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Warning

Caution

This pictograph indicates "There is high possibility
 of serious injury or death, if ignored". 

This pictograph indicates "There is a high possibility 
 of injury or damage to property if ignored".

When you install ... To avoid fire, electric shock, and injury.

Do not use a damaged or loose power plug or 
power outlet. This may cause fire or electric shock. 

Do not cut, bend, fold the power cord to avoid fire and  
   and electric shock. 

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

Do not splash water on or inside  the refrigerator. 
 This may impair electricity insulation causing   

Do not disassemble, repair, or modify your 

     
    refrigerator by yourselves.

Please consult with a retailer  
if any repair is required. 

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

Do not put water containers or foreign 
articles on the top of the refrigerator.

Opening and closing doors etc. may cause 
     the articles on the top of the refrigerator may  

fall down, resulting in injury.

Do not use the refrigerator in the atmosphere of flammable gas. 
Sparks from points of electrical contacts such 
as door switches may ignite a fire. 

Be sure to unplug the power plug before maintaining   
the refrigerator.
  Be sure to hold the power plug to unplug.

Clean the dust on the power plug frequently with a dry cloth. 

    
Unplug the power plug and wipe it with a dry cloth. 
An insulation failure due to moisture, when dust 
collects on the power plug, may cause fire.

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

Connection of the power plug with the ord running up could 
apply stress on the cord and cause electrical short or overheat,  
which could result in electrical shock or fire.
Incomplete connection of the power plug could
result in electrical shock or fire due to heat.

Power Cord and Power Plug ... To avoid fire, electric shock.

The symbols below are examples.
This symbol is an alert mark.

This symbol indicates "prohibited".

This symbol indicates "necessary".

WARNING

Rated
Voltage

During daily use ... To avoid fire, electric shock.
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The following warnings and cautions are categorized by the level of possible 
harm or damage that may occur from ignoring directions.

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

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

This symbol denotes the precautions on flammable refrigerants.

 Do not use other electrical appliances in the food storage   
compartment,unless it is the type recommended by 

    the manufacturer.

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

electric shock or fire. 
This may also cause the gas leakage because of pipe rust.

■ Do not install the refrigerator in a place where it
may come in contact with water.

■ Do not install the refrigerator in a place exposed to rain.
●This may impair electricity insulation and

cause electric shock or fire.

■

■

■

■

■

■

■

■

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

Do not connect the wall outlet whose power capacity is less than the 
refrigerator's. Also, do not use power sources
that are not a rated voltage.
●If a power source is shared with other appliances

using double or multipoint adapters, the adapter
●

●

●

●

●

●

●
●

●

●

●

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

■

■

■

■

■

■

■

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



During daily use ... To avoid fire, electric shock.

■

■

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

Injury may be caused by the refrigerator tipping 
over or hands getting caught in door. 

■Do not make an impact on the 
glass-made doors or shelves.

They are made of tempered glass; however, 
an excess impact may result in breakage,  
and is dangerous.

■Do not continue using the refrigerator 
with the Ice Bank being detached. 

The Ice Dispenser mechanism 
revolves and may result in injury.

■Do not put your hands into the Ice Bank of 
the Ice Dispenser.

The Ice Dispenser mechanism 
revolves and may result in injury.

■Do not touch the mechanism 
of the automatic ice maker.

There is a danger of injury 
when the mechanism is working.

■ Do not damage the refrigerant circuit.
If you happen to damage the refrigerant tube, stay away from the refrigerator and avoid using 
fire and electrical appliances.
Open the window to ventilate and contact retailers or service center. 

■

■

This appliance is not intended for use by persons 
(including children) with reduced physical, sensory 
or metal capabilities, lack of experience and 
knowledge, unless they have been given 
supervision or instructions concerning use of the 
appliance by a person responsible for their safety.

If you find something wrong with 
the refrigerator, immediately 
unplug and consult with the retailers.  

When replacing the refrigerator interior lamp, 
unplug the power cord.  
Use the specified lamp and fix 
it firmly when replacing.In the event of a flammable gas leak, 

do not touch the refrigerator and open  
windows to ventilation.

When discarding the refrigerator, 
remove the door gaskets. 

To avoid a risk of an infant or 
child to be entrapped inside.

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

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

WARNING

When discarding the refrigerator
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Follow the instructions of your region when discarding. 
This refrigerator uses R-600a
for the refrigerant and cyclopentane for the 
blowing agent of the urethane heat insulation.

■ 
■ 

■ ■ 

Children should be supervised to ensure that
they do not play with the appliance.

Children getting inside may not be able to get out.
Cleaning and user maintenance shall not be made 
by children without supervision.

above and persons with reduced physical,sensory or mental  
capabilities or lack of experience and knowledge if they have  

Staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
Farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
Bed and breakfast type environments;
Catering and similar non-retail applications.

■

This appliance can be used by children aged from 8 years and 

When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance.

Ether, liquid propane gas, solvent, 

cannot be stored in this refrigerator.
Do not store anything that are generate
heat or fire spark inside the refrigerator.

aerosol cans, etc. which is volatile

appliance in a safe way and understand  the hazards involved.  

refrigerating appliance. 
Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload

■ Do not damage the refrigerant circuit. Keep ventilation openings in the 
appliance enclosure or in the built-in 
structure, clear of obstruction.

     
■

been given supervision or instruction concerning use of the  

This appliance is intended to be used in household and similar applications such as

Children shall not play with the appliance.

Clean regularly surfaces that can come in contact with food and 
accessible drainage systems.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing 
pre-frozen food, storing or making icecream and making ice cubes.

If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, 
defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould 
developing within the appliance.

■

■

■



During daily use ...To avoid  illness and injury.

■ Food and containers inside the 
    freezer compartment should not 
    be touched with wet hands.

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

■ Do not hold the top, bottom and 
    side of the doors when closing them.

● This may result in your fingers 
    caught by the door edge.

■ If someone else is using the 
    refrigerator, do not open or 
    operate the control panel.

● Fingers may get caught in the 
    spaces between the doors and may cause injury.

■ Do not use door handles when carrying 
    the refrigerator.
■ Never use the carrying handles to hang 
    up with a chain hoist or similar machines.

■ On a floor that is easily scratched 
    do move the refrigerator using 
    the wheels at its base.
    The wheels may scratch the floor.

● For a floor that may be easily scratched,
    lay a protective mat , etc. .

■

■

 Use the carrying handle when carrying the refrigerator.
● Hold the carrying handles only. If you hold door handles, your hands may slip and may cause injury.
● More than 4 persons should carry the refrigerator for safety reasons.
● Carry it with the doors facing upward.
Before carrying the refrigerator:
● Take out the food items and ice cubes.
● Dispose of the water in the evaporating tray located in the b ottom 
    of the refrigerator.
● Place the protective mat or cloth on the floor on which you move.
● Finally carry the refrigerator with the doors facing upward.

■ Secure the doors well with adhesive tapes so they do not open.
■ If transporting in a vehicle, do not load the refrigerator on its side. This could damage the compressor.

■ Do not put your hands into the bottom 
    surface of the refrigerator cabinet.

● When cleaning, putting your hands
    near the bottom surface of the 
    refrigerator may result in injury by thin metal sheets.

■ Do not have your feet too 
    close when opening the door 
    of the refrigerator.

● When opening the door, your 
    feet may be hit, resulting in injury.

■ Be sure to hold the handle firmly 
    to open and close the door.

CAUTION

When moving or carrying ...To avoid damaging, wetting, soiling the floor or to avoid injury.

■ Do not store food or foreign 
    articles in the Ice Bank of the 
    Ice Dispenser. Also, be careful
    not to let them go in.

■ Do not put your fingers into the
    ice outlet , or do not touch the 
    components around the opening.
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■ Do not put bottles, etc. forcibly in 
the door pockets.
● This may cause bottles dropping 

down or door pockets coming off.
■ Do not store food which smells or 
    food whose color is changed abnormal. 

● Such an action may cause diseases. ■ Do not store glass bottles in the freezer compartment. 
● Bottles may break by the contents 
    freezing and cause injury.

 Do not have food items protruding 
    over the front edge of each shelf.

● Doors may not be closed properly or 
    the door pockets may drop down. Injury may be caused 
    from items like bottles falling and knocking over your feet.

Such as old cloth

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

Opening the door for long periods can cause a significant 
increase of the temperature in the compartments of 
the appliance.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator,
so that it is not in contact with or drip onto other food.

■

■

■
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Remove 2 screws (both sides)

Preparations before Use

Earthing cord

Earthing Terminal

Fix with earth screws 

Installation

Without adjusting the legs, door height may not be level, or there 
may be abnormal vibration or noises depending on floor conditions. 
Follow the instructions below.

① Turn the adjustable legs to lower the adjustable 
        legs until they touch the floor firmly.
② Compare the height of left and right doors and 

         lower adjustable leg whose door 
         height is lower than the other until the both door 
         height become level.
     ● Turn the adjustable leg for 1 turn makes approx. 
         1 mm door height change.
     ● It will take several days until the legs fits the floor 
         and the door height becomes stable.
In case that the adjustable legs are difficult to turn:
     ● Remove 2 screws and then remove the adjuster cover.
     ● Insert a screw driver to a groove of the adjustable
        leg and turn.

4. Earthing wiring.

5.  Adjusting the adjustable legs to keep the left/right 
     refrigerator door level.

Ground this refrigerator to prevent electric shock and noise interference. 
Always ground this refrigerator when using it in places with high humidity 
or moisture. (Please consult with retailers.)

2. Install the refrigerator in the following place.
Install on a rigid and level floor.
● If you install on a such a floor, place a wood board (1cm thick)
    and place the refrigerator on the board.
・In case that the floor may be deformed or floor color may be

       changed due to a heat from the refrigerator. 
・In case of soft or fragile floors on which the refrigerator might incline.

Do not install where the refrigerator is exposed on a direct sunlight or other heat sources.
● Such circumstances may result in poor cooling performance or electricity costs increase.
● Direct sunlight will cause discoloration of the plastic parts of the refrigerator.
Install in a atmosphere which is dry or has air ventilation.
● This helps to avoid rusting and keeps electricity costs down.
* If you wish to install the refrigerator in a hot spring area exposed to sulfide gas, 
   you may need to apply anti-rust treatment to the piping. Contact your dealer in advance. 
   A failure caused by that gas damage will not be covered under guarantee.

3. Allow enough space to release heat.
The refrigerator requires enough air ventilation space 
around the cabinet to have efficient cooling performance.
● At least 5 cm space must be secured for the left/right, 
    top and back side of the refrigerator to the wall. 
To ensure that the doors can open properly and fully,
 make sure that the following space is avilable.
 Please check the available space before installation.

Following shows the installation dimensions for this refrigerator. Be sure to check if you with refrigerator can pass the house doors.
The refrigerator doors may have to be removed if the width or depth of the refrigerator are more than the width of the house doors.
To remove the refrigerator door, please consult with the retailer.

1. Check the width of the doors of the house.

1 cm.

5 cm.

5 cm.

179.5 cm

Adjuster Cover
Adjustable

Leg

■The left door is lower.

Lower the left adjustable leg

■The right door is lower

Lower the right adjustable leg

5 cm.

37 cm.

92 cm.

27 cm.

11
0 c

m.
72

 cm
.

12
1.5

 cm
.

1

WARNING
Do not connect the ground line to a gas pipe
telephone line or linghtning rod.



Before Use
    A refrigerator is not an appliance that increases the freshness of food but it is an appliance to brake the food being spoiled to
some extent. Please follow the User’s Guide carefully and take proper actions to keep food fresh.

1. Cleaning inside the refrigerator.

■ Wipe the surface gently with wet soft cloth.

2. Connect the refrigerator to an exclusive wall power outlet.
■ The refrigerator can be connected to an outlet soon after it is installed.
■ Surely use with the rated voltage and exclusive power outlet.

● 30 seconds after the power is connected, the compressor will start.

3. Allow enough duration for sufficient cooling before storing food.
■ It may take about 4 hours to fully cool down and could even take 
    about 24 hours when the ambient temperature is high.

Optimal Food Storage
Keep enough space between food.
● Several food placed too close together  may obstruct
   the flow of cold air. Keep enough space.

Make food cool enough before putting it in the refrigerator.
● Putting warm food in the refrigerator raises the inside
   temperature and  wastes electricity.

Do not block the Cold Air Vent.
● This will adversely affect the cool air flow and may not
   keep the temperature 
   inside even. Moreover, 
   it could result in food 
   near the vent freezing.

Keep the food wrapped or sealed and store.
● Using plastic wrap or sealed 
   containers prevents the
   food from drying or 
   transition of smells.

Keep food hygienic.
● A surprising amount of 
  unhygienic substances 
  can be found on food.

Do not place warm food  on the chilled food.
● This will warm up the already chilled food.

6

4 hrs. 
NOTICE

Preparation before Use 

2

3

Cool air flow

Sausage
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Freezer Compartment -20℃～-18℃ Refrigerator Compartment 2℃～5℃

●

Location of Food Storage

Vegetable Compartment 4℃～7℃

Meats/processed meats Fishes and seafood

Beef/pork/chicken/
ham/sausage/etc...

Salmon/Mackerel/seafood
boiled fish paste/etc...

Vegetables and fruits
Salad vegetables/
bell pepper/apple/orange/
kiwi/etc...

Coffee bean/tea leaf/dairy products/
nuggets/etc... 

Vegetables vulnerable to low temperature
Skin of the vegetables that are vulnerable to low temperature will sink or change the colors, please store them in vegetable
compartment.

× × Egg plant/cucumber/roselle fruit/asparagus/ginger/sweet pepper/etc... 

Food should be kept in a closed plastic bag.
Store the food carefully because the bag will be swollen
and press on other food. 

Such as sausage and 
cheese in bags

Closed and sealed plastic containers. 
Please pick containers out carefully because
the doors of the containers may be detached.

With the ability to prevent oxidation, the product can preserve the nutrients and tastes of food longer than conventional food conservation techniques.

Be careful Be careful

Te
a

COFFEE COFFEE

Cheese

sausage

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

NOTICE ●

●
The specification of your purchased model may be diffent from one of the above illustration.●

For ice cude storage made by 
“Automatic Ice Maker” 

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

Refrigerator Door Pockets

●
Refrigerator Shelves

Storage of side
dish,dessert,etc.

●
Vegetable Door Pocket

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

●
Vegetable Drawer
Storage of fruits and vegetable

● Storage of packed meat,fish,etc.
Freezer Drawers

●

●

Storarage of packed small
frozen food
Not recommended for long
storage, because temperater
rise caused
by door open
may occur.

Freezer Door Pockets

Ice Bank

●Storage of frozen food and ice 
cream,etc.

Freezer Shelves

Cheese

●
Warter Tank

Approx 5.0 L

Tank-full line

Vacuum Compartment
Cheese/Fruits (1°C)Fish/Meat (-1°C)

-3°C~1°C -1°C~3°C Cheese

Food to be stored

Food not recommended to be stored

Food and containers should be stored wath care

(Above illustration is based on the deluxe 3 door model.)

● Two-star frozen-food compartment are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice cream and  making ice cubes.
● One-, two- and three-star compartment are not suitable for the  freezing of fresh food.  



  The Control Panel is a touch panel made of glass. To change a setting, Just touch and switch the setting.

How to use Control panel

● Approximately 10 sec. after the end of operation, indicator LED become unlit. 
● Respones of the touch panel may change depending on the surround ing temperature,humidity, physical condition of the user or operation

status of the adjoining electric product.
● The panel may not respond if it is wet or dirty.

“Temperature Display”

“Temp. setting” button

Freezer/Refrigerator select button

“Quick Freezing” button

“Quick Cooling” button

“Child Lock” button
“Automatic Ice Maker” button

“Energy Saving Display”

NOTICE

1

2

● If you unplug the power plug or a power failure occurs and then the refrigerator restarts, the temperature display and each setting will be 
automatically resumed. 

Names and Function of Display, Button,Each Component.
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● The initial temperature setting of the refrigerator compartment is 3 levels, and the freezer compartment is 3 levels.

The display is indicating the  status of temperature setting.

 Freezer Compartment

Touch “Select” 
button“ Freezer ” 
lamp light is on.

Touch “Temp.Control” 
button to setting 

The display is indicating the  status of temperature setting.

( Sound “ Pi ” )
Cold

( Sound “ Pi ” )
Coldest

( Sound “ Pi Pi ” )
Normal

When the food is too cold For normal use. When cooling food more
coldly or quickly

 Refrigerator Compartment

Touch “Select” 
button“ Refrigerator ” 

 lamp light  is on.

Touch “Temp.Control”
button to setting

temperature

Temperature Control
● The temperatures displayed on the control panel, are targetted temperatures, and may not be actual. The actual temp erature is subject to food and 
    ambient condition.

a temperature

“Ice Dispenser” Button (Crushed Ice)

“Ice Dispenser” Button (Cubes Ice)

“Water Dispenser” Button

“ Vacuum” Button

“Tank Empty ” Lamp

When storing neither 
frozen food nor ice cream.

( Sound “ Pi ” )
Cold

When making ice quickly or making 
frozen food quickly. Or, a surrounding 
temperature is high and the Freezer
compartment is not cold enough.

( Sound “ Pi ” )
Coldest

For normal use.

( Sound “ Pi Pi ” )
Normal

● The specification of your purchased model may be diffent from one of the above illustration. 
(Above illustration is based on the deluxe 3 door model.)
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t

Other Functions

(Refrigeration compartment/ Freezer Compartment)

Touch “ Temp. Control” for 5 seconds
until 1 “Peep” sound is heard.

Each time you touch the button, the corresponding indicator lamp changes in order shown below (9 steps).
(         Lighting          Blinking         Turned off  )

Touch “Select” and “Temp control” to make as adjustment.

Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! Pi ! Pi !Pi Pi!

Indication
lamp

Setting Cold ColdestNormal

Sound

2
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● During "Quick Freezing", priority cooling of the freezer compartment will be done, Thus,try to avoid unnecessary opening 
    and closing the doors not to have a temperature rise of the refrigerator compartment.
● After "Quick Freezing" is automatically finished, if the button is pressed  again ,the lamp will turn on, however, the next 
   "Quick Freezing" operation will not start.  After 60 minutes, the operation will be started again.
● During defrost periods, even if "Quick Freezing" lamp is on, no operation will be made. After finishing the defrost operation, 
   "Quick Freezing" will be automatically started.
● Normaly, Lamp is off when no operation approximately 10sec. after the end of operation indicator LED become unlit.

When you wish to store frozen food at a lower temperature than usual ,use this button.

2. Touch "Quick Freezing” 
    button, and start 
    operation of 
    "Quick Freezing".

3. Touch again "Quick Freezing,
    and stop the operation.

“Quick Freezing” corner
is located on the center shelf
infront of freezer.

Pi!

Pipi!

Pipi!

Lamp lights off.

NOTICE

1. Put food on the Quick Freezing corner.

"Quick Freezing" will be finished 
 automatically in approximately 
 4 hours.

Lamp lights on.

To set the fine adjustment of the temperature

“Quick Freezing”

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest

Cold

Setting

Lamp lights off.

To cancel the fine adjustment of the temperature
Touch “ Temp. Control ” button for 5 seconds until “PiPi!” sound is heard and you can set temperature by normal step (5 steps)

● This function is subjected to change according model type.

Touch “ Temp. Control ”
for 5 seconds until 1 “PiPi!”
sound is heard.

● Factory setting, the adjustment temperatrure by normal step (5 steps).PiPi!

NOTICE
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3
Other Functions 
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When you want to cool food or drinks quickly, use this function.

1. Put food on the quick cooling corner.

"Quick Cooling"is more effective if food is placed 
 near the back wall of  the refrigerator compartment.

2. Touch "Quick Cooling" button 
    to start Operation. 

Lamp lights on.

3. To stop this function before it is
    completed, touch "Quick  Cooling" again.

Lamp lights off.

"Quick Cooling" will be finished 
automatically in approximately 90 minutes.

● During defrost period,"Quick Cooling "operation will stop even when the lamp lights on. 
    After finishing its period, the operation will restart automatically.
● Please note "Quick Cooling " mode will be released after power cut off or unplug.
● Normaly, Lamp is off when no operation approximately 10sec. after the end of operation.
    indicator LED become unlit.

“Quick Cooling”

NOTICE

"Quick Cooling" corner is located on 
the upper part of the refrigerator compartment.

Pi! Pipi!

Pipi!

4
You can prevent mischief of all the buttons on the control panel by children.

1. Touch "Child Lock" button for 5 seconds(to lock).

Lamp lights on.

2.  To stop this function , Touch 5 seconds "Child Lock" again.

● When "Child Lock" is activated, other buttons will not be accepted even if you touch, but Auto Door of the touch
   operation is possible.NOTICE

Lamp lights off.

“Child Lock”

Peep! Pipi!

5

● If "Energy Saving" operation is working in high 
humidity environment, dew may appear on refrigerator
surface.

CAUTION

“Energy Saving”

● In case the compartment temperature rises up, the operation will be back to 

● After a long time operation of “Energy Saving”, in some cases, fatty ice cream, etc,   
● If you Touch “Quick Feezing” or “Quick Cooling” 

button during "Energy Saving " operation, “Energy Saving” operation will 
be done after “Quick Freezing” or “Quick Cooling” operation finished. 

