντός θαλάμων σε παγόκυβους. Τα έτοιμα 
παγάκια χύνονται αυτόματα στο λεκανάκι παγόκυβων.
Μετά τη θέση σε λειτουργία της συσκευής διαρκεί 
περίπου 24 ώρες, ώσπου να παρασκευαστεί η πρώτη 
δόση παγόκυβων.
Μερικές φορές οι παγόκυβοι είναι κολλημένοι μεταξύ 
τους στα πλάγια. Κατά τη μεταφορά προς το άνοιγμα 
παροχής ξεκολλούν συνήθως από μόνα τους.
Όταν το δοχείο παγόκυβων γεμίσει, απενεργοποιείται η 
παρασκευή πάγου αυτόματα.
Ο παρασκευαστής πάγου είναι σε θέση, ανάλογα από 
τη θερμοκρασία περιβάλλοντος και τις ρυθμίσεις της 
συσκευής, να παρασκευάσει περίπου 140 παγάκια 
μέσα σε 24 ώρες.
Κατά την κατασκευή των παγόκυβων ακούγεται το 
ελαφρό σφύριγμα της βαλβίδας του νερού, η ροή του 
νερού στο λεκανάκι παγόκυβων και η πτώση των 
παγόκυβων.
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Προσέξτε την ποιότητα του πόσιμου 
νερού
Όλα τα χρησιμοποιούμενα υλικά του ψύκτη ποτών έχουν 
ουδέτερη οσμή και γεύση.
Σε περίπτωση που το νερό έχει μια ιδιάζουσα γεύση, 
μπορεί να οφείλεται στις ακόλουθες αιτίες:

■ Περιεκτικότητα αλάτων και χλωρίου του πόσιμου 
νερού.

■ Υλικό των σωλήνων της οικιακής εγκατάστασης 
ύδρευσης ή της σύνδεσης στο δίκτυο ύδρευσης.

■ Φρεσκάδα του πόσιμου νερού. Όταν για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα δεν έγινε λήψη νερού, μπορεί το 
νερό να έχει τη γεύση "στάσιμου" νερού. Σε αυτή την 
περίπτωση γεμίστε περίπου 15 ποτήρια νερό και 
χύστε το.

Συνιστούμε, να αφαιρείτε από τη λήψη νερού τακτικά 
λίγο φρέσκο νερό και να μην απενεργοποιείτε τη 
συσκευή. Έτσι αποκτάται η καλύτερη ποιότητα νερού.

Υπόδειξη
Το συνημμένο φίλτρο νερού φιλτράρει αποκλειστικά 
μόνο τα μικροσωματίδια από το νερό παροχής και όχι 
βακτηρίδια ή μικρόβια.

Λήψη νερού
1. Πατήστε το πλήκτρο "Νερό". Το πεδίο ενδείξεων 

δείχνει το σύμβολο "Νερό".

2. Πιέστε το ποτήρι ενάντια στο μοχλό λήψης, μέχρι να 
έχετε την επιθυμητή ποσότητα στο ποτήρι.

Συμβουλή
Το νερό από τον ψύκτη νερού είναι σε θερμοκρασία 
πόσης. Όταν προτιμάτε πιο κρύο νερό, βάλτε επιπλέον 
στο ποτήρι σας παγόκυβους.

Λήψη πάγου
Πιέστε το δοχείο μόνο για τόσο ενάντια στο μοχλό 
λήψης, μέχρι το δοχείο να έχει γεμίσει μέχρι τη μέση με 
πάγο. Διαφορετικά ο πάγος που βρίσκεται στο άνοιγμα 
παροχής παγόκυβων μπορεί να οδηγήσει σε υπερχείλιση 
του δοχείου ή να φράξει το άνοιγμα παροχής 
παγόκυβων.
Όταν πριν από τη λήψη των παγόκυβων έχει ληφθεί 
θρυμματισμένος πάγος, μπορεί να βρίσκεται ακόμα 
θρυμματισμένος πάγος στο άνοιγμα παροχής 
παγόκυβων. Αυτός λαμβάνεται με την πρώτη δόση των 
παγόκυβων.

1. Πατήστε το πλήκτρο "Παγόκυβοι/θρυμματισμένος 
πάγος", μέχρι το πεδίο ενδείξεων να δείχνει το 
σύμβολο για "Παγόκυβοι" ή "Θρυμματισμένος 
πάγος".

2. Πιέστε ένα κατάλληλο δοχείο ενάντια στο μοχλό 
λήψης, μέχρι να έχετε την επιθυμητή ποσότητα στο 
δοχείο.
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Απενεργοποίηση του παρασκευαστή 
πάγου
Υπόδειξη
Διακόψτε την παροχή νερού στη συσκευή οπωσδήποτε 
μερικές ώρες πριν από την απενεργοποίηση του 
παρασκευαστή πάγου.

Σε περίπτωση που ενδεχομένως πάνω από 1 εβδομάδα 
δε γίνει καμία λήψη παγόκυβων (π.χ. διακοπές), πρέπει 
να τεθεί προσωρινά ο παρασκευαστής πάγου εκτός 
λειτουργίας, για να μην παγώσουν μεταξύ τους οι 
παγόκυβοι.