NOTICE

“Energy Saving” operation in this case. 

Energy Saving

21

operation, lamp light is on.

Touch “Energy Saving” button 
for Start Energy Saving

operation, lamp light is off.

 Touch “Energy Saving” button 
again for stop Energy Saving

 

 Recommend to use this function in case of  low storage volume, or a long vacation 

PiPi!Pi!

● No ECO Monitoring sensor detection.
● No door open.
● No control panel operation.

■ 

may become soft. Please stop 

a normal setting temporarily.

when the doors are not opened for long time.  

Lamp lights off.
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1. Keep Touching  "Quick Freezing" button for approximately 
    5 seconds until the sound of   "Peep!" is heared.

1. Keep Touching  "Quick Freezing" button for approximately 
    5 seconds until the sound of  "Pipi!" is heared.

● Upon shipment, the alarm and sound are set "ON".
● In case of Door Alarm, Eco Alarm Display and each button operation sound was disactivated. If we unplugging and inserting the power plug
    or in the event of a power failure the refrigerator will still set the alarm and sound to "OFF".

To Disactivate Alarm and Sound To re-activate Alarm and Sound

Lamp lights on.

Lamp lights off.

NOTICE

Lamp lights on.

Peep!

1,2,3,4,5 Seconds

Pi!

1,2,3,4,5 Seconds

Pipi!

. . . .

Lamp lights off.

.

6

7
The display switches in sequence as shown below every time the button is touched. The temperature is set to “-1°C ” at default.

Vacuum

After off vacuum function,the temperature will be autometically to default ( -1 °C )

will be turned off after about 40 seconds for
CAUTION

 The “Off” indicator lamp continues to be lit during the “Off”operation. The display
energy saving, but the function that is set

 
once will remain effective.

If the door is left open for more than 1 minute, the alarm system will inform the user by the sound and digital display.
Door Alarm: Informs by Peeppeeppeep sound.  

 Eco Alarm Display: Indicates the door opening state on the control panel.

Door Alarm and ECO Alarm Functions 

Pi !Pi !  Pi Pi !

1. When in “Vacuum”
“-1 °C”operation.

lights on.

2. 3.
“ 1 °C”

Touch “Vacuum” for stop
Vacuum operation. “off ”

Touch “Vacuum” for start
Vacuum operation. 

lights on. lights on.

Other Functions



● When closing the freezer doo

● The specification of your purchased model may be diffent from one of the above illustration.(Above illustration is based on the deluxe 3 door model.)

r, be sure that each freezer drawer is pushed all the way in. 
    If the freezer door is closed while a drawer is still out, the freezer drawers might be damaged.

Freezer Drawers

■ The freezer drawers can store food separately according to size or way in which they are to be used.
1. Upper / Middle Freezer Drawer for storing ice cream or freezer bags.
2. Lower Freezer Drawer for storing large frozen food items.

CAUTION

CAUTION
● To avoid smell transition of food, always either wrap meat or fish, or store it inside a freezer bag. 
    Also, note that there are cases where fat in meat or fish causes the plastic refrigerator components to split.
● When putting food into the freezer compartment, try not to strike the lamp cover with the food. The lamp cover might break.
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Adjustable-height Shelves
■ These shelves can be adjusted to match the height of your frozen food 
    and the way in which they are to be used.

1. Remove the frozen food stored on the shelf.
2. Lift the front of the shelf upward slightly, then pull the shelf out towards you.
3. Adjust the shelf to the desired height, then push the shelf in until it reaches the back of the slot. 

The 4 shelves in the upper part and the 3 drawers in the lower part of  the freezer compartment allow you to organize your food by size  
and intended use.

Freezer Compartment

NOTICE

Lamp Cover
Automatic Ice Maker 

Freezer LED Lamp

Fixed Shelf

Upper Freezer Drawer 

Middle Freezer Drawer

Lower Freezer Drawer

Adjustable-height ShelvesQuick Freezing Corner

Ice Bank

Door Pockets

Freezer Door
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■ Store eggs in the egg tray.
    (This tray holds up to 14 eggs.)

Egge Tray (Placed normally) 

■ When turned over , The egg tray
    can be used as a pocket for small 

items.

Egge Tray(Placed upside down)  

Egg Tray

● Do not place moist food in front of the cold air outlet, as this may cause food to freeze. Moist food stored such that it comes into contact with     
the back left wall of the refrigerator might also freeze. Keep food slightly separated from the left side wall of the refrigerator.

● When putting food into the refrigerator, try not to strike the lamp cover with the food. The lamp cover might break. 
● Let hot cooked food cool down before placing it into the refrigerator. The plastic components inside the refrigerator might be deformed. 

CAUTION

    

■  The height of these shelves can be adjusted to match the height of your food and the way in which they are to be used.
1. Remove all food stored on the shelf to be.
2. Lift the front of the shelf upward slightly , then pull the shelf out towards you.
 3. Adjust the shelf to the desired height, then push the shelf in until it reaches the back of the slot. 

The upper part of this compartment has 2 shelves, and Vacuum Compartment 
You can separate food by size and the way in which it is to be used. 

    

Quick Cooling Corner

Adjustable-height Shelves

Refrigerator Compartment LED Lamp

Door Pocket 

Door Pocket

Door Pocket

Egg Tray(14 pcs)

Fixed Shelf  Vacuum Compartment 

● The specification of your purchased model may be diffent from one of the above illustration.(Above illustration is based on the deluxe 3 door model.)

Refrigerator Compartment

Adjustable-height shelves

NOTICE
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■ This pocket is convenient for plastic bottles or temporarily 
    stocking beer.

 Door Pocket 

Vegetable Drawers
■ Upper Vegetable Drawers
● Store partially used vegetables or small vegetables such as tomatoes
   or lemons. This drawer has a door, so it can be opened and closed easily.

● Store medium and large-sized vegetables 
    such as cabbage and lettuce.

■ Middle and Lower Vegetable Drawers.

Vegetable Drawers 
 (Middle/Lower)

Wrap vegetables in the following situations.
● When storing strong-smelling vegetables or when you are worried that odors might spread to other food.
● When storing partially used vegetables or fruits.
● When you are concerned about condensation inside the drawer.
● When there are few vegetables or many packaged vegetables.

● Depending on the amount and type of stored vegetables,condensation might form inside or on the ceiling of the vegetable 
    drawers. Wipe off any condensation with a dry cloth if this becomes a concern.

NOTICE

● When closing the vegetable compartment door, be sure that all vegetable drawers are pushed all the way in. 
    If the vegetable compartment door is closed when a drawer is pulled out, it might be damaged.

● Open and close the vegetable compartment door slowly. 
   If you open or close this door with too much force, the plastic 
   bottles or glass bottles in the door pocket might fall out.

CAUTION

CAUTION

Door

Upper Vegetable Drawer

Store vegetables efficiently according to their size and shape.
The lower part has 3 drawers.

Upper Vegetable Drawer

Water Tank

Lamp Cover

Door Pocket

Middle Vegetable Drawer

Vegetable Compartment Door

Vegetable Compartment  LED Lamp

Lower Vegetable Drawer

● The specification of your purchased model may be diffent from one of the above illustration.(Above illustration is based on the deluxe 3 door model.)

Vegetable Compartment  (3 Door Model)

NOTICE



Handle1

2

1

2

“Whoosh” Door

CAUTION

WARNING

● Closing the door of the Refrigerator Compartment without locking 
the handle may damage parts or food or form a clearance between 

● Vacuum pump will work when the door of the vacuum compartment and the lid of refrigerator are closed only.
● When the vacuum pump starts working, there will be loud noise which is not unusual at all.
● From the vacuum pump starts working until ther case becomes vacuumed, it takes around 2 minutes.
● If the door of the vacuum box is opened before 2 minutes,You may not hear the ‘Push’ sound. Thus,please check the vacuum system after 
    waiting for longer than 2 minutes.
● Since the vacuum case generaters coolness indirectly, it needs more time to cool food than other cases.

Close

The hissing sound indicates that vacuum is being

Push the handle down to the end.
If not,the case might not be vacuumed.

Do not put too much food or too many containers
into the vacuum case. If you do, you may not be
able to pull the vacuum box out.

released. Thus,  the Vacuum Compartment cannot be drawn out  
while the sound is heard. Draw it out after the sound is no
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longer heard.

the doors, which reduces cooling performance.

(Sound)

Open/close vacuum compartment
Open

Lift the handle to unlock.

Pull the Door out.

Push the vacuum compartment to
the end of the inside.

Push the handle down to lock the door.

Vacuum pump

Vacuum release valve(blue) 

Handle

Vacuum Compartment 
(With Aluminum Tray)Handle

Lift the handle to unlock the valve
and release the vacuum. You might
hear a hissing sound as air enters the
compartment

Vacuum Compartment  (3 Door Model)



You can pour yourself a cold glass of water without having to open your refrigerator by simply filling the Water Tank with water and 
pushing the button. Furthermore, ice is automatically made in the Ice Bank, allowing you to dispense either cubed or crushed ice
at the touch of a button.

● If the power cord is unplugged while the refrigerator is in use, or if there is a power failure, each component's functions will
    automatically be restored to the settings previously in place when the power is turned back on.
● All the display lights turn on for approx. 5 seconds after the power cord is plugged in.
●

●

●
●
●

 The Automatic Ice Maker is set to operate when installed. And, the Ice Dispenser is set to make "Crushed Ice". 

NOTICE
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Do not store food or other objects other than ice made by the Automatic Ice Maker in the Ice Bank (located in the Ice Dispenser).
Also, be sure not to place food or other articles into the ice tray, as doing so can cause a malfunction of the Ice Dispenser.
Do not touch the Ice Level Sensing Lever in the Automatic Ice Maker, as doing so may cause an accident to occur. 

CAUTION

Do not insert fingers into the ice outlet or touch any parts nearby. Your fingers may be pinched or otherwise injured. 
Do not use fragile glassware with the Automatic Ice Maker, as doing so could cause the glass to shatter, resulting in injury. 

Please remove placed food from the vacuum box before disassembled.
Please do not detach any part other than the one described in the instruction.

As for the disassembly installation of any part, please open the door of the refrigerator wider than 90 degrees. 
If you want to dissemble any part not described in the instrution for cleaning, please consult the business through the consultancy channels. 

  

1 2

Be careful

Instructions for disassembly or assembly

3

Water Tray

Dispenser Lever

Ice Dispenser

Water tank

Ice Bank

Ice Level Sensing Lever

Automatic Ice Maker

Aluminum Tray Vacuum case

Install all parts by following the reverse steps of the disassembly procedure.

Lift the vacuum case higher.

Vacuum Compartment (3 Door Model)

How to use the ice and Water Dispenser

Handle

Lift the handle to unlock.



Fill the Water Tank (located in the Refrigerator Compartment) as follows.
Note: Be sure to thoroughly wash the Water Tank before use for the first time.

How to use the Water Tank

17

Filling the Water Tank

Instructions for Normal Filling

Instructions for Removing the Water Tank and Filling

1. Open the lid and fill the water. 

1. Remove the water tank. 

3. Carry the water tank by the handle with care. 4. Insert the water tank until it passes the "Tank Position" line. 

2. Open the lid and fill the water.

●

●

 Hold the handle and pull the water tank towards yourself. 

● When carrying the water tank, place one hand 
    below the tank for horizontal stability. 

● If the water tank is not inserted all the way, water will not 
    be supplied to the Water Dispenser or Automatic Ice Maker. 
    This will prevent these features from functioning properly. 

Process complete. 

 Fill water not over the full line. 

Close the lid to complete 
the filling process. 

● Do not fill the Water Tank with anything other than water. 
    (Filling the Water Tank with fluids such as juice, sports drinks, 
    tea, or hot water can damage your refrigerator. 
   The Water Tank can withstand temperatures up to 50 

oC)

CAUTION

Juice TeaIsotonic
drink

Carbonated
drink

Mineral water Filtered water

Be careful, as the Ice Dispenser rotates and may cause injury to the fingers, etc. 

WARNING

Do not insert hands into the bottom of the Ice Bank in the Ice Dispenser.
Do not use the Ice Dispenser with the Ice Bank detached.
When someone else is using the refrigerator, refrain from opening the door or using the control panel. 

Do not let small children operate the dispenser, as this may result in injury. 
Do not hang on the Ice Bank. 
Do not disassembly, repair, or modify your refrigerator by yourselves. Please consult with a retailer if any repair or is required

Do not touch any of the mechanical parts of the Automatic Ice Maker. Since the Automatic Ice Maker rotates, there is a risk of injury to the fingers, etc.   

●
●
●
●
●
●
●

"Tank Position" line

How to use lce and Water Dispenser



How to use the Ice Dispenser 
Ice Dispenser

Ice Cubes
For large pieces of ice.(Dispense ice the way the Automatic Ice Maker makes it.) 

1. Touch the "Cubes" button. 2. Press a cup against the Dispenser Lever to dispense ice cubes. 

Ice Crushed
For finely crushed ice. (Crush the ice made by the Automatic Ice Maker and dispense it.)

1. Touch the "Crushed" button. 2. Press a cup against the Dispenser Lever to dispense crushed ice. 
Pi!

Lamp lights on.
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    utilizing the "Child Lock" feature is recommended. 

● When using the "Ice Dispenser" for the first time, discard the first 2 glasses of ice cubes for cleaning. 
● Hold your cup high with respect to the Dispenser Lever so as to prevent ice from scattering. 
● The Dispenser may be used even when the Automatic Ice Maker is not in operation. 
● To prevent misuse of the buttons and of the Dispenser lever, and to prevent children from playing with the refrigerator, 
● If the ice cubes in the Ice Bank are left unused for a long time, ice cubes may stick together and may form a big block of ice
    Therefore, it is recommended to use the Ice Dispenser as often as possible.
● Ice in the Ice Bank may freeze together after a power failure due to a temporary increase in temperature within the refrigerator.If this happens,
    remove the Ice Bank, discard any remaining ice and thoroughly dry the Ice Bank. After it has dried, return it to its place in the refrigerator and
    make a new batch of ice. 
● The Ice Dispenser will turn off temporarily if it is use continuously for more than approx. 16 seconds . In this case, the Dispenser Illumination will flash, 

indicating that the Ice Dispenser stops operating. Remove your glass from the Dispenser Lever in order to let the system reset. 
After reseting, the Ice Dispenser shall be used again.

● The regular condition is recommended to use -18 ºC-19ºC, The freezer temperature is adjusted at -15ºC is inappropriate to put warm or too much
food. Ice cube may stick together and may form a mass of ice. It is recommended to remove the mass of ice from the Ice Bank and Ice Dispenser Duct.

NOTICE

“Tank Empty” lamp

NOTICE

When the Water Tank becomes empty, the "Tank Empty" lamp 
automatically turns on. Refill the Water Tank when this happens. 

● If the Water Tank is not placed into its proper position, the “Tank Empty” lamp will turn on even if the Water Tank is not empty. When this happens,  
adjust the position of the Water Tank and make sure that it is pushed all the way in.   

● The lamp will temporarily turn off when the refrigerator compartment door is opened and closed, but will turn back on if the Water Tank is still empty.  

Lamp lights on.

NOTICE
● Germs can multiply quickly when filtered water, dechlorinated water, mineral water, or boiled water is used in the Water Tank.  Be sure to
   thoroughly clean the Water Tank regularly. 
● Change the water in the Water Tank once a  week.
● When not using the Water Tank for extended periods of time, thoroughly clean and dry the water tank and reinstall it to its place in the refrigerator. 
● The capacity of the Water Tank is approx. 5 liters.

Pi!

Lamp lights on.

How to use lce and Water Dispenser



NOTICE

Ice Making Time

● When the door is frequently opened and closed
● When a large amount of food is placed inside the 
    refrigerator at the same time
● After "Ice Tray Cleaning" has been run

● When there is a power outage
● During winter, or when the surrounding temperature is low

Ice cannot be made until the interior of the refrigerator is sufficiently cool. It may take 24 hours or longer to make ice 
for the first time after installation. Normally, however, it only takes 2 to 3 hours to make 8(eight) ice cubes. 

The Ice Preparation Time shown is the average time to make ice when the ambient temperature is 32°C 
and the door is not opened and closed. 

When you wish to make ice especially quickly, use the "Quick Freezing" function.

Normal Operation
Quick Freezing

Approx. 90 to 110 minutes
Approx.  70 to 90 minutes

Approx. 160 cubes
(maximum)

Ice Storage Capacity

The Ice Making Time will be longer in the following situations.

Ice Preparation Time ( 8 (eight) cubes / ice making cycle)
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NOTICE

Water Dispenser

How to use the Water Dispenser

● Discard the first cup of water that is dispensed just after installation, as the system needs to rinse itself out.
● It may take 24 hours or longer for the water in the Water Tank to cool sufficiently when the ambient temperature is high, such as during 
    summer. Normally, the water (5 L in volume) can be chilled in 8 to 9 hours.
● When you wish to have cold water quickly, use the Ice Dispenser to put ice in your cup, then dispense water using the Water Dispenser.
● The Water Dispenser will turn off temporarily if used continuously for more than approx. 60 seconds. In this case, the Dispenser Illumination will 
   lash, indicating that the Water Dispenser has been stopped. Remove your glass from the Dipenser Lever in order to let the system reset. 
   After the reset, the Water Dispenser can be used again.

● Hold the cup up when 
pressing it against the
"Dispenser Lever". 

2. To dispense water, simply press a 
    cup against the "Dispenser Lever". 

1. Touch the "Water" button.

Pi!

● If the lamp is on, fill water.

If "Tank Empty” lamp 
    is turned on.

Lamp lights on.

How to use the Automatic Ice Maker
Turning on/off the Automatic Ice Maker Function

NOTICE ● If you do not intend to use the Automatic Ice Maker, manually cancel its operation. 

First, check whether the Automatic Ice Maker is in operation.
3. When restarting operation.1. When in operation. 2. To stop the operation, Touch 

    the "Ice Maker" button. 

Pipi! Pi!

Lamp lights on.
Lamp lights off.

Lamp lights on.

How to use lce and Water Dispenser



Water Tank

Maintenance

● If the Automatic Ice Maker is not set to "Stop," the water pump may make sounds occasionally. This is not a malfunction. 

● Grasp the handle. To remove
     the lid, use your thumb to push
     the lid up. 

● Slide the lid in back-end first in the direction of the arrows to close the lid. 

In order to prevent grime and hard water stains from building up, make sure to rinse the Water Tank once a week.
1. How to open the Cover.

2. How to Close the Cover.
Handle
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Handle

Case

Cover

Water Tank
Water Filter

Lid

● Do not use cleansers as this may damage the filter. 

In order to prevent grime and hard water stains from building up,make sure to rinse the Water Filter once per week. 

NOTICE

W

●  Replace the Water Filter when it wears out. Water Filters need replacing every 3 to 4 years. 

1. Pull the Case to remove it from the Cover. 2. Pull the tab to remove the Water 
    Filter from the case. 

Case

Cover
Tap

3. Use a soft sponge to clean the Water Filter. 

CAUTION
● Wait for 2 to 3 seconds before removing your cup from the dispensing area 
    after dispensing water or ice. If you remove your cup without waiting, water 
    or ice may fall into the Water Tray or on the floor. 
● Dry any water that accumulates in the Water Tray with a dry cloth or remove 
    the Water Tray and dispose of the water. Also, wipe up any water droplets on 
    the surface of the door of the refrigerator with a dry cloth.

Wait 2 - 3 sec.

How to use lce and Water  Dispenser

Crusher Case

1. To stop the operation, touch 
    the "Ice Maker" button. 

● If there are still ice cubes remaining in the Crusher Case in the 
    reverse side of the Ice Bank, remove them using
    with a spoon, etc.. 

2.  Remove ice in the Ice Bank, clean and dry the ice Bank and  reinstall
     it to its place in the refrigerator.

Pipi!

Lamp lights off.

Ice Bank

●  Clean water tanks if they have not been used for 48 h;flush the water system connected to a water supply if water has not
 been drawn for 5 days. 



Ice Bank

Before performing maintenance, make sure that the refrigerator is unplugged. 

1. Wipe the Ice Bank dry with a soft cloth. 

1. Grasp the top of the Ice Bank with both hands. 
    Then, lift it up and pull it towards yourself. 

2. After removing the ice, wipe the Ice Bank with a soft cloth, 
    being careful to remove any water in or on the Ice Bank. 

If there are still ice cubes remaining in the Crusher Case in the reverse side of the Ice Bank, remove them using a spoon, etc.. 

Instructions for Regular Cleaning

Instructions for Removing and Cleaning the Ice Bank

Flapper

Blade

Crusher Case
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 If there is a gap, rotate the Auger 90 degrees and then install the Ice Bank. 

3. When installing the Ice Bank, be sure that there 
    is no gap at the bottom of the Ice Bank. 

GAP

90

Before performing maintenance, make sure that the refrigerator is unplugged.
Do not put your hands inside the Ice Bank. 
Do not use the Ice Dispenser when the Ice Bank is removed from the refrigerator. 
Do not disassemble, repair, or modify this equipment.
When repairs are necessary, contact retailers or service center.

Do not touch the blades of the Ice Bank when it is removed. There is a risk of injury.

Auger

NOTICE ● When not using the Ice Dispenser for a long time, thoroughly clean and dry the Ice Bank and reinstall.
 In this case, if ice is not removed from the Ice Bank, Ice cube may stick together cuasing the Ice Dispenser cannot operate. 