1. Πατήστε το πλήκτρο "Παγόκυβοι/θρυμματισμένος 
πάγος" για 3 δευτερόλεπτα.

Στο πεδίο ενδείξεων αναβοσβήνουν για περίπου 
3 δευτερόλεπτα τα σύμβολα "Παγόκυβοι", 
"Θρυμματισμένος πάγος" και "Κλείδωμα πλήκτρων".
Στη συνέχεια ενεργοποιείται η λήψη νερού και το 
σύμβολο "Νερό" ανάβει.

Υπόδειξη
Πατώντας το πλήκτρο "Παγόκυβοι/Θρυμματισμένος 
πάγος", με απενεργοποιημένο τον παρασκευαστή 
πάγου, ηχεί ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα και 
αναβοσβήνουν τα σύμβολα "Παγόκυβοι", 
"Θρυμματισμένος πάγος" και "Κλείδωμα πλήκτρων" 
περίπου για 3 δευτερόλεπτα.
2. Τραβήξτε έξω το δοχείο παγόκυβων.

3. Αδειάστε το δοχείο παγόκυβων και καθαρίστε το.
4. Σπρώξτε το δοχείο παγόκυβων πάνω στις επιφάνειες 

έδρασης εντελώς προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλίσει.

Ενεργοποίηση του παρασκευαστή πάγου
Πατήστε το πλήκτρο "Παγόκυβοι/θρυμματισμένος 
πάγος" για 3 δευτερόλεπτα.
Ένα προειδοποιητικό ηχητικό σήμα ηχεί, μόλις 
ενεργοποιηθεί ο παρασκευαστής πάγου.

Φίλτρο νερού
m Προειδοποίηση
Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε μέρη, όπου η 
ποιότητα του νερού είναι αμφίβολη ή δεν είναι αρκετά 
γνωστή, χωρίς την κατάλληλη απολύμανση πριν και μετά 
το φιλτράρισμα.
Ένα στοιχείο φίλτρου για το φίλτρο του νερού μπορείτε 
να προμηθευτείτε μέσω του σέρβις πελατών.

m Προσοχή
■ Μετά την τοποθέτηση ενός νέου στοιχείου του 

φίλτρου, πετάτε πάντοτε την παραγωγή πάγου των 
πρώτων 24 ωρών μετά την ενεργοποίηση του 
παρασκευαστή πάγου.

■ Όταν ο πάγος δε χρησιμοποιήθηκε για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα, πετάξτε όλους τους παγόκυβους 
από το δοχείο και επίσης την παραγωγή πάγου των 
επόμενων 24 ωρών.

■ Όταν η συσκευή ή ο πάγος δε χρησιμοποιήθηκε 
ενεργά για περισσότερες εβδομάδες ή μήνες ή όταν 
οι παγόκυβοι έχουν μια δυσάρεστη γεύση ή οσμή, 
αλλάξτε το στοιχείο του φίλτρου.

■ Ο εγκλωβισμένος αέρας στο σύστημα μπορεί να 
προκαλέσει διαρροή νερού και την απόρριψη του 
στοιχείου του φίλτρου. Προσοχή κατά την αφαίρεση.

■ Το στοιχείο του φίλτρου πρέπει να αλλάζει το 
λιγότερο κάθε 6 μήνες.

Σημαντικές υποδείξεις για το φίλτρο του 
νερού
■ Το σύστημα του νερού βρίσκεται μετά τη χρήση υπό 

μικρή πίεση. Προσοχή κατά την αφαίρεση του 
στοιχείου του φίλτρου!

■ Όταν η συσκευή δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ή το νερό έχει μια 
δυσάρεστη γεύση ή οσμή, ξεπλύνετε το σύστημα του 
νερού. Γι’ αυτό τραβήξτε για περισσότερα λεπτά 
νερό από τον ψύκτη νερού. Σε περίπτωση που η 
δυσάρεστη γεύση ή οσμή εξακολουθεί να υπάρχει, 
αλλάξτε το στοιχείο του φίλτρου.
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Αλλαγή του στοιχείου του φίλτρου
Μετά το πέρας έξι μηνών αναβοσβήνει το σύμβολο του 
φίλτρου νερού ως εντολή να αλλάξετε το στοιχείο του 
φίλτρου (βλέπε στο κεφάλαιο "Σύμβολο φίλτρου 
νερού").
Το στοιχείο του φίλτρου πρέπει να αντικατασταθεί το 
αργότερο μετά από έξι μήνες.

1. Προσοχή! Αποσυνδέστε το φις ή κατεβάστε την 
ασφάλεια.

2. Αποσυνδέστε την παροχή νερού από τη συσκευή.
3. Πατήστε το κουμπί και αφαιρέστε το κάλυμμα.

Υπόδειξη
Προσοχή κατά την αφαίρεση του στοιχείου του φίλτρου!
Το σύστημα του νερού μετά τη χρήση βρίσκεται κάτω 
από μικρή πίεση.
4. Γυρίστε το στοιχείο του φίλτρου προσεκτικά κατά 

90° ενάντια στη φορά των δεικτών του ρολογιού, 
π.χ. με τη βοήθεια ενός κουταλιού, και τραβήξτε το 
έξω.

5. Πάρτε ένα νέο στοιχείο του φίλτρου από τη 
συσκευασία και αφαιρέστε την τάπα προστασίας.