WARNING

●
●
●
●
●

Be careful, as the Ice Dispenser rotates and may cause injury. 

CAUTION

How to use lce and Water Dispenser

1. To remove the Water Tray, pull it forward. 2. To install the Water Tray, insert the tabs (2 tabs) on the 
    back side first, then insert the tabs on the front side (3 tabs) 
    securely. 

Water Tray

●  Wipe up any water or debris in the dispenser pit (especially the bottom) with a soft cloth. 

If the Water Tray becomes soiled, remove it and rinse it off.

Tap

Booth

Tap
Water Tray

●
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How to Maintain Your Refrigerator 
1 Unplug the power cord.
2 Remove the food.
3 Wipe the refrigerator clean.
■ It is the best if smudges are wiped of f immediatel.  It is also recommended to clean the areas of the refrigerator not clearly in view once a year.
■ Use a soft cloth moistened with lukewarm water to wipe off smudges. For dif ficult to remove smudges, use a diluted, neutral kitchen
    detergent, and then wipe off the smudges using a cloth moistened with lukewarm water.
        ● The following parts can be cleaned with water:

■  Wipe with a soft, dry cloth. Be sure not to get water 
     on the control panel, as it could become damaged.

1. Turn the leg adjuster to raise the refrigerator up off the floor. 2. Pull the refrigerator straight out toward you.

Control Panel

Door Gasket
■ This area is prone to smudges,
    so be sure to wipe it thoroughly.

 Door Surface
■ To clean the door surface, wipe with 

a soft cloth wetted with lukewarm water.

 Drip Catcher
■ Liquid that has accumulated here should 
    be wiped away.

Back Panel, Floor of Refrigerator

● If the adjuster does not turn 
    easily, use a screwdriver 
    to turn it. If it still will not 
    turn, then remove the leg 
    cover and try again.

● For floors that are easily 
    damaged, lay out a 
    protective mat, or other 
    protective material.

3. Wipe off the smudges on the back  panel, walls, and floor of the refrigerator.
● Due to the convection of air, this is a place where fine dust is 
    likely to adhere.

Freezer Compartment
● Adjustable-height Shelves
● Fixed Shelf
● Freezer Drawers
● Door Pockets
● Water Tray (Dispenser)

● Adjustable-height Shelves
● Dairy Pocket
● Door Pockets
● Egg Tray

Vegetable CompartmentRefrigerator Compartment
● Vegetable Drawers
● Vegetable Drawer Door
● Vegetable Drawers Cover
● Door Pocket

Drip Catcher

Adjuster Cover

Maintainance (General Matter)

NOTICE ● Clean reguraly surfaces that can come in contact with food and accessible drainage systems.
● If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, dry and leave the door open to prevent mould 

developing within the appliance.
NOTICE



  Plug the power cord into the outlet.
■ Insert the power plug into the outlet securely, all the way to the end with the power cord facing downward.

● Even if the power plug is plugged in immediately after being unplugged, the compressor will not run for 5 minutes. 
    However, if the inside is not cold, it will start running in approximately 30 seconds.
● The evaporating tray for defrosting of this refrigerator does not need to be cleaned.

● Do not use the following : An alkaline or weak alkaline kitchen detergent, scouring powder, soap, petroleum, boiling water, 
    scouring pads, acid, benzine, alcohol, or bleach (for details, see the Caution on the detergent package).
● When any cooking oil, citrus fruit juice, or juice from any food pours on this refrigerator, wipe it off.
● When using a chemical rag, be sure to heed the warnings for rag use.
■ The doors, painted surfaces, and plastic parts may be scratched, or discolored by the chemical rag.

How to Maintain Your Refrigerator  

1

2

3

1

2

3
4

Pull the vacuum box out
In order to take the products stored in vacuum
box , pull the vacuum box out. 

For the following part, clean it with a piece of 
cloth soaked in warm water.

Aluminum tray Vacuum box gasket

Vacuum box gasket

Vaccum box Case

Gasket receiver

Assembly of Vacuum Box Case

CAUTION
If the detergent or any product other than warm water is used for 
cleaning Vacuum Box Gasket, there maybe effects in terms of  
deformation, color change or loss vacuum property.
If Vacuum Box Gasket is dropping or Vacuum Box Door  
not well aligned, there may be the loss of vacuum property.

When Vacuum Box Gasket is dirty. 

Disassembly of Vacuum Box Gasket out off 
Vacuum Box Case.Facing the Vacuum Box,twist the knob 
of the Vacuum Box Gasket on top right and carefully remove. 

Knob

Wipe gently with sponge on the stain
with plain water. Don’t use any detergent. 

Please clean Packing track also.
Gasket track

Wipe water out with dry cloth and leave
the part until it is naturally dried. 

Assemble Vacuum Box Gasket, twist  
the knob to align with the packing track, 
deliberately assemble.

Knob Gasket track
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5 Return all parts  to their original locations.
6 Inspect and clean the power plug, cord and outlet.

■ Are there any cuts in the cord?
■ Is the plug damaged or is the outlet 
    loose and heating up excessively?
● When there is a problem with 
    the power cord, plug, or outlet, 
    please consult the retailer or the service center.

■ If the power plug is plugged in 
    with dust on the power cord, it 
    can result in fire.
● Remove all dust once a year 
    and wipe with a dry cloth.

 Inspection  Refrigerator Care

4 If any droplets remain on the surface of the parts that have been washed , wipe them.

Onece a month

CAUTION

NOTICE

Maintainance (General Matter)

Maintainance (Vacuum compartment for 3 Door Model)

Take  the Vacuum box to insert the vacuum compartment.
And push the handle down to lock



How to remove parts
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■  To remove drawers, pull 
them all the way out, 
then lift them upward.

Drawers

■  Push the lower right shaft backward, then 
    push the entire right side to the back. Next, 
    pull the left side forward towards yourself.

Upper Vegetable Drawer Door( 3 Door Model)

Door Pocket
■ Gently tap the left and right of 
    the bottom surface while pulling 
    a pocket up to remove it. 
    When installing the pockets, 
    push it all the way down in a smooth, 
    controlled manner.

■ To remove a shelf, lift it up slightly, then pull it towards you.
    To install a shelf, push it in until it comes into contact with the end of the slot. 

Replacing Lamp inside Refrigerator

■ When the interior lamp is damaged, please contact the
   Hitachi service centre or retailers for replacing the lamp 
   to avoid injury

 

Cover Lamp
WARNING

Do not remove the cover of interior lamp

Take urgent action when ice jams

How to remove a mass of ice from the Ice bank and Ice Dispenser Duct
1. Remove the ice bank from the freezer door . If you cannot remove it, take the following steps.

1.1 Remove all ice cubes from the ice bank until 
      only the ice mass remains.

1.2 Place a glass at the ice outlet of the ice dispenser booth.

Be sure to unplug the power cord before carrying out any maintenance.
   Failure to unplug the power cord can result in electric shock or injury.

WARNING

Parts Removal

Adjustable-height Shelves/Fixed Shelf (Freezer)
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How to remove a mass of ice from the Ice bank and Ice Dispenser Duct
1.3 Gently pour warm water into the ice bank, continuing 
     to do so until the tank can be removed.

2. Check the duct portion and the crusher case to be sure that there is no further icing or ice mass. 
    If any should remain, remove it and clean the duct portion.Again if it is difficult to remove, 
    pour warm water until the ice has melted enough to remove it, or in the case it is too hard 
    to remove ice, dip the ice bank into water to melt the ice mass.

3. Check the crusher axle (Part of the motor box), make sure it is still correctly in place and not loose. 
    If it is loose it is possible that a hole at the centre of the axle is deformed. In this case please contact 
    your retailer or authorised service centre for assistance.
4. Re-assemble the ice bank.
5. Restart the refrigerator operation, and wait for a while until the freezer temperature reaches 
    your desired setting. (The crusher must not be operated at temperatures above 0°C)
6. Check the crusher operation, motor movement and lid on/off.

 Crusher Case

 Motor Box  Motor BoxCrusher Axle a hole at center 
of Crusher Axle

Check the Following First
General Problems

If the refrigerator still does not operate properly, contact the retailer from where it was purchased.

● Is the power plug supplied ? ● Check the power supply at the wall outlet.
● Make sure the power supply cord is plugged firmly.
● Check the fuse box for blown fuse or tripped circuit breaker.

-

Problems Point to be checked
Does not cool at all.

Detailed Check Points and Countermeasures Page

Parts Removal

Troubleshooting



● Confirm that the refrigerator was installed properly.

● Was the refrigerator just installed ?

● Check the inside of the refrigerator. ● Is there too much food in the refrigerator ?
● Are there any hot items inside ?
● Is the cold air outlet blocked by any food items ?

● Is the freezer compartment temperature set to
   level 1 or 2, and is the refrigerator compartment 
   temperature set to level 1 or 2 ?

● Is your refrigerator in contact with direct sunlight ?
● Is there a heat producing device such as a gas stove nearby ?
● Is there sufficient open space around your refrigerator ?

● Up to approximately 4 hours is required until your refrigerator
   cools properly. In the summer, up to 24 hours may be required. 6
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-

-

● Set the freezer compartment temperature to level 3, 
    and set the refrigerator compartment to level 3.

● Set the temperature inside the freezer compartment to level 4
    or 5 and inside the refrigerator compartment to level 4 or 5.
● On very hot days, the cooling capacity could decrease, 
    ice cream could become soft, and the temperature in the door
    pockets could increase.

● Is the door being opened frequently ?
● Is the door touching food and not completely closing ?
● Is there anything such as a plastic bag caught between 
   the door gasket and the refrigerator main body, or are 
   there any gaps?

● Is it a hot summer day ?

● Because the freezer compartment has priority to be 
   cooled during "Quick Freezing" operation, the temperature 
   inside the refrigerator compartment could increase.

● Is the temperature for the refrigerator compartment 
   set to level 4 or 5 ?
● Is the ambient temperature 5 ºC or less ?

● Is any moist food being stored such that it is touching 
   the back left wall of the refrigerator compartment ?

● Has any moist food been placed in front of the cold air 
   outlet or at the back of a refrigerator shelf ?

● Avoid opening and closing the door as much as possible.

● Moist food might freeze, so do not place it in front of the cold 
    air outlet or at the back of a refrigerator compartment shelf.

● Change the temperature setting for the refrigerator 
    compartment to level 3 or 2. When set to level 5 , food might
    freeze.
● If the temperature in the refrigerator compartment is set to
 level 1 , food is less likely to freeze.

● Because the food is touching the freezer compartment partition 
   whose tenperature is comparatively low, the food might freeze. 
   Either increase the temperature setting or move the food away 
   from the compartment partition a little. 

● We recommend that you open and close the door quickly, and 
   open and close it as little as possible.
● Confirm that there are no gaps when the door is closed.
● When the door is closed, be sure that no food or plastic bags are 
   caught between the door and the refrigerator main body.

Problems Point to be checked
Does not cool 
properly.

Food in the 
refrigerator
compartment
and vegetable 
compartment
freezes.

Condensation
(or frost) is forming.

Water is collecting 
either inside the 
refrigerator or on 
the floor.

Detailed Check Points and Countermeasures Page

● When the humidity is so high, condensation might 
   form on the outside of the unit, on the door gasket, 
   or on the door. Also, after the door is opened and 
   closed, the cold air might make the door surface fog up. 

This is not unusual.
● Is condensation forming on the vegetable compartment
    drawer ?

● Is the door opened for a long time or opened and 
   closed frequently ?

● Is the door touching food, etc., and not closing 
   completely ?

● Did any water in a plastic bottle spill ?

● If the door is not closed completely, condensation drips onto
   the inside of the refrigerator or on the floor. Please close 
   the door completely.
● Store bottled water so it does not spill.

● Is the door securely closed ? ● If there are any gaps between the door and the refrigerator main 
   body, not only will the temperature inside increase, but 
   condensation or frost could also form. Please close the door
   securely.

● Wipe it off with a dry cloth.
● Condensation is less likely to form if the temperature setting
   for the freezer compartment is changed to level 3 or 2.

● This is because high humidity is maintained inside the drawer
   to prevent vegetables from drying out and to increase their life. 
   Wipe with a dry cloth.

● Decrease the number of times the door is opened and closed, and 
   open and close the door quickly.

General Problems
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● Has strong-smelling food been put inside without 
   being wrapped ?
● Food smells like plastic.

● The deodorizing function will not remove all odor.
● Either wrap or seal such foods.

● Sometimes the normal operating sound of the 
   refrigerator gets louder.
● A sound like running water is emitted.
● A knocking sound.
● A sound like something is boiling (a bubbling sound).
● A sizzling sound like when meat is being cooked.
● A sound like something stuck in a machine.
● A whirring sound.
● A cracking sound. (This is heard inside the refrigerator 
   when the door is opened.
● A hissing sound right after the door is closed. ● This is the sound of a temporary drop in air pressure when

    the air that entered into the refrigerator is suddenly cooled.

● This is the sound of the plastic creaking due to a change in 
   temperature (when the door is opened).

● After installation, the refrigerator operates at full power to cool
    its interior, so it will make a louder sound.
● This is the sound of the cooling fluid (refrigerant) flowing 
    through the cooling device. This sound might also be heard
    when the compressor has stopped.

● This is the sound of parts, such as the motor, which control
    the temperature inside the refrigerator running. 

● This is because many plastic parts are used inside
    the refrigerator. As your food cools, the odor will gradually
    go away.

Unpleasant
odor inside the 
refrigerator.

Ve ry weak electrical 
shock is felt when 
touching the main body.

The refrigerator 
is noisy.
Some kind of sound
is being made.
(These sounds are 
not a sign of 
malfunction.)

Problem
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The front and back of 
the refrigerator is warm. 
W arm wind blows 
out from the bottom. 

● The heat exhaust pipe and fan release the heat inside 
   the refrigerator, so they might become hot.

● The refrigerator occasionally accumulates static 
   electricity, but this is not a safety concern.

● If this becomes an annoyance, earthing the refrigerator 
   main body is recommended.

The door feels 
heavy when trying 
to open it right 
after being closed.

● This is caused by a temporary drop in air pressure 
   due to the suddenly cooling of the air entering inside 
   the refrigerator.

● The door might feel heavy for a moment, but it will soon feel
    normal again.

When one door is 

The panel display keeps
changing 

● This indicates that the refrigerator is runnning is store-display mode. 
● The refrigerator will not cool while running in store-display mode.
● Turn off the store-display mode by.
1. Power off and Power on the refrigerator again.
2. After that the refrigerator will return to normal mode.

-

closed, the other 
door opens.

● The compartments are connected by a cold air 
   pathway, so the air pressure from the closing of one
  door might cause the other door to open temporarily.

● Closing the doors slowly will eliminate this problem.

● The temperature in these locations might reach 50 ºC to 60 ºC 
    immediately after your refrigerator is installed. This is not 
    abnormal.

The refrigerator 
is noisy.

● Is the floor stable ?
● Is there any object between the refrigerator leg and 
   the floor where it is installed ?
● Is the rear face touching a wall, etc. ?

● Did the leg adjuster cover come off ?

● Install the refrigerator on a stable, level floor, or in a place 
    with a stable board under it.

● Install the refrigerator in a location with enough 
    space around it.
● Securely attach the leg adjuster cover.

5
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● Are there ice cubes in the Ice Bank ?

● Is the “Child Lock” lamp on ?

● Is the “ Water” lamp is on to select water dispensing ?

● Is the “Ice Maker” lamp off ? ● Activate the Automatic Ice Maker and use this function. 
   Check the “Ice Maker” lamp is on to make sure that 
   the Automatic Ice Maker is activated.

● Fill up the Water Tank with water to the "Full" line. 
● If there is enough water, Push the Water Tank into the 
"Tank Position".

● Is the “Tank Empty” lamp on ?

● Wait until ice cubes are made and try again.

● Reset the “Child Lock” function.

● Touch “Cubes” or “Crushed” button to select 
    ice dispensing.

● Ged rid of the food or crushed ice by using a spoon, etc.
    Do not use your fingers, since the Ice Dispenser may revolve
    and result in injury.

● Is the water in the Water Tank frozen ?

● Is the ice dispensing duct is stopped up with food 
   or fine crushed ice ?

● Take away these articles and store in other locations in the 
    refrigerator.

● Are any other articles such as food, etc. than ice stored 
   in the Ice Bank ?

● If frozen, set the temperature of the refrigerator 
    compartment to level 1 or 2.

Ice is not dispensed.

Ice Dispenser and Water Dispenser 

Point to be checked Detailed Check Points and Countermeasures Page
General Problems

Problem Point to be checked Detailed Check Points and Countermeasures Page

Troubleshooting



● Do ice cubes stick together in the Ice Bank ?
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● Have the doors opened so often, or so much food 
    have been stored a the same time ?

●  Is the freezer compartment temperature adjusted 
    to the higher temperature(level 2 or 1) than the 
    standard position ?

● Have the refrigerator just been started up ?
● Was there any power failure ?

● Remove the Ice Bank, discard the ice cubes ,and make 
   new ones.

● Is the Ice Dispenser outlet stopped up with ice ? ● If the outlet is stopped up with ice, get rid of ice.

● Ice cannot be made if the interior of the refrigerator is not cooled 
   down. It may take 24 hours to complete the first ice.

● Do not open the doors so often.
● Keep the distance between one food item to another as much as
    possible.

● Set the freezer temperature to the lower position(level 3 or 4).

Ice is not dispensed.

Ice is not made 
quickly.

The ice cubes have 
projecting sections.

Ice cubes stick 
together in the 
Ice Bank.

Ice or water smells.

Even when 
“Crushed” is 
selected, not only 
crushed ice but 
also ice cubes
(uncrushed ice) 
is dispensed.

● Is the ambient temperature low ?  Is it a winter time ? ● If the ambient temperature is low just like winter, the ice making 
    time can be longer.

● Is there any gap between the door gasket and 
    refrigerator body ?

● Close the door completely , if there is a gap.

● The ice tray is grooved to have even water flow for all areas. 
   Therefore this groove may make projecting sections.

● Was there any power failure ?
● Have the doors been opened  so often?

● Is there any gap between the door gasket and 
    refrigerator body ?

● Is the water in the Water Tank  enough ? If the water 
    is not sufficient, the ice cubes may be smaller than 
    usual and thus may not be crushed.
● If the Ice Dispenser has not been used for a long time, 
    the ice cubes may become samller and thus may not 
    be crushed.

● If the water is not much, fill up the Water Tank with water upto 
    the "Full" line.

● Due to unevenness of ice cubes, some small ice cubes will
   not be crushed and will be dispensed, however, this not 
   an abnormal situation.

● Remove the Ice Bank ,discard old ice cubes ,and make new ice 
    cubes again.

● Is the Water Tank or water purification Water Filter 
    dirty ?

● In order to prevent grime and hard water stains from building up, 
    make sure to rinse the Water Tank once a week. 

● Is not the water or ice fresh ? ● Replace the water in the Water Tank once a week. And, first, 
    discard the existing ice cubes , then make new ice cubes.

● Has the Ice Dispenser not been used for a long time ? ● If the Ice Dispenser is not used for a long time, the ice cubes
   may stick together. Therefore, it is recommended to use 
   the Ice Dispenser as often as possible.

● Since the temperature of the freezer compartment rose, thus
   the ice cubes melted and stick together. Remove the Ice Bank ,
   discard ice cubes ,and make new ice cubes again. And, make
   the door opening/closing frequency as little as possible. 

● If there is a gap, the freezer compartment temperature may rise
   and the ice cubes may stick together. Close the door completely.

● “Cubes” were selected just before dispensing
    “Crushed” ice ?

● When switching from “Cubes” to “Crushed”, ice cubes
    instead of crushed ice may be dispensed for the first moment. 
   On the other hand, when switching from“Crushed”to
   “Cubes”, crushed ice instead of ice cubes may be dispensed
    for the first moment. They are not abnormal.

● Is there stopped-up ice cubes in the ice crusher 
    section (at the reverse bottom side of the Ice Bank)
    of the Ice dispenser and the flapper to feed ice to be
    crushed kept opened ?

● Remove the Ice Bank to get rid of the ice in the ice crusher.

● Has strong-smelling food been put inside without 
    being wrapped ?

● When food with strong smell is stored, such food should be
   wrapped and sealed for storage.

28

Ice Dispenser and Water Dispenser 
Problem Point to be checked Detailed Check Points and Countermeasures Page

● To protect the electrical components, the system stops 
    the operation for 20 minutes for cooling down. If the Ice-
    Dispenser is used during this period, the "Dispenser -
    Illumination" flashes to inform you of this temporary stop.

● Have you been using the Ice Dispenser for more than 
    1.5 minutes ?

21
● If there is a gap at the bottom of the Ice Bank, remove 
   the Ice Bank , rotate the “Auger” of the Ice bank for approx. 
   90 degrees and place the Ice Bank again.

 Is the Ice Bank placed correctly ? 
   Is there any gap between the bottom of the Ice Bank 
   and the dispenser mechanism ?

Troubleshooting
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Water from the 
Water Dispenser 
is not chilled.

● Has the water just been put into the Water Tank ? ● It may take 24 hours or even more to chill the water in 
the Water Tank completely ,if the ambient temperature is high
 in the summer seasons, etc.. However, it will just take 8 to 
 9 hours to chill the tank-full of water.

● If you need chilled water immediately, it is effective to put 
   ice cubes into the glass by using the Ice Dispenser and then 
   to use the Water Dispenser.

● When using the Water Dispenser, the water dispensed 
    in the beginning is not chilled enough.

● Chilled water is supplied from the WaterTank in 
 the refrigerator compartment through the tubes which is 
 placed in the compressor compartment, the bottom of 
 the cabinet, and the door. Therefore, the water in 
 the beginning may not be chilled ,because that water was 
 not in the cold sections, however, after dispensing half of
 glass of water, chilled water will be dispensed. 

Water is not 
dispensed.

● Is the “Child Lock” lamp on ? ● Reset the “Child Lock” function.

● Is the water in the Water Tank frozen ? ● If frozen, set the temperature of the refrigerator compartment
 to level 1 or 2.

● Is the “Cubes”or“Crushed”lamp is on ? ● Touch the “Water” button to select dispensing water.

● Is the “Tank Empty” lamp on ? ● Fill up the Water Tank with water to the "Full" line. 
● If there is water in the Water Tank, surely push the Water Tank

 into  the “Tank Position”.

● Has the Water Dispenser been used for more than 
   1 minute continuously ?

● If the Water Dispenser is used for approx. 1 minute, the system
 temporarily stop dispensing for the sake of safety  in case of
a malfunction of dispenserswitch. The “Dispenser Illumination” 

   flashes to inform you of this case. To use again, release 
   the glass from the Dispenser Lever.

19
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Ice Dispenser and Water Dispenser 
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In case of occurred these event,
vacuum compartment might not
be operate.

● Is the Handle up? ● Push Handle down to the proper position.

● Has the Handle been pushed
   down to the end Gasket?

● If not, there is no vacuum. Push the Vacuum Box  Case
    inside to the end and push the handle down to the proper
    position.

● ● If they are, clean them by wiping the stain out.

● Is Vacuum Box  Gasket or 
   vacuum valve (blue) detached or loose.? 

Vacuum valve 
(blue)

● Deliberately attach Vacuum Box  Gasket
   and Vacuum valve.

● 

   

Thread Trash

Gasket

● If there is any plastic bag that contains
   things inside, remove it. If the packings
   are attached to each other, the vacuum
   property will be lost.

● If the sides of gasket stick to each other,
   put them apart. If gasket is dirty, clean it.

Vacuum compartment

Troubleshooting

Vacuum Compartment gasket and 
Gasket receiver dirty?

Compartment gasket and Gasket receiver?

Is there any bag that contains food or stain
or debris or trash in or around Vacuum

attached together in case spill of food.
It is because the side of the gasket get



It is not known whether
it is in the vacuum state or not.

● If the is the ‘Whoosh’ sound during 
    the opening, it is normal. 

-

Problem Point to be check Detailed Check Point and Countermeasure Page
● Has the Vacuum Box  or R door
   been opened/closed?

● Since the Vacuum Pump is in the status of readiness
    for work, the absence of the ‘Whoosh’ sound is not unusual.

The Handle cannot be locked. ● Is there anything stored in the Packing
   or the inmost side of the Case?

● If there is, remove that thing.

Vacuum compartment

-

-

-

-
The sound of Pump creating
the vacuum state.

If the sound or the shaking
happens often, there may be
 something at the door or 
the packing may be dirty.

There is shaking “Bu Bu” 
sound from around 
Vacuum Box.

23

7

-

There is nothing wrong.

If there is plastic bag, remove it and clean
the dirty Packing.

There are dews or water
around the door or 
inside Vacuum Box.

Anything that contains a lot of water
should be wrapped or covered. If there
are dews or water, wipe them with
a piece of cloth soaked in warm water.

Things stored in Vacuum
Box  are frozen.

Is there any vegetable that is
vulnerable to low temperature
such as cucumber or tomato
inside?

Check the vegetables that are vulnerable
to low temperature and move them to
vegetable compartment.

30

The door of the freezer
compartment was not left
open temporarily?

Check that the wrapping paper of the food is not getting
caught in order not to make gap between door and
door gasket when you close the door.

When the door is opened frequently or if the door
is opened when the humidity around the refrigerator
is high, moisture in the air may be turned into some
frost or ice on the inner wall or component of the
freezer compartment, or around the air chanels.
This is not a failure. Please try not to open the door
too many times or for a long time. Also, please wipe
frost or ice generated in the freezer compartment off 

The door of the freezer
compartment was not
opened frequently or longer
time than necessary?

Making extra ice by using
an additional ice-tray which
was not originally installed
in the refrigerator?

When the many containers in which water or liquid is stored
are put in the same time, water or liquid may be evaporated
and turned into frost or ice on the wall or component of the
freezer compartment, or around the air channels. You can
suppress these frost and ice by putting lid to avoid evaporation
Please wipe frost and ice off with use of a dry cloth.

Frost or ice is generated in
the freezer compartment

with use of a dry cloth.

Possible causes and / or Recommened solutionsPlease check hereGeneral operation

The door of the refrigerator 
compartment was not left
open temporarily?

Please check not to pinch the food or plastic bag between
the door and door frame when you close the door.

Dew or Frost is generated

Dew is generated in 
the refrigerator
compartment

Troubleshooting

closed.

Moisture in food and air can form dew inside
the Vacuum Compartment as it is completely
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Dew or Frost is generated

Why Dew and Frost are generated?

When warm and humid air contacts something cold, dew is generated. For example, if you put some ice in the glass in your room,
air around the glass will be cold down and some dew may be generated on the outer surface of the glass.

In the same way, when warm and humid air enters into the refrigerator at the door opening, the warm and humid air contacts cold
inner wall and little dew may be generated.

Accordingly, if the door opening is too frequent or too long, dew will be accumulated at every door opening. In some cases, 
dew may be frozen to generate some frost or ice flakes in the freezer compartment.

Troubleshooting

Possible causes and / or Recommened solutionsPlease check hereGeneral operation
When the door is opened frequently or if the door is opened
when the humidity around the refrigerator is high, moisture
in the air may be turned into some dew on the inner wall or

chilled air blow-off port. This is not failure . Please try not to
component of the refrigerator compartment, or around the

open the door too many times or for long time. Also, please
wipe off the dew in the refrigerator compartment with adry cloth.

The humidity of the vegetable compartment is higher than other
compartments. Accordingly, depending on the amount or type of
the vegetable, dew condensation may be generated on the plastic
case of vegetable compartment. However, this is not a failure.
When you do not want to have this kind of dew, please warp your 

happens many times, water may be accumulated
in the vegetable compartment. Please wipe the water off with a dry cloth.

When the humidity rises such as in rainy day, some dew many be generate
the outer surface of the refrigerator. Please wipe the dew off with a dry clot

When the temperature setting is set as “Coldest”, some dew may be
generated on the outer surface of the refrigerator. Please set the
setting as “Normal”. Also, please wipe dew off with use of a dry cloth.

The door of the refrigerator
compartment was not
opened frequently or longer
time than necessary?

Storing many vegetables
containing much water?

The volume of humidity around
the refrigerator is not high?

The temperature setting is
not set as “Coldest”?

Dew is generated in 
the refrigerator
compartment

Dew is generated on
outer surface of the
refrigerator

vegetables in a plastic flim. Also,when the dew condensation 



● This refrigerator, including refrigerant and the heat insulator, is using hydrocarbon (non-fluorocarbon). The hydrocarbon is a material that does not rip up 
    the ozone and have very little influence on global warming. It is the global environment concern material).
● R600a refrigerant is flammable. But the refrigerant is sealed up by the refrigerate circuit, and never leaks by usual use. In case of the refrigerant circuit 
    being damaged by any chance, please avoid the use of fire and electric product , open the window and ventilate. Afterwards, please contact 
    Hitachi Service Center.

This is not a malfunction of the refrigerator.

● The refrigerator is equipped with the dew prev ention and heat radiation tubes. 
The back and side plates may be heated es pecially when starting up or if the door is frequently opened and closed.

● The two compartments are connected with an air duct. When closing one of the doors, the door may be opened by
    the air pressure through the duct.This is a normal phenomenon.
● The sound like water flowing and boiling water is the sound of the cooling liquid (refrigerant).
● A creaking sound comes from the storage compartment. It is the sound caused by friction of the parts due to temperature change.

● It is because the compressor operates in low-speed for conserving energy
.

● It is because the system changes the operating power of the r efrigerator according to the temperature change.

● You may feel that the operation sound is larger because the com ppressor operates in high-speed under the following conditions: 
The refrigerator does not cool fully on the occasion such as using it for the first time, opening/closing the door frequently, the surrounding

    temperature is high.
The sound becomes more quiet after cooling fully.
The compressor operates at low speed at night, for long vacatio ns or absences, potentially creating large vibrations.

The surface of the refrigerator
 is hot
If a door is shut, other doors
may open.
Does the refrigerator make 
any abnormal noise(sound)?
Annoying sound is generated
by the refrigertor.

Operation sound lasts long.

Operation sound sometimes 
becomes louder.

Troubleshooting
What to do in these situations

Whitebrook Park, Lower Cookham Road, 

Hitachi Europe Ltd.
Digital Media Group (DMG) 

Maidenhead, Berkshire, SL6 8YA, United Kingdom
Contact email: tech.assist@hitachi-eu.com

Service Center
● Before you request repair, please check the refrigerator well according to page number 25-32. If it is still abnormal, please contact 

the retailer of purchase or the following service center. 

About Non-fluorocarbon refrigerator

Information for users in European Union Countries.
The mark shown on the right is in compliance with the Waste Electrical & Electronic Equipment directive 2012/19/EU (WEEE).
This Mark indicates the requirement NOT to dispose the equipment as unsorted municipal waste, but use the return and collection 
system available. Business users should contact their supplier and check the terms and conditions of the purchase contract. 
This product and its electronic accessories should not be mixed with other commercial waste for disposal.

Disposal Information
Instructions for waste disposal for Electrical & Electronic Equipment(WEEE). Packaging and packaging aids are recyclable and should principally be recycled.
Household users should contact either the retailer where they  Purchased this product , or their local government office, 
for further details of where and how they can take these items for environmentally safe recycling . 
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Some (simple) failures can be adequately handled by the end-user without any safety issue or unsafe use arising, provided that 
they are carried out within the limits and in accordance with the following instructions (see the “Self-Repair” section).
Therefore, unless otherwise authorized in the “Self-Repair” section below, repairs shall be addressed to registered professional 
repairers in order to avoid safety issues. A registered professional repairer is a professional repairer that has been granted access 
to the instructions and spare parts list of this product by the manufacturer according to the methods described in legislative acts 
pursuant to Directive 2009/125/EC.
However, only the service agent (i.e. authorized professional repairers) that you can reach through the phone number given in the 
user manual/warranty card or through your authorized dealer may provide service under the guarantee terms. Therefore, please be 
advised that repairs by professional repairers (who are not authorized by importer) shall void the guarantee.

Self-Repair

Self-repair can be done by the end-user regarding the following spare parts: door handles, doorHinges (as a part – not as an 
accessory), trays, baskets, and door gaskets. Moreover, to ensure product safety and to prevent risk of serious injury, the 
mentioned self-repair shall be done following the instructions in the user manual for self-repair. 
For your safety, unplug the product before attempting any self-repair.
Repair and repair attempts by end-users for parts not included above and/or not following the instructions in the user manuals for 
self-repair, might give raise to safety issues not attributable to the importer, and will void the warranty of the product. Therefore, it is 
highly recommended that end users refrain from the attempt to carry out repairs falling outside the mentioned list of spare parts, 
contacting in such cases authorized professional repairers or registered professional repairers. On the contrary, such attempts by 
end-users may cause safety issues and damage the product and subsequently cause fire, flood, electrocution, and serious 
personal injury to occur.
The manufacturer/seller cannot be held liable in any case where end-users do not comply with the above.
The spare part availability of the Hitachi refrigerator that you purchased is 7 years, especially for door gaskets this is expanded to 
10 years. During this period, original spare parts will be available to operate the refrigerator properly. 

HITACHI REFRIGERATORS DISCLAIMER / 
WARNING
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R-SX700GPRU0
R-MX700GVRU0

No Frost

Οδηγίες Χρήσεως
Ψυγείο

Μοντέλο

Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγορά του ψυγείου HITACHI. 
Πριν από τη χρήση παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσεω
για σωστή χρήση.

Refrigerant
R600a

Μόνο για οικιακή χρήση

Περιεχόμενα 
Προετοιμασία για Χρήση

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις 
για Aσφάλεια 
Προετοιμασίες πριν από τη Χρήση

Εγκατάσταση
Πριν από τη Χρήση
Βέλτιστη Αποθήκευση Τροφίμων 

Λειτουργία

Ταχεία Κατάψυξη
Ισχυρή Ψύξη
Παιδικό Κλείδωμα

Θέση Αποθήκευσης των Τροφίμων 
Χρήση του γυάλινου πίνακα αφής 

Ονόματα και λειτουργίες της οθόνης, 
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■ Αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί εύφλεκτα ψυκτικά  Η παρακάτω στήλη συμβόλων αναφέρει τις προφυλάξεις για τα εύφλεκτα ψυκτικά.

Το σύμβολο αυτό παραθέτει τις προφυλάξεις, που είναι σχετικές με τα εύφλεκτα ψυκτικά μέσα.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις  

Οι ακόλουθες προειδοποιήσεις και προφυλάξεις ταξινομούνται ανάλογα με το επίπεδο πιθανού τραυματισμού ή βλάβης, που ενδέχεται  

Προειδοποίηση 

Προσοχή 
Το εικονόγραμμα αυτό δείχνει ότι "Υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα πρόκλησης  σοβαρού τραυματισμού ή 
καταστροφή  περιουσιακών στοιχείων, εάν αγνοηθεί."

■ Μην εγκαθιστάτε το ψυγείο σε μέρος, 
    όπου μπορεί να έρθει σε επαφή με νερό.
 ● Αυτό μπορεί να αλλοιώσει την ηλεκτρική 
   μόνωση και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

■ Μην το συνδέσετε σε πρίζα τοίχου 
   με μικρότερη ικανότητα παροχής 
   ρεύματος από αυτή που χρειάζεται το ψυγείο. 
   Επίσης, μην χρησιμοποιείτε πηγές 
   τροφοδοσίας μη ενδεδειγμένης τάσης.
● Εάν η πηγή τροφοδοσίας μοιράζεται με άλλες 
   συσκευές χρησιμοποιώντας πολύπριζο, το 
   πολύπριζο μπορεί να υπερθερμανθεί πέρα από 
   το κανονικό επίπεδο και να προκαλέσει πυρκαγιά.

Τα παρακάτω σύμβολα είναι παραδείγματα.
Το σύμβολο αυτό είναι σήμανση  προειδοποίησης κινδύνου 

Αυτό το σύμβολο δείχνει "απαγόρευση".

Αυτό το σύμβολο δείχνει "αναγκαιότητα".

για Aσφάλεια

να συμβεί από αγνόηση των οδηγιών. Τα σύμβολα που εμφανίζονται δεξιά, δείχνουν καθαρά τη σημασία των οδηγιών.

Το εικονόγραμμα αυτό δείχνει ότι "Υπάρχει μεγάλη 
πιθανότητα σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου, 
εάν αγνοηθεί."

Κατά την εγκατάσταση ... Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία και τραυματισμό.

Καλώδιο Τροφοδοσίας και Φις Τροφοδοσίας  ...Για να αποφύγετε πυρκαγιά, ηλεκτροπληξία. 

■ Μην χρησιμοποιείτε κατεστραμμένο ή  μπόσικο φις 
   τροφοδοσίας ή πρίζα τοίχου. Το γεγονός αυτό μπορεί 
   να προκαλέσει πυρκαγιά ή ηλεκτροπληξία.
■ Μην κόψετε, λυγίσετε, διπλώσετε το καλώδιο
    τροφοδοσίας για να αποφύγετε πυρκαγιά 
    και ηλεκτροπληξία.

■ Μην βάζετε ή μην βγάζετε το φις 
   τροφοδοσίας με βρεγμένα χέρια.

Κατά τη διάρκεια καθημερινής χρήσης...Για αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας. 

■ Μην πετάτε νερά επάνω ή στο εσωτερικό του ψυγείου. 
● Αυτό μπορεί να αλλοιώσει την ηλεκτρική μόνωση 
   και να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
● Αυτό μπορεί επίσης να προκαλέσει διαρροή αερίου 
   εξαιτίας της οξείδωσης των σωληνώσεων.
■ Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε, ή τροποποιείτε το 
   ψυγείο μόνοι σας.
● Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον 
   πωλητή σας, εάν απαιτείται επισκευή. 

■ Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε, ή τροποποιείτε το 
   ψυγείο μόνοι σας.
● Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον 
    πωλητή σας, εάν απαιτείται επισκευή. 

■ Γειώστε το ψυγείο αυτό για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία και 
    ενοχλητική παρεμβολή. Πάντα να γειώνετε το ψυγείο, όταν το 
    χρησιμοποιείτε σε μέρη με υψηλή υγρασία. (Παρακαλούμε 
    συμβουλευτείτε τον πωλητή σας.)

■ Συνδέστε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα τοίχου 
   καλά, αφήνοντας το καλώδιο να τρέχει προς τα κάτω.
● Σύνδεση του φις τροφοδοσίας με το καλώδιο να τρέχει 
   προς τα πάνω μπορεί να εφαρμόσει κάμψη στο καλώδιο, 
   προκαλώντας βραχυκύκλωμα ή υπερθέρμανση, που μπορεί 
   να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.
● Μη ολοκληρωμένη σύνδεση του φις τροφοδοσίας μπορεί 
   να έχει ως αποτέλεσμα ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά λόγω 
   υπερθέρμανσης.
■ Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας ή το φις είναι 
   κατεστραμμένα, παρακαλούμε συμβουλευτείτε 
   τον πωλητής σας σχετικά με την επισκευή. 
■ Καθαρίστε τη σκόνη από το φις τροφοδοσίας 
    συχνά με στεγνό ύφασμα. 
● Αποσυνδέστε το φις τροφοδοσίας και σκουπίστε 
   το με στεγνό ύφασμα. 
● Ανεπάρκεια μόνωσης λόγω υγρασίας, όταν μαζευτεί σκόνη 
   στο φις τροφοδοσίας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.
■ Βεβαιωθείτε ότι αποσυνδέσατε το φις τροφοδοσίας 
   πριν από συντήρηση του ψυγείου.
● Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε το φις τροφοδοσίας για αποσύνδεση.

■ Μην τοποθετείτε δοχεία νερού ή ξένα 
   αντικείμενα στο επάνω μέρος του ψυγείου.
●  Ανοίγοντας και κλείνοντας τις πόρτες κ.λ.π. 
    μπορεί να προκληθεί πτώση των αντικειμένων 
    στο επάνω μέρος του ψυγείου, με συνέπεια τραυματισμό. 
■ Μην χρησιμοποιείτε το ψυγείο σε περιβάλλον με εύφλεκτα αέρια.
●  Σπινθήρες από σημεία ηλεκτρικών επαφών, όπως π.χ. οι 
    επαφές των θυρών, μπορεί να 
    προκαλέσουν ανάφλεξη και κατά
    συνέπεια φωτιά
■ Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές διατάξεις ή 
    οποιοδήποτε άλλα μέσα για να επιταχυνθεί 
    η διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνα 
    που συστήνονται από τον κατασκευαστή.

Για να αποφύγετε τραυματισμό των χρηστών, τραυματισμό άλλων 
προσώπων και επίσης καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, παρακαλούμε 
ακολουθήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. 
(Επίσης, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτά σε όλες τις σελίδες.)
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■  Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα του 

    ψυκτικού υγρού ή στο ψυγείο. 
■ Διατηρήστε τα ανοίγματα εξαερισμού 
    στο περίβλημα της συσκευής 
    απαλλαγμένα από εμπόδια.

Κατά τη διάρκεια καθημερινής χρήσης...Για αποφυγή πυρκαγιάς, ηλεκτροπληξίας. (Συνέχεια) 

 Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται προς χρήση από 
    πρόσωπα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με μειωμένες 
    φυσικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη 
    εμπειρίας και γνώσης, εκτός αν επιτηρούνται ή τους έχουν 
    δοθεί οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από 
    αρμόδιους για την ασφάλειά τους.

■

■ Μην στηρίζεστε στις πόρτες ή μην πατάτε 
    επάνω στα διάφορα διαμερίσματα. 
● Μπορεί να προκληθεί τραυματισμός από 
    ανατροπή του ψυγείου ή από πιάσιμο των 
    χεριών στην πόρτα.

■ Αιθέρας, υγρό αέριο προπανίου, διαλύτης κ.λ.π., 
    που είναι πτητικές ουσίες, δεν μπορούν να 
    αποθηκευτούν σε αυτό το ψυγείο.
● Μην βάλετε εύφλεκτες ουσίες στο ψυγείο. 
    Μπορεί να προκληθεί έκρηξη ή πυρκαγιά.