6. Τοποθετήστε το νέο στοιχείο του φίλτρου και 
γυρίστε το προσεκτικά κατά 90° προς τη φορά των 
δεικτών του ρολογιού, π.χ. με τη βοήθεια ενός 
κουταλιού, μέχρι το τέρμα.

Υπόδειξη
Το στοιχείο του φίλτρου πρέπει να σφιχτεί με το χέρι, για 
να μη δημιουργηθούν διαρροές και να τροφοδοτείται η 
συσκευή σωστά με νερό.

7. Τοποθετήστε το κάλυμμα και ασφαλίστε το.

8. Αποκαταστήστε την παροχή νερού στη συσκευή.
9. Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία.
10.Πάρτε μερικά λίτρα νερό μέσω του ψύκτη νερού. 

Έτσι απομακρύνεται ο αέρας από το σύστημα του 
νερού.

11.Αδειάστε το νερό από το παλιό στοιχείο του φίλτρου. 
Το στοιχείο του φίλτρου μπορεί να αποσυρθεί με τα 
οικιακά απορρίμματα.

12.Κρατήστε το πλήκτρο "Φωτισμός/φίλτρο" πατημένο 
για 3 δευτερόλεπτα. Το σύμβολο του φίλτρου νερού 
επαναφέρεται. Το σύμβολο σταματά να 
αναβοσβήνει. Το νέο στοιχείο του φίλτρου είναι 
ενεργοποιημένο.

Υπόδειξη
Η παροχή πάγου και νερού μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
επίσης και χωρίς φίλτρο νερού. Σε αυτή την περίπτωση 
τοποθετήστε την τάπα φραγής.
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Φύλλο στοιχείων απόδοσης
Μοντέλο 9000 7775078
Χρησιμοποιώντας ανταλλακτικό στοιχείο φίλτρου 9000 674655.
Η συγκέντρωση των αναφερόμενων ουσιών στο νερό, που εισέρχεται στο σύστημα, μειώθηκε σε μια τιμή κάτω ή ίση με την επιτρεπτή οριακή τιμή σύμφωνα 
με το NSF/ANSI πρότυπο 42 και το πρότυπο 53 για το νερό, που εξέρχεται από το σύστημα.

* Με βάση τη χρήση ωοκυστών του Cryptosporidium parvum

Είναι απαραίτητο, να τηρούνται όλες οι οδηγίες σχετικά με τη λειτουργία, 
τη συντήρηση και την αλλαγή του φίλτρου, για την επίτευξη της απόδο-
σης του προϊόντος όπως αναφέρεται. Διαβάστε τις υποδείξεις εγγύησης 
στο εγχειρίδιο.
Παρατήρηση: Οι δοκιμές πραγματοποιήθηκαν υπό στάνταρ εργα-
στηριακές συνθήκες. Η πραγματική απόδοση μπορεί να αποκλίνει.
Ανταλλακτικό στοιχείο φίλτρου: 9000 674655. Περισσότερες πληροφο-
ρίες για τις τιμές των ανταλλακτικών θα βρείτε στους τοπικούς εμπόρους 
ή τηλεφωνήστε στον αριθμό 1-800-578-6890.

m Προειδοποίηση
Για τη μείωση του κινδύνου πρόσληψης βλαβερών ουσιών:
■   Μη χρησιμοποιείτε νερό πριν ή μετά το σύστημα, το οποίο είναι 

μικροβιολογικά αμφίβολης ποιότητας ή η ποιότητά του είναι άγνωστη, 
χωρίς επαρκή απολύμανση. Ένα σύστημα που έχει πιστοποιηθεί για τη 
μείωση των κύστεων επιτρέπεται να χρησιμοποιηθεί για την 
απολύμανση του νερού, το οποίο περιέχει ενδεχομένως 
φιλτραριζόμενες κύστες.

EPA Establishment Number 10350-MN-005

m Προσοχή
Για τη μείωση του κινδύνου υλικών ζημιών λόγω διαρροής νερού:
■   Διαβάστε και προσέξτε. Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν την 

τοποθέτηση και χρήση του συστήματος.
■   Η τοποθέτηση και η χρήση ΠΡΕΠΕΙ να ανταποκρίνεται στις τοπικές 

κατευθυντήριες γραμμές σύνδεσης.
■   Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή, όταν η πίεση του νερού είναι πάνω 

από 120 psi (827 kPa). Όταν η πίεση του νερού ξεπερνά τα 80 psi, 
πρέπει να τοποθετήσετε μια βαλβίδα περιορισμού της πίεσης. 
Απευθυνθείτε σε ένα κατάστημα ειδών υγιεινής, όταν δεν είστε 
σίγουροι, πώς ελέγχει κανείς την υπάρχουσα πίεση του νερού.

■   Μην εγκαταστήσετε τη συσκευή, όταν μπορεί να εμφανιστούν 
συνθήκες υδραυλικού πλήγματος. Σε περίπτωση που υπάρχουν 
συνθήκες υδραυλικού πλήγματος, πρέπει να τοποθετήσετε έναν 
αποσβεστήρα υδραυλικού πλήγματος. Απευθυνθείτε σε ένα 
κατάστημα ειδών υγιεινής, όταν δεν είστε σίγουροι, εάν αυτό 
συμβαίνει.