■ Σε περίπτωση διαρροής εύφλεκτων 
    αερίων, μην αγγίζετε το ψυγείο και 
    ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό.
■ Μην εφαρμόζετε πίεση σε γυάλινες 
    πόρτες ή ράφια. 
● Έχουν φτιαχτεί από ψημένο γυαλί, ωστόσο, 
    υπερβολική πίεση μπορεί να έχει σαν 
    αποτέλεσμα θραύση, γεγονός επικίνδυνο.
■ Μη συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε το ψυγείο με 
    απομακρυσμένο το Δοχείο Αποθήκευσης 
    Παγοκύβων.
● Ο μηχανισμός του Συστήματος Λήψης 
    Παγοκύβων περιστρέφεται και μπορεί 
    να έχει σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό. 

■ Μην καταστρέφετε το κύκλωμα του ψυκτικού υγρού.
● Εάν συμβεί να υποστεί ζημιά η σωλήνα του ψυκτικού υγρού, παραμείνετε μακριά από το ψυγείο και 
    αποφύγετε τη χρήση φωτιάς και ηλεκτρικών συσκευών.
● Και, ανοίξτε τα παράθυρα για εξαερισμό του δωματίου και συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή το σέρβις.

■ Ακολουθήστε τις οδηγίες της περιοχής σας κατά την απόρριψη.
● Αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί ψυκτικό υγρό R600a και 
     κυκλοπεντάνιο, ως παράγοντα διόγκωσης της μόνωσης 
    θέρμανσης από ουρεθάνη. 

■ Κατά την απόρριψη του ψυγείου, αφαιρέστε 
    τα λάστιχα στεγανοποίησης της πόρτας. 
● Για να αποφύγετε τον κίνδυνο εγκλωβισμού 
    νηπίου ή παιδιού.

Αυτή η συσκευή δημιουργήθηκε για οικιακή ή
παρόμοια χρήση όπως

■

● Περιοχές κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
● Αγροικίες και από πελάτες σε ξενοδοχεία, ξενώνες και άλλα περιβάλλοντα οικιστικού τύπου
● Περιβάλλοντα φιλοξενίας, σίτισης
● Εφαρμογές τροφοδοσίας και παρόμοιες εφαρμογές που δεν περιλα μβάνουν λιανική πώληση
Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν είναι παγιδευμένο ή κατεστραμμένο.
Μην εντοπίζετε πολλές φορητές πρίζες ή φορητά τροφοδοτικά στο πίσω μέρος της συσκευής.

■
■

■ Είναι επιβεβλημένη η επιτήρηση των παιδιών για να  

Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνεται 

● Παιδιά που έχουν μπει στο εσωτερικό, 

■

■

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά 8 ετών και
άνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητικές ή
νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη εμπειρίας και γνώσης εάν 

της συσκευής και αντιλαμβάνονται τους κινδύνους που
εμπεριέχονται. 

επιτηρούνται ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση

εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη συσκευή και ότι
δεν μπαίνουν μέσα σε αυτή.

μπορεί να μην είναι σε θέση να βγουν.

■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή.
■ 

από παιδιά χωρίς κάποιον επιβλέποντα.

■ Φάρμακα, χημικές ουσίες, ερευνητικές και 
    πειραματικές ουσίες δεν πρέπει να 
    αποθηκεύονται στο ψυγείο.
● Δεν μπορούν να αποθηκευτούν στο εσωτερικό του 
   ψυγείου ουσίες, που απαιτούν αυστηρές συνθήκες αποθήκευσης.

■ Αν διαπιστώσετε ότι κάτι αφύσικο συμβαίνει 
    στο ψυγείο, αποσυνδέστε το αμέσως και 
    συμβουλευτείτε τον πωλητή σας.

■ Κατά την αντικατάσταση του εσωτερικού 
    λαμπτήρα του ψυγείου, αποσυνδέστε το 
    καλώδιο τροφοδοσίας. Χρησιμοποιήστε τον 
    ενδεικνυόμενο λαμπτήρα και τοποθετήστε 
    τον κατάλληλα κατά την αντικατάσταση. 

■ Μην βάζετε τα χέρια σας στο Δοχείο Αποθήκευσης 
    Παγοκύβων του Συστήματος Λήψης Παγοκύβων.
● Ο μηχανισμός του Συστήματος Λήψης 
    Παγοκύβων περιστρέφεται και μπορεί 
    να προκαλέσει τραυματισμό.
■ Μην αγγίζετε τον μηχανισμό του 
    αυτόματου συστήματος παραγωγής παγοκύβων. 
● Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού όταν 
    λειτουργεί ο μηχανισμός.

■ Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με την συσκευή.

Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε 

Η θάλαμοι χαρακτηρισμένοι με δύο αστέρων κατεψυγμένων 

Εάν η συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα,  

επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.

τροφίμων, ή αποθήκευση και παρασκευή παγωτού ή παγάκια.
τροφίμων, είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων 

■

■

την ανάπτυξη μούχλας και οσμών εντός της συσκευή.
στεγνώστε τους, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε 
απενεργοποιήστε την, ξεπαγώστε τους θαλάμους, καθαρίστε και

■ Συστήνουμε παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών να επιτρέπεται 
να τοποθετούν ή να αφαιρούν τρόφιμα από ψυκτικές συσκευές.
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Όπως παλιά πανί

Προσοχή 
Κατά τη διάρκεια καθημερινής χρήσης...Για να αποφύγετε ασθένεια και τραυματισμό.

Προειδοποιήσεις και Προφυλάξεις  
για Aσφάλεια

Για να αποφύγετε τραυματισμό των χρηστών, τραυματισμό άλλων 
προσώπων και επίσης καταστροφή περιουσιακών στοιχείων, παρακαλούμε 
ακολουθήστε τις παρακάτω προειδοποιήσεις και προφυλάξεις. 
(Επίσης, παρακαλούμε να διαβάσετε αυτά σε όλες τις σελίδες.)

Κατά την μετακίνηση ή την μεταφορά g ...Για αποφυγή πρόκλησης ζημιάς, βρεξίματος, λερώματος του δαπέδου, ή για αποφυγή τραυματισμού.

■ Τρόφιμα και σκεύη στον θάλαμο κατάψυξης 
    δεν πρέπει να τα αγγίζετε με βρεγμένα χέρια.
● Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει 
    κρυοπαγήματα. (Ειδικά σε περίπτωση 
    μεταλλικών αντικειμένων.)

■ Μην κρατάτε το επάνω μέρος, το κάτω και τις 
    πλευρές των πορτών κατά το κλείσιμο αυτών.
● Το γεγονός αυτό μπορεί να έχει σαν 
    αποτέλεσμα το πιάσιμο των δακτύλων 
    σας στην άκρη της πόρτας.

■ Μην αποθηκεύετε τρόφιμα ή ξένα αντικείμενα στο Δοχείο  

■ Μην βάλετε μπουκάλια κ.λ.π. βίαια στις θήκες της πόρτας.
Το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει
την πτώση των μπουκαλιών ή την 
αποκόλληση των θηκών από την πόρτα.

●

■ Μην αποθηκεύετε τρόφιμα που μυρίζουν ή τρόφιμα, 
    που έχει αλλάξει αφύσικα το χρώμα τους.
● Παρόμοια ενέργεια μπορεί να προκαλέσει 
    ασθένειες.

Αποθήκευσης Παγοκύβων πάγου
του Συστήματος Λήψης Παγοκύβων.
Επίσης, να είστε προσεκτικοί ώστε
να μην τα αφήσετε να πέσουν μέσα.

■ Μην βάλετε τα χέρια σας στην κάτω 
    επιφάνεια του χώρου συντήρησης.
● Κατά τον καθαρισμό, βάζοντας τα χέρια 
    σας κοντά στην κάτω επιφάνεια του ψυγείου 
    μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τον τραυματισμό 
    από λεπτά μεταλλικά φύλλα.

■ Να μην έχετε τα πόδια σας πολύ 
    κοντά στο ψυγείο κατά το άνοιγμα 
    της πόρτας. 
● Κατά άνοιγμα της πόρτας, τα πόδια 
    σας μπορούν να χτυπηθούν, με συνέπεια τραυματισμό.

■ Βεβαιωθείτε ότι κρατάτε καλά την χειρολαβή 
    για να ανοίξετε και να κλείσετε την πόρτα.

■ Μην βάζετε τα δάχτυλά σας στην έξοδο 
    παγοκύβων, ή μην αγγίζετε τα στοιχεία 
    γύρω από το άνοιγμα.

■ Μην αποθηκεύετε γυάλινες φιάλες στον θάλαμο 
    κατάψυξης. 
● Οι φιάλες μπορούν να σπάσουν με το πάγωμα του 
    περιεχομένου και να προκληθεί τραυματισμός.

■ Μην τοποθετείτε τρόφιμα που προεξέχουν 
    από την πρόσοψη κάθε ραφιού.
● Οι πόρτες μπορεί να μην κλείσουν καλά ή 
    οι θήκες της πόρτας μπορεί να πέσουν κάτω. Μπορεί να 
    προκληθεί τραυματισμός από αντικείμενα, όπως πτώση 
    φιαλών και χτύπημα των ποδιών σας.

■ Μην χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές των θυρών κατά 
    την μεταφορά του ψυγείου.
■ Ποτέ μην χρησιμοποιείτε τις χειρολαβές μεταφοράς 
    για να το σηκώσετε με ανυψωτικό γάντζο αλυσίδας 
    ή παρόμοια μηχανήματα.

■ Σε πάτωμα που μπορεί να γρατσουνιστεί εύκολα, 
    μην μετακινείτε το ψυγείο με τα ροδάκια του.
● Οι ρόδες μπορεί να γρατσουνίσουν 
    το πάτωμα.
● Για πάτωμα που μπορεί να γρατσουνιστεί 
    εύκολα, βάλτε ένα προστατευτικό χαλί κ.λ.π.

■ Χρησιμοποιήστε τις χειρολαβές μεταφοράς κατά τη μεταφορά του ψυγείου.
● Κρατήστε τις χειρολαβές μεταφοράς μόνο. Εάν κρατάτε τις χειρολαβές των θυρών, τα χέρια σας μπορούν να γλιστρήσουν και 
    μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.
● Περισσότερα από 4 άτομα πρέπει να μεταφέρουν το ψυγείο για λόγους ασφάλειας.
● Μεταφέρετέ το με τις πόρτες να  κοιτάζουν προς τα πάνω.
■ Πριν από την μεταφορά του ψυγείου: 
  1. Βγάλτε έξω τα τρόφιμα και τα παγάκια. 
  2. Αδειάστε το νερό στο δίσκο εξάτμισης νερού, που βρίσκεται στο κάτω μέρος του ψυγείου.
  3. Τοποθετήστε το προστατευτικό χαλί ή ύφασμα στο δάπεδο όπου κινείστε.
  4. Τελικά, μεταφέρετε το ψυγείο με τις πόρτες να κοιτάζουν προς τα πάνω.
● Ασφαλίστε τις πόρτες καλά με κολλητικές ταινίες, έτσι ώστε να μην ανοίγουν.
● Εάν το μεταφέρετε σε όχημα, μην φορτώνετε το ψυγείο με τα πλαϊνά του. 
Αυτό θα μπορούσε να βλάψει τον συμπιεστή.

■ ■ Φυλάσσετε ωμό κρέας και ψάρια σε κατάλληλα δοχεία εντός της 

τραυματισμός.
μεταξύ των θυρών και μπορεί να προκληθεί

● Τα δάχτυλα μπορεί να πιαστούν στα κενά 
το πάνελ ελέγχου.
ψυγείο, να μην ανοίγει ή χειρίζεται 

■ Εάν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το 

Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλα χρονικά διαστήματα, μπορεί 
να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας εντός των 
θαλάμων της συσκευής

συσκευής, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή με άλλα τρόφιμα. 
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Προετοιμασίες πριν από τη Χρήση
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Εγκατάσταση
1. Ελέγξτε το πλάτος των θυρών του σπιτιού. 

Τα ακόλουθα δείχνουν τις διαστάσεις του ψυγείου αυτού. Βεβαιωθείτε ότι ελέγξατε εάν μπορεί να
 περάσει το ψυγείο μέσα από τις πόρτες του σπιτιού.
Οι πόρτες του ψυγείου μπορεί να χρειαστεί να αφαιρεθούν, εάν το πλάτος ή το βάθος του ψυγείου 
είναι περισσότερο από το πλάτος των θυρών του σπιτιού.
Για αφαίρεση της πόρτας του ψυγείου, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πωλητής σας.

2. Εγκαταστήστε το ψυγείο στην ακόλουθη θέση. 
Εγκαταστήστε το σε σταθερό και επίπεδο δάπεδο.
● Εάν το εγκαταστήστε σε τέτοιο δάπεδο, τοποθετήστε μια ξύλινη επιφάνεια (πάχους 1 εκ.) 

 και τοποθετήστε το ψυγείο πάνω στην ξύλινη επιφάνεια.
 ・Στην περίπτωση που μπορεί το δάπεδο να παραμορφωθεί ή να αλλάξει χρώμα λόγω  θερμότητας από το ψυγείο.  
 ・Στην περίπτωση μαλακών ή εύθραυστων πατωμάτων, στα οποία το ψυγείο μπορεί να πάρει κλίση.
Μην το εγκαθιστάτε σε μέρος, όπου το ψυγείο εκτίθεται σε άμεσο ηλιακό φως ή σε άλλες πηγές θερμότητας.
● Τέτοιες περιστάσεις μπορούν να οδηγήσουν σε ανεπαρκή ψύξη ή αύξηση του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος.
● Άμεσο ηλιακό φως θα προκαλέσει αποχρωματισμό των πλαστικών μερών του ψυγείου.
Εγκαταστήστε το σε περιβάλλον ξηρό ή με καλό εξαερισμό. 
● Το γεγονός αυτό βοηθά στην αποφυγή διάβρωσης και διατήρηση χαμηλής κατανάλωσης.
* Εάν επιθυμείτε να εγκαταστήσετε το ψυγείο σε ζεστή ανοιξιάτικη περιοχή εκτεθειμένη σε αέριο σουλφιδίου, 
μπορεί να χρειαστεί να εφαρμόσετε αντιδιαβρωτική προστασία στη σωλήνωση. Ελάτε σε επαφή με τον έμπορό 
σας εκ των προτέρων. Βλάβη προκληθείσα από την αιτία αυτή δεν καλύπτεται από την εγγύηση. 

3. Αφήστε αρκετό ελεύθερο χώρο για απελευθέρωση της θερμότητας. 
Το ψυγείο χρειάζεται αρκετό ελεύθερο χώρο για εξαερισμό γύρω από το περίβλημα για καλύτερη απόδοση στην ψύξη.
● Πρέπει να εξασφαλιστεί διάστημα τουλάχιστον 5 εκ. για την αριστερή/δεξιά, επάνω και πίσω πλευρά του  

ψυγείου με τον τοίχο. 
Και, για να ανοίγουν οι πόρτες καλά, πρέπει να εξασφαλιστεί ο ακόλουθος κενός χώρος.   

4. Ηλεκτρική σύνδεση γείωσης 
Γειώστε αυτό το ψυγείο για αποφυγή ηλεκτροπληξίας και παρεμβολής θορύβου. 
Πάντα να γειώνετε αυτό το ψυγείο, όταν το χρησιμοποιείτε σε μέρη με υψηλή υγρασία. 
(Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πωλητή σας.)

5. Ρυθμίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να διατηρήσετε 
ευθυγραμμισμένη αριστερά/δεξιά την πόρτα του ψυγείου. 
Χωρίς ρύθμιση των ποδιών, το ύψος των θυρών μπορεί να μην 
είναι ευθυγραμμισμένο ή μπορεί να υπάρξει αφύσικη δόνηση ή 
θόρυβος ανάλογα με την διαμόρφωση του δαπέδου. 
Ακολουθήστε τις οδηγίες κατωτέρω.

① Γυρίστε τα ρυθμιζόμενα πόδια για να χαμηλώσετε τα 
ρυθμιζόμενα πόδια, έως ότου να αγγίξουν το πάτωμα σταθερά.

② Συγκρίνετε το ύψος της αριστερής και δεξιάς πόρτας και χαμηλώστε 
το ρυθμιζόμενο πόδι του οποίου το ύψος της πόρτας είναι χαμηλότερο 
από το άλλο, έως ότου και τα δύο ύψη των θυρών να γίνουν επίπεδα.
● Γυρίζοντας το ρυθμιζόμενο πόδι 1 στροφή αλλάζει το ύψος 

της πόρτας κατά περίπου 1 mm.
● Θα χρειαστούν αρκετές ημέρες έως ότου εφαρμόσουν τα 

πόδια στο δάπεδο και γίνει σταθερό το ύψος των θυρών.
Σε περίπτωση που τα ρυθμιζόμενα πόδια είναι δύσκολο να γυρίσουν:
● Αφαιρέστε 2 βίδες και έπειτα αφαιρέστε το κάλυμμα ρύθμισης.
● Εισάγετε κατσαβίδι σε μια αυλάκωση του ρυθμιζόμενου 

ποδιού και γυρίστε.

Προειδοποίηση 
Μη συνδέετε την γραμμή γείωσης   

γραμμή ή εγκατάσταση αλεξικέραυνου.
σε σωλήνα αερίου,τηλεφωνική

Παρακαλούμε ελέγξτε πριν από την εγκατάσταση.
στερεώστε το με 
τις βίδες γείωσης

ακροδέκτη γείωσης

καλώδιο γείωσης

Ρυθμιζόμενο
Πόδι

Κάλυμμα Ρύθμισης 

Αφαιρέστε 2 βίδες 
(και στις δύο πλευρές)

Χαμηλώστε το αριστερό 
ρυθμιζόμενο πόδι

Χαμηλώστε το δεξιό 
ρυθμιζόμενο πόδι

Η αριστερή πόρτα 
είναι χαμηλότερη

Η δεξιά πόρτα 
είναι χαμηλότερη



Πριν από τη Χρήση

●

Διατηρήστε αρκετό ελεύθερο χώρο μεταξύ των τροφίμων. 
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4 ώρες 

Προετοιμασίες πριν από τη Χρήση 
2

3

    Ένα ψυγείο δεν είναι μια συσκευή που αυξάνει τη φρεσκάδα των τροφίμων αλλά συσκευή που επιβραδύνει την αλλοίωση των 
τροφίμων για κάποιο χρονικό διάστημα. Παρακαλούμε ακολουθήστε προσεκτικά τις Οδηγίες Χρήσεως και λάβετε τα κατάλληλα 
μέτρα για να διατηρηθούν τα τρόφιμα φρέσκα.

1. Εσωτερικός καθαρισμός του ψυγείου. 
■ Σκουπίστε την επιφάνεια ήπια με υγρό μαλακό ύφασμα.

2. Συνδέστε το ψυγείο σε αποκλειστική πρίζα τοίχου.
■ Το ψυγείο μπορεί να συνδεθεί σε πρίζα τοίχου αμέσως μετά από την εγκατάσταση.
■ Σιγουρευτείτε για χρήση κατάλληλης τάσης τροφοδοσίας και αποκλειστικής πρίζας τοίχου.

3. Επιτρέψτε αρκετή διάρκεια λειτουργίας για ικανοποιητική 
    ψύξη πριν την αποθήκευση τροφίμων.

■ Μπορεί να χρειαστεί περίπου 4 ώρες για να κατέβει πλήρως η θερμοκρασία και θα μπορούσε 

30 δευτερόλεπτα αφότου συνδεθεί η τροφοδοσία,
ο συμπιεστής θα αρχίσει να λειτουργεί.

Σημείωση

Βέλτιστη Αποθήκευση Τροφίμων 

● Μερικά τρόφιμα που τοποθετήθηκαν πάρα πολύ κοντά μπορούν 
   να εμποδίσουν τη ροή του κρύου αέρα. Αφήστε αρκετό ελεύθερο
   χώρο. 

Αφήστε τα τρόφιμα να κρυώσουν αρκετά πριν να τα βάλετε στο ψυγείο.
● Τοποθέτηση ζεστών τροφίμων στο ψυγείο αυξάνει την 
    εσωτερική θερμοκρασία και σπαταλά ηλεκτρικό ρεύμα.

Μην εμποδίζετε τον Ανεμιστήρα Ψυχρού Αέρα. 
● Το γεγονός αυτό θα επηρεάσει δραστικά τη ροή ψυχρού αέρα 
    και μπορεί να μην διατηρηθεί 
    η εσωτερική θερμοκρασία 
    ομοιόμορφη. Επιπλέον, το 
    γεγονός αυτό θα μπορούσε να 
    έχει ως αποτέλεσμα πάγωμα των 
    τροφίμων κοντά στον ανεμιστήρα κατάψυξης.

Διατηρήστε τα τρόφιμα υγιεινά. 
● Μία εκπληκτική ποσότητα ανθυγιεινών 
    ουσιών μπορεί να βρεθεί στα τρόφιμα.

Τυλίξτε ή σφραγίστε τα τρόφιμα και μετά αποθηκεύστε τα.
● Χρήση των τροφίμων τυλιγμένων ή 
    σφραγισμένων αποτρέπει την ξήρανσή 
    τους ή τη μετάδοση των οσμών.

Μην τοποθετείτε ζεστά τρόφιμα σε ήδη ψυγμένα τρόφιμα.
● Το γεγονός αυτό θα θερμάνει ήδη τα ψυγμένα τρόφιμα.

Ροή δροσερού αέρα

Λουκάνικο
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-20℃～-18℃ 2℃～5℃

4℃～7℃

●

Cheese

● Περίπου 5.0 L

Πλήρης γραμμή δεξαμενών

-3°C~1°C -1°C~3°C Cheese

Θέση Αποθήκευσης των Τροφίμων  
Θάλαμος Kατάψυξης  Χώρος Συντήρησης

Ράφια Κατάψυξης 
●Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 

και παγωτών κ.λ.π.

Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων
●Για την αποθήκευση παγοκύβων 
 παρασκευασμένων από το
 "Αυτόματο Σύστημα 
Παραγωγής Παγοκύβων"

Θήκες Πόρτας Καταψύκτη
●Αποθήκευση μικρών συσκευασμένων 

κατεψυγμένων τροφίμων.
●Δεν συστήνεται για μακροχρόνια 

αποθήκευση, επειδή 
μπορεί να εμφανιστεί
άνοδος θερμοκρασίας
προκαλούμενη από 
άνοιγμα της πόρτας.

Συρτάρια Κατάψυξης
●Αποθήκευση συσκευασμένου κρέατος, 
ψαριών κ.λ.π.

Θήκες Πόρτας Χώρου Συντήρησης
●Αποθήκευση μικρών συσκευασμένων 

τροφίμων και ποτών, 
όπως χυμοί, γάλα κ.λ.π. 

Ράφια Χώρου Συντήρησης 
●Αποθήκευση συνοδευτικού εδέσματος

επιδορπίου κ.λ.π. 

Ψάρια / Κρέας (-1°C) Τυρί / Φρούτα (1°C)

Φρουτολεκάνη
Θήκες Πόρτας Χώρου Λαχανικών
●Αποθήκευση μικρών συσκευασμένων 

τροφίμων και ποτών,
όπως χυμοί, γάλα κ.λ.π.

Συρτάρια Χώρου Λαχανικών
●Αποθήκευση φρούτων και λαχανικών.

Χώρος κενού

Δεξαμενής Νερού

Σημείωση ● Οι παραπάνω θερμοκρασίες αποτελούν τις κατά προσέγγιση τιμές σε συνθήκες εξωτερικής θερμοκρασίας των 32ºC, η ρύθμιση  
    του θαλάμου συντήρησης στους, της κατάψυξης στους, με τις π
● Οι θερμοκρασίες στις θήκες της πόρτας μπορεί να είναι λίγο υψηλότερες από τις παραπάνω θερμοκρασίες.

Η προδιαγραφή του μοντέλου που αγοράσατε ενδέχεται να διαφέρει από μια από τις παραπάνω εικόνες.
(Η παραπάνω εικόνα βασίζεται στο μοντέλο 3 θυρών deluxe.)

Με την ικανότητα να αποτρέπει την οξείδωση, το προϊόν μπορεί να διατηρήσει τα θρεπτικά συστατικά και τη γεύση των τροφίμων 
περισσότερο από τις συμβατικές τεχνικές διατήρησης τροφίμων.

Τρόφιμα προς αποθήκευση
Κρέατα/ επεξεργασμένα κρέατα

Μοσχάρι/χοιρινό/κοτόπουλο/
ζαμπόν/λουκάνικα/κτλ

Ψάρια και θαλασσινά

ψάρια σκουμπρί/ αυγά σολωμού

Λαχανικά και φούτα
Λαχανικά σαλάτας/ πιπεριά /
μήλα / πορτοκάλι / ακτινίδιο/
κτλ ...

Κόκκοι καφέ / φύλλα τσαγιού / 
γαλακτοκομικά προϊόντα / 
ψήγματα κλπ.

Μη προτεινόμενα τρόφιμα προς αποθήκευση
Λαχανικά ευαίσθητα σε χαμηλή θερμοκρασία Το δέρμα των ευαίσθητων σε χαμηλή θερμοκρασία λαχανικών θα ζαρώσει ή θα αλλάξει χρώματα, 
παρακαλούμε να τα αποθηκεύσετε στο χώρο λαχανικών.

Μελιτζάνα / αγγούρι / φρούτο ιβίσκου / σπαράγγια / τζίντζερ / 
γλυκό πιπέρι / κ.λπ …

Τα τρόφιμα και τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται με προσοχή
Τα τρόφιμα πρέπει ναπαραμένουν σε μια κλειστή πλαστική σακούλα 
Αποθηκεύστε προσεκτικά το φαγητό, επειδή η τσάντα θα διογκωθεί και πιέστε  
άλλα τρόφιμα.

Όπως λουκάνικο 
και τυρί σε τσάντες

Κλειστά και σφραγισμένα πλαστικά δοχεία. 
Παρακαλούμε βγάλτε έξω τα δοχεία με προσοχή, 
επειδή οι πόρτες των δοχείων μπορεί να αποσπαστούν.

Να είστε προσεκτικοί. Να είστε προσεκτικοί.

× ×

Cheese

sausage

Te
a

COFFEE COFFEE

● Οι θάλαμοι ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη φρέσκων τροφίμων.
● Η θάλαμοι χαρακτηρισμένοι με δύο αστέρων κατεψυγμένων τροφίμων, είναι κατάλληλα για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, 
    ή αποθήκευση και παρασκευή παγωτού ή παγάκια. 
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Χρήση του γυάλινου πίνακα αφής 
Ονομασίες και Λειτουργίες Ενδείξεων και Πλήκτρων
Ο πίνακας ελέγχου είναι ένας πίνακας αφής κατασκευασμένος από γυαλί. Για να αλλάξετε μια ρύθμιση, απλώς αγγίξτε και αλλάξτε τη ρύθμιση.

(Σύστημα Λήψης Kενού)”
Πλήκτρο “Vaccum

  Πλήκτρο “Water Dispenser 
(Σύστημα Λήψης Νερού)”

Πλήκτρο “Ice Dispenser 
(Σύστημα Λήψης Παγοκύβων)” 

(Τριμμένος Πάγος)

Πλήκτρο “Ice Dispenser 
(Σύστημα Λήψης Παγοκύβων)” 

(Παγάκια)

Λάμπα “Tank Empty 
(Άδειο Δοχείο)” 

 Ένδειξη θερμοκρασίας

  Πλήκτρο “Ρύθμιση θερμοκρασίας”

 Πλήκτρο  "Select (Επιλογή)"

Πλήκτρο “Ταχεία Κατάψυξη”

Πλήκτρο “Ισχυρή Ψύξη”

Πλήκτρο “Παιδικό Κλείδωμα”

“Εξοικονόμηση Ενέργειας”

Πλήκτρο “Automatic Ice Maker 
(Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής 
Παγοκύβων)” 

Σημείωση 
● Αν βγάλετε το φις του ρεύματος από την πρίζα ή αν συμβεί διακοπή ρεύματος και ξεκινήσει εκ νέου η λειτουργία του ψυγείου, 

θα ανακτηθεί αυτόματα η ένδειξη θερμοκρασίας και όλες οι ρυθμίσεις.
● Περίπου 10 δευτερόλεπτα μετά το τέλος της λειτουργίας, η ένδειξη LED σβήνει.
● Η απόκριση του πάνελ ελέγχου μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τη θερμοκρασία, υγρασία του περιβάλλοντος,

 τη φυσική κατάσταση του χρήστη ή τη λειτουργική  κατάσταση της γειτνιάζουσας ηλεκτρικής συσκευής.
● Το πάνελ ελέγχου μπορεί να μην αποκρίνεται, αν είναι υγρό ή βρόμικο.
● Η προδιαγραφή του μοντέλου που αγοράσατε ενδέχεται να διαφέρει από μια από τις παραπάνω εικόνες.

(Η παραπάνω εικόνα βασίζεται στο μοντέλο 3 θυρών deluxe.)

Έλεγχος Θερμοκρασίας 
● Η αρχική ρύθμιση θερμοκρασίας του χώρου συντήρησης είναι Επίπεδο 3 και του θαλάμου κατάψυξης είναι Επίπεδο 3
● Οι θερμοκρασίες που εμφανίζονται στο πάνελ ελέγχου είναι θερμ οκρασίες προς επίτευξη και μπορεί να μην είναι πραγματικές.

Η πραγματική θερμοκρασία εξαρτάται από την κατάσταση των τροφίμ ων και τις περιβαλλοντικές συνθήκες.

Θάλαμος Kατάψυξης

Χώρος Συντήρησης

Πατήστε το πλήκτρο 
"Select" και επιλέξτε 
την ένδειξη “Freezer”.
Η λυχνία ανάβει.

Πατήστε το πλήκτρο 
“Temp.control” για να 
θέσετε τη θερμοκρασία. 

Πατήστε το πλήκτρο 
"Select" και επιλέξτε 
την ένδειξη "Refrigerator".
Η λυχνία ανάβει.

Πατήστε το πλήκτρο 
“Temp.control” για να 
θέσετε            τη θερμοκρασία.

Εάν δεν αποθηκεύετε 
κατεψυγμένα τρόφιμα ή παγωτό.

Για κανονική χρήση.
Για τη γρήγορη παρασκευή πάγου ή τη γρήγορη  
κατάψυξη των τροφίμων.Ή στην περίπτωση που 
η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι υψηλή 
και η απόδοση ψύξης της κατάψυξης είναι  
αδύναμη.

 κανονικήςκρύο ψυχρότερων
( ήχος “ Πι ” ) ( ήχος “ Πι ”)( ήχος “ Πι Πι”  )

Όταν θέλετε τρόφιμα να κρυώσουν
περισσότερο ή γρηγορότερα.

Όταν τα τρόφιμα είναι κρύα. Για κανονική χρήση.

 κανονικήςκρύο ψυχρότερων
( ήχος “ Πι ” ) ( ήχος “ Πι ”)( ήχος “ Πι Πι”  )

Η οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση της ρύθμισης θερμοκρασίας.

Η οθόνη υποδεικνύει την κατάσταση της ρύθμισης θερμοκρασίας.
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Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest Coldest

Cold Cold

Coldest

Cold

Διάφορες Λειτουργίες 
Λεπτομερής ρύθμιση της θερμοκρασίας 
(θάλαμος ψύξης/θάλαμοςκατάψυξης) 

δευτερόλεπτα

Πι !

Πιιπ!

Ρύθμιση Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα επιλογής ψύξης/κατάψυξης "Select" και  ελέγχου θερμοκρασίας
"Temp control"  για να πραγματοποιήσετε τη ρύθμιση. 
Κάθε φορά που αγγίζετε το πλήκτρο, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αλλάζει
με τη σειρά που φαίνεται παρακάτω (9 επίπεδα)

ναμμένη ναβοσβήνει Σβηστή(                                                                                )

Αγγίξτε το πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας 
"Temp Control" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι
να ακουστεί ένας χαρακτηριστικός 
μακρόσυρτος ήχος "Πιιπ".

Ενδεικτική 
υχνία

Ρύθμιση

ος

Ψυχρή ανονική Πλέον ψυχρή

Πι ! Πι ! Πι ! Πι ! ΠιΠι Πι ! Πι ! Πι ! Πι !

Για να ακυρώσετε τη λεπτομερή ρύθμιση της θερμοκρασίας
Αγγίξτε το πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας "Temp Control" για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ακουστεί ένας επαναλαμβανόμενος 

χαρακτηριστικός ήχος "ΠιΠι"  και ρυθμίστε τη θερμοκρασία σε κανονικά βήματα (5επίπεδα)

δευτερόλεπτα

Πι !

ΠιΠι Αγγίξτε το πλήκτρο ελέγχου θερμοκρασίας 
"Temp Control" για 5 δευτερόλεπτα μέχρινα 
ακουστεί ένας χαρακτηριστικός 
μακρόσυρτος ήχος "ΠιΠι".

Σημείωση
● 

● Η εργοστασιακή ρύθμιση είναι η ρύθμιση της θερμοκρασίας 
σε κανονικά βήματα  ( 5 επίπεδα). 

Αυτή η λειτουργία υπόκειται σε αλλαγές ανάλογα με τον 
τύπο του μοντέλου.

“Ταχεία Κατάψυξη”
Όταν θέλετε να αποθηκεύσετε κατεψυγμένα τρόφιμα σε χαμηλότερη από τη συνήθη θερμοκρασία, χρησιμοποιήστε το πλήκτρο αυτό.

1. Τοποθετήστε φαγητό στη γωνία 
γρήγορης ψύξης.

 2. Πατήστε το πλήκτρο “Quick Freezing 
 (Ταχεία Ψύξη)” για έναρξη της λειτουργίας 
 Ταχείας Ψύξης  και το λαμπάκι ανάβει.   

 3. Πατήστε το πλήκτρο “Quick Freezing 
(Ταχεία Ψύξη)”  ξανά για να σταματήσει η 
λειτουργία Ταχείας Ψύξης  και 
το λαμπάκι σβήνει.

Οι γωνίες "ταχείας κατάψυξης
(Quick Frozen) "που βρίσκεται 
στο κέντρομέρη του καταψύκτη.

Το λαμπάκι ανάβει.

Το λαμπάκι ανάβει.

Το λαμπάκι ανάβει.

Πι 

Πι Πι 

Πι Πι 

Σημείωση
● Κατά τη διάρκεια του "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)", θα πραγματοποιηθεί κατά προτεραιότητα ψύξη του θαλάμου κατάψυξης. 

Κατά συνέπεια, προσπαθήστε να αποφύγετε περιττό άνοιγμα και κλείσιμο των θυρών για αποφυγή ανόδου της θερμοκρασίας του 

● Μετά από τον αυτόματο τερματισμό του "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)", εάν πατηθεί το πλήκτρο ξανά, θα ανάψει η ένδειξη, ωστόσο, 

   
η επόμενη λειτουργία "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)" δεν θα ξεκινήσει. Μετά από 60 λεπτά, θα ξεκινήσει η λειτουργία. 

● Κατά τη διάρκεια απόψυξης, ακόμα κι αν είναι αναμμένο το λαμπάκι "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)", δεν πρόκειται να γίνει καμία λειτουργία. 

   
Μετά το τέλος της απόψυξης, θα ξεκινήσει αυτόματα η "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)".

● Κανονικά, το φως σβήνει αν δεν υπάρξει κάποια λειτουργία για περίπου 10 δευτερόλεπτα.  
μετά το τέλος της λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει.

θαλάμου κατάψυξης.

Μετά από 4 ώρες (περίπου) 
η λειτουργία Ταχείας Ψύξης 
θα τελειώσει.
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■ 

Διάφορες Λειτουργίες 
“Ισχυρή Ψύξη”

Όταν θέλετε να κρυώσετε γρήγορα τρόφιμα ή ποτά, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή. 
1. Βάλτε τρόφιμα στη γωνία ταχείας ψύξης.
    Η γωνία "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" 
    βρίσκεται στο πάνω τμήμα του 
    χώρου συντήρησης.

2. Αγγίξτε το πλήκτρο 
   "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" 
   για να ξεκινήσει η Λειτουργία. 

3. Για να σταματήσει η λειτουργία 
    αυτή πριν από την ολοκλήρωσή της, 

    πιέστε ο πλήκτρο 
    "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" ξανά.

Η "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" είναι αποτελεσματικότερη, 
αν τα τρόφιμα τοποθετηθούν κοντά στην πλάτη του χώρου 
συντήρησης.

Πι

Το λαμπάκι ανάβει.

ΠιΠι

Το λαμπάκι σβήνει.

Η "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" 
θα τελειώσει αυτόματα σε 
περίπου 90 λεπτά.

Το λαμπάκι σβήνει.

ΠιΠι

● Κατά τη διάρκεια απόψυξης, η λειτουργία "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" θα σταματήσει,ακόμα κι αν 
   το λαμπάκι είναι αναμμένο. Μετά το τέλος της απόψυξης, θα επανεκκινήσει αυτόματα η λειτουργία.
● Σημειωτέον, ότι η λειτουργία "Quick Cooling (Ταχεία Ψύξη)" θα αποδεσμευτεί, μετά από διακοπή ρεύματος
    ή αφαίρεση του φις του ρεύματος από την πρίζα. 
● Κανονικά, το φως σβήνει αν δεν υπάρξει κάποια λειτουργία για περίπου 10 δευτερόλεπτα.  
    μετά το τέλος της λειτουργίας, η ενδεικτική λυχνία LED σβήνει.

Σημείωση

“Παιδικό Κλείδωμα”
Μπορείτε να αποτρέψετε ανεπιθύμητη χρήση όλων των πλήκτρων του πάνελ ελέγχου από παιδιά.

1. Πατήστε το πλήκτρο "Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)" 2. Για να σταματήσετε τη λειτουργία αυτή, 
 για 5 δευτερόλεπτα (για κλείδωμα). πατήστε το πλήκτρο "Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)" ξανά.

δευτερόλεπτα
δευτερόλεπτα

ΠιιΠ! ΠιΠι

Το λαμπάκι σβήνει.Το λαμπάκι ανάβει.

Σημείωση ● Όταν το "Κλείδωμα για παιδιά" είναι ενεργοποιημένο, τα άλλα κουμπιά δεν γίνονται 
αποδεκτά, ακόμα κι αν τα πατήσετε, αλλά η Αυτόματη πόρτα της λειτουργίας αφής εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη.

“Εξοικονόμηση Ενέργειας”

● Στην περίπτωση που αυξηθεί η θερμοκρασία στον θάλαμο, η λειτουργία θα επιστρέψει προσωρινά στην κανονική ρύθμιση.
● Μετά από μεγάλη χρονική διάρκεια λειτουργίας του "Energy Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας)", σε μερικές περιπτώσεις,
παγωτά με πολλά λιπαρά κ.λ.π. μπορεί να μαλακώσουν. Παρακαλούμε σταματήστε τη λειτουργία
"Energy Saving (Εξοικονόμηση Ενέργειας)" σε αυτήν την περίπτωση.
● Εάν πιέσετε το κουμπί "Γρήγορη Κατάψυξη" ή "Γρήγορη Ψύξη" κατά τη διάρκεια της λειτουργίας
"Εξοικονόμηση Ενέργειας", η λειτουργία "Εξοικονόμηση Ενέργειας" θα ολοκληρωθεί αφού η
λειτουργία "Γρήγορη Κατάψυξη" ή "Γρήγορη Ψύξη" έχει τελειώσει.

 
Σημείωση

 

● Αν η λειτουργία "Εξοικονόμησης ενέργειας" έχει ενεργοποιηθεί σε περιβάλλον υψηλής υγρασίας, 
   στην επιφάνεια του ψυγείου μπορεί να εμφανιστούν σταγονίδια.

Συστήνεται να χρησιμοποιείτε αυτή τη λειτουργία σε περίπτωση μικρού όγκου αποθήκευσης,
ή για μακροχρόνιες διακοπές όταν οι πόρτες δεν ανοίγουν για μεγάλο χρονικό διάστημα

● Δεν υπάρχει ανίχνευση του
αισθητήρα παρακολούθησης ECO.

● Δεν έχει ανοίξει πόρτα
● Δεν χρησιμοποιήθηκε ο πίνακας

ελέγχου.
Πιέστε "Εnergy Saving "
για την Εκκίνηση της
Εξοικονόμηση Ενέργειας,
θα ανάψει η λυχνία.

Πιέστε "Εnergy Saving"
ξανά για την λήξη της διαδικασίας
θα σβήσει η λυχνία.

Προσοχή 

Εξοικονόμηση Ενέργειας

ΠιΠιΠι
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Σημείωση

1,2,3,4,5 

. . . .

6

7

 

1. 2. 3.

Συναγερμός Πόρτας και Συναγερμός ECO
Αν η πόρτα παραμείνει ανοιχτή για παραπάνω από 1 λεπτό, 
το σύστημα συναγερμού θα πληροφορήσει τον χρήστη με ήχο και ψηφιακή ένδειξη (LED).

Συναγερμός Πόρτας: Πληροφορεί με ήχο ΠιιπΠιιπΠιιπ!
Ένδειξη Συναγερμού ECO: Δείχνει στο πάνελ ελέγχου ότι πόρτα είναι ανοιχτή.

Διάρκεια Ανοιχτής Πόρτας Ήχος Συναγερμού Πόρτας Ένδειξη Συναγερμού ECO
Μετά από 1 λεπτό
Μετά από 2 λεπτά
Μετά από 3 λεπτά

ΠιιπΠιιπΠιιπ!

Ακούγονται Πιιπ συνεχόμενα.

Δείχνει OP  F/R/V.
Δείχνει OP  F/R/V.
Δείχνει OP  F/R/V.

ΠιιπΠιιπΠιιπΠιιπΠιιπ

Απενεργοποίηση Συναγερμού και Ήχου Επανενεργοποίηση Συναγερμού και Ήχου
1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
    "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)" 
    για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι 
    να ακουστεί ο ήχος "ΠιΠι!".

1. Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο 
    "Quick Freezing (Ταχεία Κατάψυξη)" 
    για περίπου 5 δευτερόλεπτα μέχρι 
    να ακουστεί ο ήχος "ΠιΠι!".

Διάφορες Λειτουργίες 

Πιιπ! Το λαμπάκι σβήνει.

Το λαμπάκι ανάβει.Πι !

Δευτερόλεπτα 1,2,3,4,5 Δευτερόλεπτα

Το λαμπάκι σβήνει.

Το λαμπάκι ανάβει.