■   Μη συνδέστε τη συσκευή σε μια παροχή ζεστού νερού. Η μέγιστη 
θερμοκρασία λειτουργίας του φίλτρου είναι 100 °F (38 °C).

■   Προστατέψτε το φίλτρο από την παγωνιά. Αδειάστε το φίλτρο, όταν οι 
θερμοκρασίες πέσουν κάτω από τους 33 °F (0,6 °C).

■   Αντικαθιστάτε το στοιχείο του φίλτρου κάτω από κανονικές συνθήκες 
κάθε 6 μήνες ή σε περίπτωση μιας σημαντικής μείωσης της ροής του 
νερού.

Το σύστημα ελέγχθηκε και πιστοποιήθηκε από το NSF International σύμφωνα με το NSF/ANSI πρότυπο 42 και το πρότυπο 
53 για τη μείωση των ουσιών που αναφέρονται στη συνέχεια σύμφωνα με το φύλλο στοιχείων απόδοσης.

Χωρητικότητα 739,68 γαλόνια (2.800 λίτρα)
Μείωση της ρύπανσης - δοκιμασμένο από το NSF
Μείωση της ρύπαν-
σης

Μέση παροχή Καθορισμένη από 
το NSF συγκέ-
ντρωση δοκιμής

Μέση μείωση Μέση συγκέ-
ντρωση σε φιλτρα-
ρισμένο νερό

Μέγιστη επι-
τρεπτή συγκέ-
ντρωση στο 
φιλτραρισμένο 
νερό

Απαιτούμενη 
μείωση κατά 
NSF

Πρωτόκολλο 
δοκιμής NSF

Γεύση και οσμή 
χλωρίου

2,1 mg/λίτρο 2,0 mg/λίτρο 
± 10 %

97,6 % 0,05 mg/λίτρο N/A ≥ 50 % J-00121313

Ονομαστική τιμή 
σωματιδίων
κατηγορίας I, ≥ 0,5 
μέχρι < 1,0 μm

9.100.000 σωματί-
δια/ml

Ελάχιστο 10.000 
σωματίδια/ml

98,8 % 111.817 σωματί-
δια/ml

N/A ≥ 85 % J-00099871

Κύστες * 170.00 κύστες/
λίτρο

Ελάχιστο 50.000 
κύστες/λίτρο

99,99 % 0,001 
κύστες/λίτρο

N/A ≥ 99,95 % J-00109715

Θολότητα 11 NTU 11 ± 1 NTU 98,1 % < 1 NTU 0,5 NTU ≥ 95,5 % J-00099885

Εκτελεστικές οδηγίες / παράμετροι παροχής νερού

Ταχύτητα ροής 0,75 gpm (2,83 lpm)

Παροχή νερού Πόσιμο νερό

Πίεση νερού 30 - 120 psi (207 - 827 kPa)

Θερμοκρασία νερού 0,6 °C - 38 °C (33 °F - 100 °F)

3M είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρείας 3M Company, 
που χρησιμοποιείται με τη σχετική άδεια χρήσης.
NSF είναι ένα καταχωρημένο εμπορικό σήμα της εταιρείας NSF 
International.
© 2013 3M Company. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Κατασκευασμένη από:
3M Purification Inc.

400 Research Parkway
Meriden, Ct 06450

USA
Tel. (800) 222-7880

(203) 237-5541
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Εξοπλισμός
Γυάλινα ράφια
Τα γυάλινα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν και να 
τοποθετηθούν σε διαφορετικά ύψη.

Αφαίρεση
Σηκώστε πίσω το γυάλινο ράφι και τραβήξτε το έξω.

Τοποθέτηση
Σπρώξτε το γυάλινο ράφι στη ράγα οδήγησης προς τα 
πίσω, μέχρι να ασφαλίσει προς τα κάτω.

Γυάλινα ράφια πάνω από τα συρτάρια
Τα γυάλινα ράφια μπορούν να αφαιρεθούν.
Τραβήξτε το γυάλινο ράφι προς τα έξω και αφαιρέστε 
το προς τα επάνω.

Ράφια πόρτας
Τα ράφια πόρτας μπορούν να αφαιρεθούν.
Τραβήξτε τα ράφια πόρτας προς τα επάνω και 
αφαιρέστε τα.

Λεκανάκι παγόκυβων
Το λεκανάκι παγόκυβων χρησιμεύει για τη φύλαξη 
παγόκυβων.
Σηκώστε μπροστά το λεκανάκι παγόκυβων και 
ξεκρεμάστε το.

Συρτάρια
Τα συρτάρια μπορούν να αφαιρεθούν.
Τραβήξτε το συρτάρι μέχρι τέρμα προς τα έξω, σηκώστε 
το μπροστά και τραβήξτε το εντελώς προς τα έξω.

Ράφι
Για τη φύλαξη κουτιών ποτών.
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Αβγοθήκη

Ράφι πόρτας με κάλυμμα
Αυτή η θήκη μπορεί να αφαιρεθεί.
Τραβήξτε τη θήκη προς τα επάνω και αφαιρέστε την.