ΠιΠι

● Από το εργοστάσιο, ο συναγερμός και ο ήχος έχουν τεθεί στο "ON".
● Αν έχει απενεργοποιηθεί ο Ήχος Συναγερμού Πόρτας, η ένδειξη Συναγερμού Eco και ο λειτουργικός ήχος πλήκτρων, το ψυγείο θα συνεχίσει 
    να έχει το συναγερμό και τον ήχο στο “OFF”, ακόμα κι αν συμβεί διακοπή ρεύματος ή αφαιρεθεί το φις του ρεύματος από την πρίζα.

 Κενού
Η οθόνη αλλάζει κατά σειρά, όπως φαίνεται παρακάτωκάθε φορά που πατιέται το κουμπί. 
Η θερμοκρασία έχειρυθμιστεί από προεπιλογή στους «1°C».

Όταν λειτοργεί
σε  “Vacuum”“-1 °C” 
θα ανάψει η λυχνία.

Πιέστε “Vacuum”  για διακοπή 
λειτουργίας  Vacuum “off” θα 
ανάψει η λυχνία.

Πιέστε “Vacuum” για την Εκκίνηση 
της  “1 °C” Vacuum  1 °C θα ανάψει 
η λυχνία. 

ΠιΠι!Πι! Πι!

Αφού απενεργοποιηθεί η λειτουργία κενού αέρος , η θερμοκρασία θα παραμείνει αυτόματα  στην προεπιλογή«1°»

Η ενδεικτική λυχνία "Off" συνεχίζει να ανάβει κατά τη λειτουργία "Off". Η οθόνη θα απενεργοποιηθεί μετά από περίπου 40 δευτερόλεπτα για 
εξοικονόμηση ενέργειας, αλλά η λειτουργία που έχει ρυθμιστεί μία φορά θα παραμείνει αποτελεσματική.

Σημείωση 
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Ράφια Ρυθμιζόμενου Ύψους

4 ράφια στο ανώτερο τμήμα και 3 συρτάρια στο κατώτερο τμήμα του θαλάμου κατάψυξης σας επιτρέπουν να οργανώσετε τα τρόφιμά 
σας κατά μέγεθος και προοριζόμενη χρήση.   

Η προδιαγραφή του μοντέλου που αγοράσατε ενδέχεται να διαφέρει από μια από τις παραπάνω εικόνες.
(Η παραπάνω εικόνα βασίζεται στο μοντέλο 3 θυρών deluxe.)

Σημείωση

Θάλαμος Kατάψυξης 

■ Αυτά τα ράφια μπορούν να ρυθμιστούν ώστε να ταιριάξουν με το ύψος των κατεψυγμένων 
τροφίμων σας και με τον τρόπο με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

1. Αφαιρέστε τα αποθηκευμένα στο ράφι κατεψυγμένα τρόφιμα.
2. Σηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του ραφιού, κατόπιν τραβήξτε το ράφι έξω προς το μέρος σας.
3. Ρυθμίστε το ράφι στο επιθυμητό ύψος, κατόπιν ωθήστε το ράφι μέχρι να τερματίσει στο βάθος της διαδρομής του.

Συρτάρια Κατάψυξης
■ Στα συρτάρια κατάψυξης μπορούν να αποθηκευτούν χωριστά τα τρόφιμα σύμφωνα με το μέγεθος ή με τον τρόπο 
   με τον οποίο θα χρησιμοποιηθούν. 

1. Επάνω / Μεσαίο Συρτάρι Κατάψυξης για αποθήκευση παγωτού ή σακουλών κατάψυξης.
2. Κάτω Συρτάρι Κατάψυξης για αποθήκευση μεγάλων σε όγκο κατεψυγμένων τροφίμων.

Προσοχή
● Όταν κλείνετε την πόρτα της κατάψυξης, βεβαιωθείτε ότι κάθε συρτάρι κατάψυξης είναι τοποθετημένο κατάλληλα 

Προσοχή
● Για να αποφύγετε την ανεπιθύμητη μεταφορά μυρωδιάς των τροφίμων, πάντα να περιτυλίγετε είτε το κρέας είτε τα ψάρια, ή να τα 

αποθηκεύετε μέσα σε σακούλα. Επίσης, σημειώστε ότι υπάρχουν περιπτώσεις, όπου το λίπος του κρέατος ή του ψαριού μπορεί να 
προκαλέσει ρωγμές στα πλαστικά μέρη του ψυγείου. 

● Κατά την τοποθέτηση τροφίμων στον θάλαμο κατάψυξης, προσπαθήστε να μην χτυπήσετε με τα τρόφιμα το κάλυμμα λάμπας. 
Το κάλυμμα της λάμπας μπορεί να σπάσει.

στη θέση του. Εάν κλείσετε την πόρτα κατάψυξης ενόσω κάποιο συρτάρι είναι ακόμα τραβηγμένο έξω, τα συρτάρια
ψύξης μπορεί να καταστραφούν.

Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων 

Λάμπα Θαλάμου Κατάψυξης 

Ράφια Ρυθμιζόμενου Ύψους

Σταθερό Ράφι

Επάνω Συρτάρι Κατάψυξης 

Μεσαίο Συρτάρι Κατάψυξης 

Κάτω Συρτάρι Κατάψυξης 

Κάλυμμα Λάμπας

Πόρτα Κατάψυξης

Γωνία Γρήγορης Κατάψυξης

Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων 

Θήκες Πόρτας
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Θήκη κενού

 

 

Χώρος Συντήρησης
Το επάνω τμήμα αυτού του θαλάμου έχει 4 ράφια και το χαμηλότερο τμήμα έχει 3 συρτάρια. Μπορείτε να χωρίσετε 

Κάλυμμα Λάμπας

Λάμπα Χώρου Συντήρησης

Σταθερό Ράφι

Ράφια Ρυθμιζόμενου Ύψους

Θήκες Πόρτας

Αυγοθήκη (14 τεμ.)

Ράφια Ρυθμιζόμενου Ύψους
■ Το ύψος αυτών των ραφιών μπορεί να ρυθμιστεί ώστε να ταιριάξει με το ύψος των τροφίμων σας και τον τρόπο που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

1. Αφαιρέστε όλα τα αποθηκευμένα στο ράφι τρόφιμα.
2. Σηκώστε ελαφρά το μπροστινό μέρος του ραφιού, κατόπιν τραβήξτε το ράφι έξω προς το μέρος σας.
3. Ρυθμίστε το ράφι στο επιθυμητό ύψος, κατόπιν ωθήστε το ράφι μέχρι να τερματίσει στο βάθος της διαδρομής του.

Αυγοθήκη
■ Αποθηκεύστε αυγά στην αυγοθήκη. 
   (Αυτή η αυγοθήκη έχει χωρητικότητα 
   μέχρι 14 αυγά.)

Αυγοθήκη (Κανονική τοποθέτηση) Αυγοθήκη (Ανάποδη τοποθέτηση) 

■ Όταν την αναποδογυρίσετε, η αυγοθήκη 
    μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως θήκη για 
    μικρά αντικείμενα.

Προσοχή
● Μην τοποθετείτε υγρά τρόφιμα μπροστά από την έξοδο κρύου αέρα, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό μπορεί να προκαλέσει κατάψυξη 
    των τροφίμων. Υγρά τρόφιμα, αποθηκευμένα κατά τέτοιο τρόπο, έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με το πίσω αριστερό τοίχωμα του 
    ψυγείου, μπορούν επίσης να παγώσουν. Κρατήστε τα τρόφιμα ελαφρώς απομακρυσμένα από το αριστερό τοίχωμα του ψυγείου.
● Κατά την τοποθέτηση τροφίμων στο ψυγείο, προσπαθήστε να μην χτυπήσετε με τα τρόφιμα το κάλυμμα της λάμπας. Το κάλυμμα της 
    λάμπας μπορεί να σπάσει. 
● Αφήστε την καυτή μαγειρεμένη τροφή να κρυώσει, πριν να την τοποθετήσετε στο ψυγείο. Τα πλαστικά μέρη στο εσωτερικό του 
    ψυγείου μπορεί να παραμορφωθούν.

τα τρόφιμα ανάλογα με το μέγεθος και τον τρόπο, με τον οποίο πρόκειται να χρησιμοποιηθούν.

● Η προδιαγραφή του μοντέλου που αγοράσατε ενδέχεται να διαφέρει από μια από τις παραπάνω εικόνες.
(Η παραπάνω εικόνα βασίζεται στο μοντέλο 3 θυρών deluxe.)

Σημείωση

Θήκες Πόρτας

Θήκες Πόρτας
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Δεξαμενής Νερού

Φρουτολεκάνη (Μοντέλο 3 θυρών)
Αποθηκεύστε λαχανικά αποτελεσματικά ανάλογα με το μέγεθος και το σχήμα τους.

Επάνω Συρτάρι Φρουτολεκάνης
Κάλυμμα Λάμπας

Λάμπα Φρουτολεκάνης

Θήκες Πόρτας

Πόρτα Φρουτολεκάνης

Μεσαίο Συρτάρι Φρουτολεκάνης Κάτω Συρτάρι Φρουτολεκάνης 

Συρτάρια Φρουτολεκάνης

■ Επάνω Συρτάρι Φρουτολεκάνης
● Αποθηκεύστε μερικώς χρησιμοποιημένα λαχανικά ή μικρά 
   λαχανικά, όπως ντομάτες ή λεμόνια. Αυτό το συρτάρι έχει 
   πόρτα, έτσι ώστε να μπορεί να ανοιχτεί ή να κλείσει εύκολα.

■ Μεσαίο και Κάτω Συρτάρι Φρουτολεκάνης
● Αποθήκευση μεσαίων και μεγάλων σε μέγεθος λαχανικών, 
   όπως λάχανα και μαρούλια.

Συρτάρια Φρουτολεκάνης 
(Μεσαίο/Κάτω)

Πόρτα

Επάνω Συρτάρι Φρουτολεκάνης

Τυλίξτε τα λαχανικά στις ακόλουθες περιπτώσεις.
● Κατά την αποθήκευση λαχανικών με ισχυρή μυρωδιά ή όταν ανησυχείτε για την διάδοση της μυρωδιάς σε άλλες τροφές
● Κατά την αποθήκευση μερικώς χρησιμοποιημένων λαχανικών ή φρούτων
● Όταν ανησυχείτε για τη συμπύκνωση μέσα στο συρτάρι
● Όταν υπάρχουν λίγα λαχανικά ή πολλά συσκευασμένα λαχανικά

● Ανάλογα με την ποσότητα και τον τύπο των αποθηκευμένων λαχανικών, μπορεί να σχηματισθεί συμπύκνωση στο εσωτερικό ή την οροφή 
    των συρταριών της φρουτολεκάνης. Σκουπίστε οποιαδήποτε συμπύκνωση με στεγνό πανί, εάν σας ανησυχεί.

Προσοχή
● Κατά το κλείσιμο της φρουτολεκάνης, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συρτάρια της έχουν κλείσει σωστά. Εάν κλείσει η πόρτα της φρουτολεκάνης, 
   ενώ είναι τραβηγμένο προς τα έξω κάποιο συρτάρι, μπορεί να χαλάσει.

Θήκες Πόρτας 
■ Αυτή η θήκη είναι βολική για πλαστικές φιάλες ή για προσωρινή αποθήκευση μπυρών.

Προσοχή
● Ανοίξτε και κλείστε αργά την πόρτα της φρουτολεκάνης. Εάν ανοίξετε ή κλείσετε αυτή την 
   πόρτα με πολλή δύναμη, οι πλαστικές ή οι γυάλινες φιάλες στη θήκη της πόρτας μπορεί 
   να πέσουν έξω.

● Η προδιαγραφή του μοντέλου που αγοράσατε ενδέχεται να διαφέρει από μια από τις παραπάνω εικόνες.
(Η παραπάνω εικόνα βασίζεται στο μοντέλο 3 θυρών deluxe.)

Σημείωση

Σημείωση
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(Sound)

Aντλία κενού

Σηκώστε τη λαβή για να 

Χειρισμός

Κουτί κενού 
(με δίσκο αλουμινίου)

Άνοιγμα/ Κλείσιμο του κιβωτίου κενού

Για ξεκλείδωμα σηκώστε τη χειρολαβή

Τραβήξτε τη θύρα έξω.

Εάν το καπάκι του ψυγείου είναι κλειστό αλλά η πόρτα του 
κιβωτιού κενού δεν είναι κλειστή, ενδέχεται να υπάρχουν

Ανοίξτε Κλείστε
Σπρώξτε το κιβώτιο κενού μέχρι το τέλος 
του εσωτερικού χώρου.

Σπρώξτε τη χειρολαβή προς τα κάτω 

Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω.
Εάν όχι, ίσως η θήκη να μη μπορεί να εκκενωθεί.

ξεκλειδώσετε τη βαλβίδα 
και να απελευθερώσετε 
το κενό. Μπορεί να ακούσετε 
ένα σφυρίζον ήχο καθώς 

Ο ηχητικός ήχος δείχνει ότι το κενό απελευθερώνεται.
Έτσι, το διαμέρισμα κενού δεν μπορεί να αφαιρεθεί ενώ 
ακούγεται ο ήχος. Τραβήξτε το έξω αφού ο ήχος δεν 

Μην τοποθετείτε πάρα πολλά φαγητά ή πάρα 
πολλά δοχεία στην θήκη κενού. Αν το κάνετε,
μπορεί να μην μπορείτε να τραβήξετε

Χειρισμός

ακουστεί πλέον.

σπασμένα τμήματα.

Θήκη κενού (Μοντέλο 3 θυρών)

εισέρχεται αέρα στο 
διαμέρισμα

έξω το κιβώτιο κενού. 

για να ασφαλίσετε την πόρτα.

Προσοχή

Προειδοποίηση 
Η αντλία κενού θα λειτουργεί μόνο όταν η πόρτα του κιβωτιού κενού και το καπάκι του ψυγείου είναι κλειστά .
Όταν η αντλία κενού αρχίσει να λειτουργεί, θα υπάρχει δυνατός θόρυβος, ο οποίος δεν είναι καθόλου ασυνήθιστος.
Χρειάζονται 2 λεπτά πό την έναρξη της λειτουργίας της αντλίας κενού έως την εκκένωση της θήκης. 

Αν η πόρτα του κιβωτιού κενού ανοιχτεί νωρίτερα από 2 λεπτά,
ενδέχεται να μην ακούσετε τον ήχο "Σπρώξτε". Επομένως, ελέγξτε το σύστημα κενού αφού περιμένετε περισσότερο από 2 λεπτά.
Καθώς η θήκη κενού δημιουργεί έμμεσα δροσιά, χρειάζεται περισσότερος χρόνος για να ψύξει το 
φαγητό σε σχέση με άλλες περιπτώσεις.

Αν η πόρτα του κιβωτιού κενού ανοιχτεί νωρίτερα από 2 λεπτά,



●
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Παρακαλούμε αφαιρέστε τα τρόφιμα που βρίσκονται στα μέρη προς αποσυναρμολόγηση πριν ξεκινήσει η αποσυναρμολόγηση. 
Παρακαλούμε μην αφαιρέσετε κανένα άλλο μέρος πέραν αυτού που περιγράφεται στις οδηγίες.
Αν θέλετε να αποσυναρμολογήσετε οποιοδήποτε μέρος που δεν περιγράφεται στις οδηγίες καθαρισμού, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε την επιχείρηση μέσω των καναλιών παροχής συμβούλων.
Όσον αφορά την αποσυναρμολόγηση οποιουδήποτε τμήματος της εγκατάστασης Igor, 
παρακαλούμε ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου ευρύτερα από 90 μοίρες.

Ανασηκώστε αργά το μπροστινό μέρος της θήκης κενού για να 
αφαιρέσετε τον πυρήνα της θύρας της θήκης κενού.

Θήκη κενούΔίσκος αλουμινίου

Σηκώστε τη θήκη κενού ψηλότερα

Τοποθετήστε όλα τα εξαρτήματα ακολουθώντας τα αντίστροφα βήματα της διαδικασίας αποσυναρμολόγησης.

Να είστε προσεκτικοί.

Οδηγίες για αποσυναρμολόγηση και συναρμολόγηση

Θήκη κενού (Μοντέλο 3 θυρών)

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 
Μπορείτε να βάλετε ένα κρύο ποτήρι νερό χωρίς να χρειάζεται να ανοίξετε το ψυγείο σας γεμίζοντας απλά, το Δοχείο Νερού με νερό πατώντας το 
πλήκτρο. Επιπλέον, τα παγάκια παρασκευάζονται αυτόματα στο Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων, επιτρέποντάς σας να λάβετε παγάκια ή τριμμένο 
πάγο με το άγγιγμα ενός πλήκτρου.

Δοχείο Νερού

Σύστημα Λήψης
Παγοκύβων 

Μοχλός
Συστήματος Λήψης 

Δίσκος Νερού

Αυτόματο Σύστημα
Παραγωγής Παγοκύβων 

Μοχλός Αισθητήρα
Στάθμης Παγοκύβων

Δοχείο Αποθήκευσης
Παγοκύβων 

Σημείωση
● Εάν αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας ενώ το ψυγείο είναι σε χρήση, ή εάν γίνει διακοπή ρεύματος, οι λειτουργίες κάθε τμήματος της 
    συσκευής θα επανέλθουν αυτόματα στις προηγούμενες ρυθμίσεις, που είχαν τεθεί όταν η συσκευή ήταν σε λειτουργία.
● Όλες οι ενδείξεις ανάβουν για 5 δευτερόλεπτα περίπου μετά από τη σύνδεση του καλωδίου τροφοδοσίας.
● Το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων τίθεται ως λειτουργία όταν εγκατασταθεί. Και, το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων τίθεται για 
    παρασκευή "Crushed Ice (Τριμμένου Πάγου)".

Χειρισμός

Προσοχή 
Μην αποθηκεύσετε τρόφιμα ή άλλα αντικείμενα εκτός από παγάκια από το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων στο Δοχείο 
Αποθήκευσης Παγοκύβων (που βρίσκεται στο Σύστημα Λήψης Παγοκύβων). Επίσης, βεβαιωθείτε ότι δεν τοποθετήσατε τρόφιμα ή 
άλλα πράγματα στο δίσκο παγοκύβων, δεδομένου ότι μπορεί να προκληθεί δυσλειτουργία στο Σύστημα Λήψης Παγοκύβων.
Μην αγγίζετε το Μοχλό Αισθητήρα Στάθμης Παγοκύβων στο Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων, δεδομένου ότι μπορεί να προκληθεί ατύχημα. 
Μην βάλετε τα δάχτυλα σας στην έξοδο παγοκύβων ή αγγίξετε οποιοδήποτε εξάρτημα εκεί κοντά. Τα δάχτυλά σας μπορεί να πιαστούν 
ή να τραυματιστούν.
Μην χρησιμοποιείτε εύθραυστα γυαλικά με το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων, δεδομένου ότι μπορεί να ραγίσει το γυαλί, 
με αποτέλεσμα τραυματισμό.
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Πώς να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 

Πλήρωση της Δεξαμενής Νερού
Γεμίστε το Δοχείο Νερού (βρίσκεται στο Χώρο Συντήρησης) ως ακολούθως.
Σημείωση: Βεβαιωθείτε ότι πλύνατε καλά το Δοχείο Νερού πριν από την χρήση για πρώτη φορά. 

Πλήρωση της Δεξαμενής Νερού
Οδηγίες για Κανονική Πλήρωση

1. Πιέστε το πλήκτρο στο Δοχείο Νερού για 
    να ανοίξετε το καπάκι του δοχείου νερού 
    και γεμίστε το δοχείο με νερό.

Κλείστε το καπάκι για να 
ολοκληρωθεί η διαδικασία 
πλήρωσης.

● Γεμίστε το με νερό μέχρι
    την γραμμή “Full”.

Οδηγίες για Αφαίρεση του Δοχείου Νερού και Πλήρωση
1. Αφαιρέστε το Δοχείο Νερού. 2. Πιέστε το πλήκτρο στο Δοχείο Νερού, ανοίξτε το καπάκι 

    και γεμίστε το δοχείο με νερό.

● Κρατήστε την χειρολαβή και τραβήξτε το Δοχείο 
   Νερού προς το μέρος σας.

● Γεμίστε το με νερό μέχρι την γραμμή “Full”.

3. Μεταφέρετε το Δοχείο Νερού από την χειρολαβή 
    προσεκτικά.

● Κατά την μεταφορά του Δοχείου Νερού, βάλτε το 
   ένα χέρι σας κάτω από το δοχείο για οριζόντια σταθερότητα.

4. Εισάγετε το Δοχείο Νερού μέχρι να περάσει την γραμμή 
    "Tank Position (Θέση Δοχείου)".

● Εάν το Δοχείο Νερού δεν μπει τελείως μέσα, δεν θα 
    τροφοδοτηθεί με νερό το Σύστημα Λήψης Νερού ή το 
    Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων. Το γεγονός 
    αυτό θα αποτρέψει σωστή λειτουργικότητα.

Προσοχή

Μεταλλικό
νερό 

Φιλτραρισμένο 
νερό 

Χυμός Ισοτονικό 
ποτό

Ανθρακούχο 
ποτό 

Τσάι 

Προειδοποίηση 
Να είστε προσεκτικοί, ενώ περιστρέφεται το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων, καθώς μπορεί να προκληθεί τραυματισμός στα δάχτυλα σας κ.λ.π.  