Μπαράκι (όχι σε όλα τα μοντέλα)
Αυτή η θήκη χρησιμεύει για τη γρήγορη λήψη ποτών 
από το χώρο ψύξης. Κατά το άνοιγμα της θήκης 
ενεργοποιείται ο φωτισμός.
Για το άνοιγμα, πιέστε προσεκτικά επάνω ενάντια στο 
μπαράκι.

Απενεργοποίηση 
και ακινητοποίηση της 
συσκευής

Απενεργοποίηση της συσκευής
Αποσυνδέστε το φις ή κατεβάστε την ασφάλεια. 
Η ψυκτική μηχανή και ο φωτισμός απενεργοποιούνται.
Όταν η συσκευή πρέπει να απενεργοποιηθεί, χωρίς 
αποσύνδεση του φις (π.χ. κατά τη διάρκεια των 
διακοπών):
Πατήστε τα πλήκτρα "freezer/super +" (καταψύκτης/
σούπερ +) και "fridge/super +" (ψυγείο/σούπερ +) για 
5 δευτερόλεπτα. Όταν η συσκευή είναι 
απενεργοποιημένη, δείχνουν οι ενδείξεις θερμοκρασίας 
"- -". Το υπόλοιπο πεδίο ενδείξεων είναι 
απενεργοποιημένο.

Ενεργοποίηση της συσκευής:
Πατήστε τα πλήκτρα "freezer/super +" (καταψύκτης/
σούπερ +) και "fridge/super +" (ψυγείο/σούπερ +) για 
5 δευτερόλεπτα.

Ακινητοποίηση της συσκευής
Όταν δε χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα:
1. Διακόψτε την παροχή νερού στη συσκευή 

οπωσδήποτε μερικές ώρες πριν από την 
απενεργοποίηση του παρασκευαστή πάγου.

2. Αφαιρέστε από τη συσκευή όλα τα τρόφιμα.
3. Θέστε τη συσκευή εκτός λειτουργίας.
4. Αδειάστε το δοχείο παγόκυβων και καθαρίστε το.
5. Καθαρίστε τη συσκευή.
6. Αφήστε τις πόρτες της συσκευής ανοιχτές.

Απόψυξη

Χώρος ψύξης
Κατά τη διάρκεια που η συσκευή βρίσκεται σε 
λειτουργία, δημιουργούνται στην πίσω πλευρά του 
χώρου ψύξης δροσοσταλίδες ή πάχνη. Επειδή η πίσω 
πλευρά αποψύχεται αυτόματα, δεν είναι απαραίτητο να 
απομακρύνετε την πάχνη ή τις δροσοσταλίδες.

Χώρος κατάψυξης
Χάρη στο πλήρως αυτόματο σύστημα "NoFrost" 
παραμένει ο χώρος κατάψυξης χωρίς πάγο. Μια 
απόψυξη δεν είναι πλέον απαραίτητη.
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Καθαρισμός της συσκευής
m Προσοχή
■ Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή διαλύτες που 

περιλαμβάνουν σκόνη τριψίματος, χλώριο ή οξέα.
■ Μη χρησιμοποιείτε τραχιά σφουγγάρια. Στις 

μεταλλικές επιφάνειες μπορεί να δημιουργηθεί 
διάβρωση.

■ Μην καθαρίζετε ποτέ τα ράφια και τα δοχεία στο 
πλυντήριο πιάτων. Αυτά τα μέρη μπορούν να 
παραμορφωθούν!

Ενεργήστε ως εξής:
1. Πριν τον καθαρισμό απενεργοποιήστε τη συσκευή.
2. Τραβήξτε το φις από την πρίζα ή ξεβιδώστε/

κατεβάστε την ασφάλεια.
3. Αφαιρέστε τα τρόφιμα και αποθηκεύστε τα σε ένα 

δροσερό μέρος. Τοποθετήστε την παγοκύστη (εάν 
υπάρχει) πάνω στα τρόφιμα.

4. Περιμένετε, μέχρι να έχει αποψυχθεί το στρώμα 
πάχνης.

5. Καθαρίστε τη συσκευή μ’ ένα μαλακό πανί, χλιαρό 
νερό και λίγο υγρό καθαρισμού πιάτων με ουδέτερο 
pH. Το νερό πλύσης δεν επιτρέπεται να περάσει στο 
φωτισμό ή μέσα από την τρύπα αποχέτευσης στο 
δοχείο εξάτμισης.

6. Σκουπίστε την τσιμούχα της πόρτας μόνο με καθαρό 
νερό και μετά στεγνώστε την καλά.

7. Μετά τον καθαρισμό συνδέστε ξανά τη συσκευή και 
ενεργοποιήστε την.

8. Τοποθετήστε ξανά τα τρόφιμα.

Εξοπλισμός
Για τον καθαρισμό μπορούν να αφαιρεθούν όλα τα 
μεταβλητά μέρη της συσκευής(βλέπε στο 
κεφάλαιο "Εξοπλισμός").

Δοχείο παγόκυβων
Όταν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα δεν πάρετε 
καθόλου παγόκυβους, τότε οι ήδη κατασκευασμένοι 
παγόκυβοι συρρικνώνονται, αποκτούν τη γεύση 
στάσιμου νερού και κολλάνε μεταξύ τους. Γι’ αυτό θα 
πρέπει το δοχείο παγόκυβων να καθαρίζεται τακτικά.

m Προσοχή
Ένα γεμάτο δοχείο παγόκυβων είναι βαρύ.

1. Πατήστε το πλήκτρο "Παγόκυβοι/θρυμματισμένος 
πάγος" για 3 δευτερόλεπτα.

2. Τραβήξτε έξω το δοχείο παγόκυβων.
3. Αδειάστε το δοχείο παγόκυβων και καθαρίστε το.
4. Σπρώξτε το δοχείο παγόκυβων πάνω στις επιφάνειες 

έδρασης εντελώς προς τα πίσω, μέχρι να ασφαλίσει.

Δοχείο συλλογής του νερού
Το χυμένο νερό συγκεντρώνεται στο δοχείο συλλογής 
του νερού.

1. Για το άδειασμα και τον καθαρισμό αφαιρέστε τη 
σήτα.

2. Σκουπίστε το δοχείο συλλογής του νερού με ένα 
σφουγγάρι ή με ένα αναρροφητικό πανί.

3. Τοποθετήστε τη σήτα.

Οσμές
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε δυσάρεστες οσμές:

1. Τραβήξτε το φις από την πρίζα ή ξεβιδώστε/
κατεβάστε την ασφάλεια.

2. Αφαιρέστε από τη συσκευή όλα τα τρόφιμα.
3. Καθαρίστε τον εσωτερικό χώρο (βλέπε στο κεφάλαιο 

"Καθαρισμός της συσκευής").
4. Καθαρίστε όλες τις συσκευασίες.
5. Για να αποφύγετε τη δημιουργία οσμών, συσκευάστε 

αεροστεγώς τα τρόφιμα που μυρίζουν δυνατά.
6. Ενεργοποιήστε ξανά τη συσκευή.
7. Τακτοποιήστε τα τρόφιμα.
8. Μετά από 24 ώρες ελέγξτε, εάν έχουν δημιουργηθεί 

ξανά οσμές.

Φωτισμός (LED)
Η συσκευή σας είναι εξοπλισμένη με ένα σύστημα 
φωτισμού φωτοδιόδου (LED) που δε χρειάζεται 
συντήρηση.
Οι επισκευές σε αυτό το σύστημα φωτισμού επιτρέπεται 
να εκτελούνται μόνο από το σέρβις πελατών ή από 
εξουσιοδοτημένα εξειδικευμένα άτομα.
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Εξοικονόμηση ενέργειας
■ Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα στεγνό, 

εξαεριζόμενο χώρο, Η συσκευή δεν πρέπει να 
βρίσκεται εκτεθειμένη απευθείας στον ήλιο ή κοντά 
σε μια πηγή θερμότητας (π.χ. θερμαντικό σώμα, 
εστία).
Χρησιμοποιήστε ενδεχομένως μια μονωτική πλάκα.

■ Αφήστε τα ζεστά τρόφιμα και ποτά πρώτα να 
κρυώσουν και μετά τοποθετήστε τα στη συσκευή.

■ Τοποθετήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα για την 
απόψυξη στο χώρο ψύξης και εκμεταλλευτείτε το 
ψύχος των κατεψυγμένων τροφίμων για την ψύξη των 
τροφίμων στο χώρο ψύξης.

■ Κρατάτε τη συσκευή όσο το δυνατό λιγότερο 
ανοιχτή.

■ Για να εμποδίσετε, σε περίπτωση μιας ενδεχόμενης 
διακοπής ρεύματος ή βλάβης, τη γρήγορη αύξηση 
της θερμοκρασίας των τροφίμων, τοποθετήστε τις 
παγοκύστες στο πιο επάνω θήκη απευθείας πάνω στα 
τρόφιμα.

■ Προσέξτε, να είναι πάντα κλειστή η πόρτα του χώρου 
κατάψυξης.

■ Η διάταξη των εξαρτημάτων εξοπλισμού δεν έχει 
καμία επιρροή πάνω στην κατανάλωση ενέργειας της 
συσκευής.

■ Για την αποφυγή μιας αυξημένης κατανάλωσης 
ρεύματος, καθαρίζετε το άνοιγμα αερισμού και 
εξαερισμού κάπου-κάπου με ένα πινέλο ή ηλεκτρική 
σκούπα.

Θόρυβοι λειτουργίας

Εντελώς κανονικοί θόρυβοι
Βόμβος
Οι κινητήρες λειτουργούν (π.χ. συγκρότημα ψύξης, 
ανεμιστήρας).

Θόρυβος κελαρύσματος, ανάβλυσης ή 
γαργαρίσματος 
Το ψυκτικό μέσο ρέει μέσα στους σωλήνες ή νερό ρέει 
στον παρασκευαστή πάγου.

Θόρυβος κλικ
Ο κινητήρας, ο διακόπτης ή οι μαγνητικές βαλβίδες 
ενεργοποιούνται ή απενεργοποιούνται.

Θόρυβος πτώσης
Οι έτοιμοι παγόκυβοι πέφτουν από τον παρασκευαστή 
πάγου μέσα στο δοχείο παγόκυβων.

Αποφυγή θορύβων
Η συσκευή δε βρίσκεται σε επίπεδη θέση
Ευθυγραμμίστε τη συσκευή με ένα αλφάδι. 
Χρησιμοποιήστε γι’ αυτό τα βιδωτά πόδια της συσκευής 
ή τοποθετήστε κάτι από κάτω.

Η συσκευή "ακουμπά κάπου"
Απομακρύνετε τη συσκευή από τα έπιπλα ή τις 
συσκευές που ακουμπά.

Τα δοχεία ή τα ράφια εναπόθεσης κουνιόνται ή 
έχουν μαγκωθεί
Ελέγξτε τα αποσπώμενα μέρη και τοποθετήστε τα 
ενδεχομένως εκ νέου.

Τα δοχεία ακουμπούν μεταξύ τους
Απομακρύνετε μεταξύ τους λίγο τα δοχεία.

Αποκατάσταση μικρών βλαβών από σας τους ίδιους
Προτού καλέσετε το σέρβις πελατών:
Ελέγξτε, εάν μπορείτε να άρετε μόνοι σας τη βλάβη με τη βοήθεια των ακόλουθων υποδείξεων.
Επιβαρύνεστε με τα έξοδα για την παροχή συμβουλών από το σέρβις πελατών – ακόμα και κατά τη διάρκεια του 
χρόνου εγγύησης!

Συσκευή
Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Η συσκευή δεν έχει καμία 
ψυκτική ισχύ.
Ο φωτισμός δε λειτουργεί.
Η ένδειξη δεν ανάβει.

Διακοπή ρεύματος. Ελέγξτε, εάν υπάρχει ρεύμα.
Η ασφάλεια είναι απενεργοποιημένη. Ελέγξτε την ασφάλεια.
Το φις δεν είναι σωστά τοποθετημένο. Ελέγξτε, εάν το φις είναι σωστά 

τοποθετημένο.
Το ψυκτικό μηχάνημα 
ενεργοποιείται όλο και 
συχνότερα και για μεγαλύτερο 
χρονικό διάστημα.

Συχνό άνοιγμα της πόρτας της 
συσκευής.

Μην ανοίγετε χωρίς λόγο τη συσκευή.

Τα ανοίγματα αερισμού και 
εξαερισμού είναι καλυμμένα.

Απομακρύνετε τα εμπόδια.

Τοποθέτηση μεγάλο ποσοτήτων 
νωπών τροφίμων.

Ενεργοποιήστε την υπέρψυξη ή την 
υπερκατάψυξη.

Στο χώρο ψύξης ή στο χώρο 
κατάψυξης είναι πολύ κρύο.

Η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη 
πολύ χαμηλά.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία θερμότερα.
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Παρασκευαστής πάγου

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Ο φωτισμός (LED) δε 
λειτουργεί.

Το σύστημα φωτισμού φωτοδιόδων 
(LED) είναι ελαττωματικό.

Βλέπε στο κεφάλαιο "Φωτισμός (LED)".

Ο διακόπτης φωτισμού μαγκώνει. Ελέγξτε, εάν ο διακόπτης φωτισμού μπορεί 
να κινηθεί.

Η συσκευή ήταν για μεγάλο χρονικό 
διάστημα ανοιχτή.
Ο φωτισμός απενεργοποιείται μετά 
περίπου 10 λεπτά.

Μετά το κλείσιμο και το άνοιγμα της 
συσκευής ο φωτισμός ανάβει ξανά.

Γίνονται αντιληπτές 
δυσάρεστες οσμές.

Τα τρόφιμα που μυρίζουν δυνατά δεν 
έχουν συσκευαστεί αεροστεγώς.

Καθαρίστε τη συσκευή. Συσκευάστε 
αεροστεγώς τα τρόφιμα που μυρίζουν 
δυνατά (βλέπε στο κεφάλαιο "Οσμές").

Ηχεί ένα προειδοποιητικό 
ηχητικό σήμα ή η ένδειξη της 
θερμοκρασίας αναβοσβήνει.
Στο χώρο ψύξης ή στο χώρο 
κατάψυξης επικρατεί πολύ 
ζέστη! Κίνδυνος για τα 
τρόφιμα.

Η πόρτα της συσκευής είναι ανοιχτή. Βλέπε στο κεφάλαιο "Λειτουργίες 
συναγερμού".

Τοποθετήθηκαν μονομιάς πάρα πολλά 
τρόφιμα.

Η θήκη ψύξης συντήρησης 
(εάν υπάρχει) δεν ψύχει.

Η συσκευή ήταν αποσυνδεδεμένη από 
το δίκτυο του ρεύματος (διακοπή 
ρεύματος ή τραβήχτηκε το φις από 
την πρίζα).

Ρυθμίστε εκ νέου την επιθυμητή 
θερμοκρασία.

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Ο παρασκευαστής πάγου δεν 
εργάζεται.

Ο παρασκευαστής πάγου δεν είναι 
συνδεδεμένος στην τροφοδοσία 
ρεύματος.

Καλέστε το σέρβις πελατών.

Ο παρασκευαστής πάγου δεν περιέχει 
φρέσκο νερό.

Βεβαιωθείτε, ότι η σύνδεση του νερού έχει 
πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τους 
κανονισμούς.

Η θερμοκρασία του χώρου 
κατάψυξης είναι πολύ υψηλή.

Ελέγξτε τη θερμοκρασία του χώρου 
κατάψυξης και ενδεχομένως ρυθμίστε την 
λίγο χαμηλότερα.

Ο παρασκευαστής πάγου δεν 
παράγει αρκετό πάγο ή ο 
πάγος είναι παραμορφωμένος.

Η συσκευή ή ο παρασκευαστής 
πάγου ενεργοποιήθηκε μόλις πριν από 
λίγο.

Διαρκεί περίπου 24 ώρες, ώσπου να αρχίσει 
η παραγωγή πάγου.

Λήφθηκε μια μεγάλη ποσότητα πάγου. Διαρκεί περίπου 24 ώρες, ώσπου να γεμίσει 
ξανά το δοχείο παγόκυβων.

Χαμηλή πίεση του νερού. Συνδέστε τη συσκευή μόνο στην 
προκαθορισμένη πίεση νερού (βλέπε στο 
κεφάλαιο "Σύνδεση της συσκευής", ενότητα 
"Σύνδεση του νερού").

Το φίλτρο του νερού είναι φραγμένο ή 
τελείως μεταχειρισμένο.

Αλλάξτε το φίλτρο του νερού.
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Σέρβις πελατών
Ένα σέρβις πελατών κοντά σας θα βρείτε στον 
τηλεφωνικό κατάλογο ή στον πίνακα των σέρβις 
πελατών. Δώστε παρακαλώ στο σέρβις πελατών τον 
αριθμό προϊόντος (E‐Nr.) και τον αριθμό κατασκευής 
(FD-Nr.) της συσκευής.
Αυτά τα στοιχεία θα τα βρείτε στην πινακίδα τύπου.

Βοηθήστε παρακαλώ, αναφέροντας τον αριθμό 
προϊόντος και τον αριθμό κατασκευής, στην αποφυγή 
άσκοπων διαδρομών. Έτσι εξοικονομείτε τα αντίστοιχα 
επιπλέον έξοδα.

Εντολή επισκευής και παροχή 
συμβουλών σε περίπτωση βλάβης
Τα στοιχεία επικοινωνίας όλων των χωρών θα τα βρείτε 
στο συνημμένο πίνακα των σέρβις πελατών.

 

Βλάβη Πιθανή αιτία Αντιμετώπιση
Ο παρασκευαστής πάγου δεν 
παράγει πάγο.

Ο παρασκευαστής πάγου είναι 
απενεργοποιημένος.

Ενεργοποιήστε τον παρασκευαστή πάγου.

Η συσκευή δεν τροφοδοτείται με 
νερό.

Ελάτε σε επαφή με τον εγκαταστάτη ή την 
εταιρεία ύδρευσης.

Ο σωλήνας παροχής του νερού έχει 
τσακίσματα.

Κλείστε την παροχή νερού στη βαλβίδα 
φραγής. Ισιώστε τα τσακίσματα, 
ενδεχομένως αναθέστε την αντικατάστασή 
τους.

Χαμηλή πίεση του νερού. Συνδέστε τη συσκευή μόνο στην 
προκαθορισμένη πίεση νερού (βλέπε στο 
κεφάλαιο "Σύνδεση της συσκευής", ενότητα 
"Σύνδεση του νερού").

Η θερμοκρασία στο χώρο κατάψυξης 
είναι πολύ υψηλή.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία στο χώρο 
κατάψυξης λίγο χαμηλότερα.

Το δοχείο παγόκυβων δεν είναι σωστά 
τοποθετημένο.

Ελέγξτε τη θέση, ενδεχομένως τοποθετήστε 
το εκ νέου.

Λάθος βαλβίδα φραγής 
συναρμολογημένη.

Οι λάθος βαλβίδες μπορούν να 
προκαλέσουν μια χαμηλή πίεση του νερού 
και ζημιές στη συσκευή.

Στον εύκαμπτο σωλήνα 
παροχής προς τον 
παρασκευαστή πάγου 
σχηματίζεται πάγος.

Χαμηλή πίεση του νερού. Κλείστε την παροχή νερού στη βαλβίδα 
φραγής. Ισιώστε τα τσακίσματα, 
ενδεχομένως αναθέστε την αντικατάστασή 
τους.

Η βαλβίδα φραγής δεν είναι σωστά 
ανοιγμένη

Ανοίξτε εντελώς τη βαλβίδα φραγής.

Χύνεται νερό από τη συσκευή. Διαρροή του εύκαμπτου σωλήνα 
σύνδεσης του νερού.

Αναθέστε την αντικατάσταση του εύκαμπτου 
σωλήνα με ένα γνήσιο εξάρτημα του 
κατασκευαστή.

Λάθος βαλβίδα φραγής 
συναρμολογημένη.

Οι λάθος βαλβίδες μπορούν να 
προκαλέσουν μια χαμηλή πίεση του νερού 
και ζημιές στη συσκευή.

Από τη λήψη νερού δεν έρχεται 
καθόλου νερό.

Η βαλβίδα αντεπιστροφής είναι λάθος 
τοποθετημένη.

Ελέγξτε την κατεύθυνση ροής. Τα βέλη πάνω 
στη βαλβίδα αντεπιστροφής δείχνουν την 
κατεύθυνση ροής.

Η σήτα είναι φραγμένη. Κλείστε την παροχή νερού στη βαλβίδα 
φραγής. Αφαιρέστε τη σήτα και καθαρίστε 
την.

GR 18 182 Αστική χρέωση
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