Μην βάλετε τα χέρια σας στον πάτο του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων στο Σύστημα Λήψης Παγοκύβων.
Μην χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων με αποσπασμένο το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων.
Όταν κάποιος άλλος χρησιμοποιεί το ψυγείο, κρατήστε απόσταση από το άνοιγμα της πόρτας ή τη χρήση του πάνελ ελέγχου.

Μην αφήσετε μικρά παιδιά να χειριστούν το σύστημα λήψης, δεδομένου ότι το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε τραυματισμό.
Μην κρέμεστε από το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων.
Μην αποσυναρμολογήσετε, επισκευάσετε, ή τροποποιήσετε το ψυγείο μόνοι σας. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πωλητή σας, 
εάν απαιτείται οποιαδήποτε επισκευή.

Μην αγγίξετε οποιοδήποτε μηχανικά μέρη του Αυτόματου Συστήματος Παραγωγής Παγοκύβων. Αφού το Αυτόματο Σύστημα 
Παραγωγής Παγοκύβων περιστρέφεται, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού για τα δάχτυλά σας κ.λ.π. 

● Μην γεμίζετε το Δοχείο Νερού με οτιδήποτε άλλο εκτός από νερό.
(Πλήρωση του Δοχείου Νερού με υγρά όπως χυμός, αθλητικά ποτά,
τσάι, ή ζεστό νερό μπορεί να βλάψει το ψυγείο σας
Το Δοχείο Νερού αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι και 50 ºC)
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Σημείωση

Λάμπα “Tank Empty (Άδειο Δοχείο)” 
Όταν αδειάσει το Δοχείο Νερού, ανάβει αυτόματα η ένδειξη 
"Tank Empty (Άδειο Δοχείο)". Όταν συμβεί αυτό, ξαναγεμίστε το Δοχείο Νερού.

Σημείωση

Θα ανάψει η ένδειξη.

Πώς να χρησιμοποιείτε το Σύστημα Λήψης Νερού 
Σύστημα Λήψης Παγοκύβων 

Παγάκια Για μεγάλα κομμάτια πάγου. (Παράγετε παγάκια με τον τρόπο παραγωγής του Αυτόματου Συστήματος Παραγωγής Παγοκύβων.)
1. Πατήστε το πλήκτρο "Cubes (ΠΑΓΑΚΙΑ)". 2. Πιέστε με ένα κύπελλο τον Μοχλό του Συστήματος 

    Λήψης για λήψη παγοκύβων.

Θα ανάψει η ένδειξη "Cubes (ΠΑΓΑΚΙΑ)".

Τριμμένος Πάγος Για λεπτό θρυμματισμένο πάγο. (Θρυμματίστε τον πάγο που παρασκευάζεται από το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων.)
1. Πατήστε το πλήκτρο "Crushed (ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)". 2. Πιέστε με ένα κύπελλο τον Μοχλό ΤΟΥ Συστήματος 

    Λήψης για λήψη θρυμματισμένου πάγου.

Θα ανάψει η ένδειξη "Crushed (ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)".

● Όταν χρησιμοποιείτε το "Ice Dispenser (Σύστημα Λήψης Παγοκύβων)" για πρώτη φορά, αδειάστε τα 2 πρώτα ποτήρια από παγάκια για καθαρισμό του 
    κυκλώματος.
● Κρατήστε το κύπελλό σας ψηλά σε σχέση με τον Μοχλό του Συστήματος Λήψης, ώστε να αποτραπεί το πέταγμα του πάγου έξω.
● Το Σύστημα Λήψης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ακόμα και όταν το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων δεν είναι σε λειτουργία.
● Για να αποτρέψετε κακή χρήση των πλήκτρων και του μοχλού του Συστήματος Λήψης και να αποτρέψετε τα παιδιά από το να παίζουν με το ψυγείο, 
    χρησιμοποιήστε την προτεινόμενη δυνατότητα "Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)".
● Εάν τα παγάκια στο Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων παραμένουν αχρησιμοποίητα για μεγάλο χρονικό διάστημα, μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους και 
    να δημιουργήσουν μια μεγάλη ενιαία μάζα πάγου. Επομένως, συστήνεται να χρησιμοποιείτε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων όσο το δυνατόν συχνότερα.
● Τα παγάκια στο Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων μπορεί να παγώσουν μαζί, μετά από διακοπή ρεύματος λόγω προσωρινής αύξησης της 
    θερμοκρασίας μέσα στο ψυγείο. Εάν συμβεί αυτό, αφαιρέστε το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων, αδειάστε οποιαδήποτε υπολείμματα πάγου και 
    στεγνώστε επιμελώς το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων. Αφού το στεγνώσετε, επιστρέψτε το στην θέση του στο ψυγείο και παρασκευάστε καινούργια 
    παρτίδα παγοκύβων.Ο διανομέας πάγου θα απενεργοποιήσετε προσωρινά εάν χρησιμοποιείτε συνεχώς για περισσότερο από περίπου. 16 δευτερόλεπτα. 
    Στην περίπτωση αυτή, ο διανομέας Ο φωτισμός θα αναβοσβήνει, υποδεικνύοντας ότι ο διανομέας πάγου σταματά να λειτουργεί. Αφαιρέστε το ποτήρι σας 
    από το μοχλό Διανομέας, προκειμένου να αφήστε το σύστημα να επαναφέρετε. Μετά reseting, ο διανομέας πάγου πρέπει να χρησιμοποιηθεί ξανά.
● Η τακτική κατάσταση συνιστάται να χρησιμοποιήσετε -18 º C ή -19 º C. Η θερμοκρασία κατάψυξης ρυθμίζεται στους -15 º C είναι σωστό να
     βάλει ζεστό ή πάρα πολύ φαγητό. Παγάκι μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους και μπορούν να σχηματίσουν μια μάζα πάγου. Συνιστάται
     για την αφαίρεση της μάζας του πάγου από την Τράπεζα πάγου και Duct Διανομέας

Σημείωση

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 

Μικρόβια μπορούν να πολλαπλασιαστούν γρήγορα, όταν χρησιμοποιείται στο Δοχείο Νερού φιλτραρισμένο νερό, 
αποχλωριωμένο νερό, μεταλλικό νερό ή βρασμένο νερό. Βεβαιωθείτε ότι καθαρίζετε επιμελώς το Δοχείο Νερού τακτικά.
Αλλάξτε το νερό στο Δοχείο Νερού μια φορά την εβδομάδα.
Όταν δεν χρησιμοποιείτε το Δοχείο Νερού για μεγάλες χρονικές περιόδους, καθαρίστε επιμελώς και στεγνώστε το Δοχείο
Νερού και ξαναβάλτε το στην θέση του στο ψυγείο.
Η χωρητικότητα του Δοχείου Νερού είναι 4 λίτρα περίπου.

● Εάν το Δοχείο Νερού δεν τοποθετηθεί στην κατάλληλη θέση, θα ανάψει η ένδειξη  “Tank Empty (Άδειο Δοχείο)”, ακόμα κι όταν το Δοχείο Νερού δεν είναι άδειο.  
 Όταν συμβεί αυτό, ρυθμίστε τη θέση του Δοχείου Νερού και βεβαιωθείτε ότι έχει μπει καλά στη θέση του.

● Η ένδειξη θα κλείσει προσωρινά, όταν ανοιγοκλείσει η πόρτα του χώρου συντήρησης,αλλά θα ξανανάψει εάν το Δοχείο Νερού είναι ακόμα άδειο. 

Πι !

Πι !
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Pipi! Pi!

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της Λειτουργίας Αυτόματου Συστήματος Παραγωγής Παγοκύβων 
Πρώτα, ελέγξτε εάν είναι σε λειτουργία το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων

1. Όταν είναι σε λειτουργία. 3. Κατά την επανέναρξη λειτουργίας.

Θα ανάψει η ένδειξη. Θα κλείσει η Ένδειξη. Θα ανάψει η ένδειξη.

Σημείωση ● Εάν δεν έχετε σκοπό να χρησιμοποιήσετε το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων, ακυρώστε χειροκίνητα τη λειτουργία.

Χρόνος Παρασκευής Παγοκύβων
Όταν επιθυμείτε παρασκευή παγοκύβων εξαιρετικά γρήγορα, χρησιμοποιήστε τη λειτουργία "Quick Freezing (Γρήγορη Κατάψυξη)".

Κανονική Λειτουργία
Γρήγορη Κατάψυξη

90 έως 110 λεπτά περίπου
70 έως 90 λεπτά περίπου 

160 παγάκια περίπου 
(το μέγιστο)

Χρόνος Προετοιμασίας Παγοκύβων (8 (οχτώ) παγάκια / κύκλο παρασκευής παγοκύβων) Χωρητικότητα Αποθήκευσης 
Παγοκύβων

Ο δεικνυόμενος Χρόνος Προετοιμασίας Παγοκύβων είναι ο μέσος όρος του χρόνου για παρασκευή παγοκύβων, όταν η εξωτερική 

Σημείωση

Ο Χρόνος Παρασκευής Παγοκύβων θα διαρκέσει περισσότερο στις ακόλουθες περιπτώσεις.

Σύστημα Λήψης Νερού
1. Πατήστε το πλήκτρο "Water (ΝΕΡΟ)". 2. Για να λάβετε νερό, απλά πιέστε με το ποτήρι το

Το λαμπάκι ανάβει.
● Εάν η ένδειξη είναι ανοιχτή, 
   γεμίστε νερό.

● Κρατήστε το ποτήρι ψηλά ενώ 
    πατάτε το "Dispenser Lever 
    (Μοχλό Λήψης)".

Σημείωση

Πώς να χρησιμοποιείτε το Σύστημα Λήψης Νερού 

Πώς να χρησιμοποιείτε  το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων 

2. Για να σταματήσετε τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο
 "Ice Maker (Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων). 

θερμοκρασία είναι 32 °C και η πόρτα δεν ανοιγοκλείνει.

Παγάκια δεν μπορούν να παρασκευαστούν μέχρι το εσωτερικό του ψυγείου να είναι αρκετά ψυχρό. Μπορεί να πάρει 24 ώρες ή 
περισσότερο για παρασκευή παγοκύβων για πρώτη φορά μετά από την αρχική εγκατάσταση. Κανονικά, χρειάζονται μόνο 2 έως 3 ώρες 
για παρασκευή 8 (οχτώ) παγοκύβων.

● Όταν η πόρτα ανοίγει και κλείνει συχνά
● Όταν μεγάλη ποσότητα τροφίμων τοποθετείται μέσα στο ψυγείο ταυτόχρονα
● Μετά από τον "Ice Tray Cleaning (Καθαρισμό του Δίσκου Παγοκύβων".

"Dispenser Lever  (Μοχλό Λήψης)". 

● Πετάξτε το πρώτο ποτήρι του νερού που έχετε πάρει αμέσως μετά από την εγκατάσταση, δεδομένου ότι το σύστημα χρειάζεται να αυτοκαθαριστεί.
● Μπορεί να χρειαστεί 24 ώρες ή περισσότερο για το νερό στο Δοχείο Νερού για να κρυώσει επαρκώς, όταν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος είναι 

υψηλή, όπως κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Κανονικά, το νερό (όγκου 4 λίτρων) μπορεί να κρυώσει σε 8 έως 9 ώρες.
● Όταν επιθυμείτε να έχετε παγωμένο νερό γρήγορα, χρησιμοποιήστε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων για να βάλετε παγάκια στο ποτήρι σας, μετά 

πάρτε νερό χρησιμοποιώντας το Σύστημα Λήψης Νερού.
● Το Σύστημα Λήψης Νερού θα κλείσει προσωρινά, εάν χρησιμοποιείται συνεχόμενα για περισσότερο από 60 δευτερόλεπτα περίπου. Σε αυτήν την

περίπτωση, θα αναβοσβήνει ο Φωτισμός του Συστήματος Λήψης, δείχνοντας ότι το Σύστημα Λήψης Νερού έχει σταματήσει. Πάρτε το ποτήρι σας 
από τον Μοχλό Συστήματος Λήψης προκειμένου να γίνει επαναφορά στο σύστημα. Μετά την επαναφορά, το Σύστημα Λήψης Νερού μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ξανά.
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Case

Προσοχή

Συντήρηση
Δοχείο Νερού

Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρομιάς και τους λεκέδων από σκληρό νερό, ξεπλένετε το Δοχείο Νερού μια φορά την εβδομάδα.
1. Πώς να Ανοίξετε το Καπάκι.

Χειρολαβή 

● Πιάστε τη χειρολαβή. 
Για να αφαιρέσετε το 
καπάκι, χρησιμοποιήστε 
τον αντίχειρά σας για να 
σηκώσετε το καπάκι προς 
τα επάνω. 

Καπάκι 

Κάλυμμα 
Δοχείου Νερού

Θήκη

Φίλτρο Νερού
Χειρολαβή Δοχείου Νερού

2. Πώς να Κλείσετε το Καπάκι.

● Σύρετε πρώτα το καπάκι προς τα πίσω κατά την κατεύθυνση που δείχνουν τα βέλη για να κλείσετε το καπάκι.
● Εάν το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων δεν έχει τεθεί στο "Stop", η αντλία νερού μπορεί περιστασιακά να ακούγεται. 
    Το γεγονός αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.
Για να αποτρέψετε τη συσσώρευση βρομιάς και τους λεκέδων από σκληρό νερό, ξεπλένετε το Φίλτρο Νερού μια φορά 
την εβδομάδα.

1. Τραβήξτε τη Θήκη για να την 
    αφαιρέσετε από το καπάκι.
Καπάκι 

Θήκη

2. Τραβήξτε την εγκοπή για να αφαιρέσετε 
     το Φίλτρο Νερού από το στέλεχος.

Eγκοπή 

3. Χρησιμοποιήστε μαλακό σφουγγάρι για 
    να καθαρίσετε το Φίλτρο Νερού.

Σημείωση ● Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά, καθώς μπορεί να βλάψουν το φίλτρο.
● Αντικαταστήστε το Φίλτρο Νερού όταν φθαρεί. Τα Φίλτρα Νερού χρειάζονται αντικατάσταση κάθε 3 έως 4 χρόνια.

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 

● Περιμένετε για 2 έως 3 δευτερόλεπτα πριν από την αφαίρεση του ποτηριού σας
από την περιοχή λήψης νερού ή παγοκύβων. Εάν αφαιρέσετε το ποτήρι σας
χωρίς να περιμένετε, νερό ή παγάκια μπορεί να πέσουν μέσα στο Δίσκο Νερού ή στο δάπεδο.

● Απορροφήστε το νερό που έχει παραμείνει στον Δίσκο Νερού με στεγνό πανί ή
αφαιρέστε το Δίσκο Νερού και αδειάστε το νερό. Επίσης, σκουπίστε οποιεσδήποτε
σταγόνες στην επιφάνεια της πόρτας του ψυγείο με στεγνό πανί.

Περιμένετε 2 - 3 
δευτερόλεπτα

Κουτί για τα παγάκια
1. Για να σταματήσετε τη λειτουργία, πιέστε
     η "Maker Ice" κουμπί.

Η λυχνία θα σβήσει

2. Απομακρύνετε τον πάγο στην Τράπεζα Ice, καθαρίστε και στεγνώστε 
    την Τράπεζα πάγο και επανεγκατάσταση  είναι στη θέση του στο ψυγείο.

● Εάν εξακολουθούν να υπάρχουν παγάκια που παραμένουν στην 
    υπόθεση Crusher στο οπίσθια όψη της Bank Ice, αφαιρέστε τη 
    χρήση τους με ένα κουτάλι, κλπ.. 

υπόθεση Crusher

ΠιΠι !

● Καθαρίστε τις δεξαμενές πόσιμου νερού, εφόσον δεν έχουν χρησιμοποιηθεί εντός 48 ωρών. Επίσης ξεπλύνετε το σύστημα 
    νερού που είναι συνδεδεμένο σε νερό,Τροφοδοτώντας το,  εάν δεν έχει αντληθεί νερό για 5 ημέρες.
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●
●
●
●

Πώς να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 

●

Κουτί για τα παγάκια

 Όταν δεν χρησιμοποιείτε το διανομέα πάγου για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθαρίστε καλά και στεγνώστε την Τράπεζα 
Σημείωση ● Στην περίπτωση αυτή, εάν ο πάγος δεν απομακρύνεται από την Τράπεζα πάγου, κύβος πάγου μπορεί να κολλήσει μαζί  

Πριν από συντήρηση, σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεμένο από την πρίζα.
Οδηγίες για Κανονικό Καθαρισμό

1. Σκουπίστε το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων με μαλακό πανί.

1. Πιάστε το πάνω μέρος του Δοχείου Αποθήκευσης 

Εάν παραμένουν ακόμα παγάκια στη Θήκη του Θρυμματιστή στην αντίθετη πλευρά του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων, αφαιρέστε τα 
Θήκη Θρυμματιστή Πτερύγιο

Λεπίδα 

3. Κατά την τοποθέτηση του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων, βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει διάκενο στον πάτο του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων.

ΔΙΑΚΕΝΟ

Πτυσσόμενη Χειρολαβή

Εάν υπάρχει διάκενο, περιστρέψτε την Πτυσσόμενη Χειρολαβή κατά 90 μοίρες 
και μετά τοποθετήστε το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων.

Προειδοποίηση

Πριν από συντήρηση, σιγουρευτείτε ότι το ψυγείο είναι αποσυνδεμένο από την πρίζα.
Μην βάζετε τα χέρια σας μέσα στο Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων.
Μην χρησιμοποιείτε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων, όταν έχει αφαιρεθεί από το ψυγείο το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων.
Μην αποσυναρμολογείτε, επισκευάζετε ή τροποποιείτε τη συσκευή αυτή.

Προσοχή

cuasing ο διανομέας πάγου δεν μπορεί να λειτουργήσει.

Ice και επανεγκατάσταση είναι στη θέση του στο ψυγείο.

Οδηγίες για Αφαίρεση και Καθαρισμό του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων 

Παγοκύβων με τα δύο σας χέρια. Κατόπιν, σηκώστε
το προς τα επάνω και τραβήξτε το προς το μέρος σας.

2. Μετά την αφαίρεση των παγοκύβων, σκουπίστε το Δοχείο 
Αποθήκευσης Παγοκύβων με μαλακό πανί, προσέχοντας 
να αφαιρέσετε νερό, που βρίσκεται μέσα ή πάνω στο Δοχείο
Αποθήκευσης Παγοκύβων.

χρησιμοποιώντας κουτάλι κ.λ.π.  

Όταν απαιτείται επισκευή, αποταθείτε στον πωλητή ή το σέρβις.

Προσέξτε, καθώς το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων περιστρέφεται, μπορεί να προκληθεί τραυματισμός.

●

Μην αγγίξετε τις λεπίδες του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων, όταν το έχετε αφαιρέσει. Υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού.

Δίσκος Νερού
Εάν βρομίσει ο Δίσκος Νερού, αφαιρέστε τον και πλύντε τον.
1. Για αφαίρεση του Δίσκου Νερού, τραβήξτε τον προς τα εμπρός. 2. Για τοποθέτηση του Δίσκου Νερού, εισάγετε πρώτα τις εγκοπές 

● Σκουπίστε με μαλακό πανί οποιαδήποτε υπολείμματα νερού ή θραυσμάτων πάγου στην κοιλότητα του συστήματος λήψης (ειδικά στον πάτο).

Εσοχή
Εγκοπή

Δίσκος Νερού

Εγκοπή

(2 εγκοπές) στην πίσω πλευρά, μετά εισάγετε τις εγκοπές στην
 μπροστινή πλευρά (3 εγκοπές) ασφαλώς.
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Πώς να Συντηρήσετε το Ψυγείο Σας
1 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας.
2 Αφαιρέστε τα τρόφιμα.
3 Καθαρίστε το ψυγείο.
■ Το καλύτερο είναι οι μουτζούρες να σκουπίζονται αμέσως. Επίσης συστήνεται να καθαρίζετε τους χώρους του ψυγείου όχι σαφώς μια φορά το χρόνο. 
■ Χρησιμοποιήστε μαλακό υγρό πανί με χλιαρό νερό για να σκουπίσετε μουτζούρες. Για δύσκολες περιπτώσεις, χρησιμοποιήστε ένα αραιωμένο, 
    ουδέτερο απορρυπαντικό κουζίνας και κατόπιν σκουπίστε τις μουτζούρες με υγρό πανί με χλιαρό νερό.
        ● Τα ακόλουθα εξαρτήματα μπορούν να καθαριστούν με νερό:

Θάλαμος Kατάψυξης Χώρος Συντήρησης Φρουτολεκάνη
● Συρτάρια Φρουτολεκάνης
● Πόρτα Συρταριού Φρουτολεκάνης
● Κάλυμμα Συρταριών Φρουτολεκάνης 
● Θήκη Γαλακτοκομικών

Πάνελ Ελέγχου  Επιφάνεια Πόρτας
■  Σκουπίστε με μαλακό βρεγμένο πανί. Προσέξτε 
    να μην ρίξετε νερό στο πάνελ ελέγχου, διότι 
    μπορεί να καταστραφεί.

■ Για καθαρισμό της επιφάνειας της πόρτας, 
    σκουπίστε με μαλακό βρεγμένο πανί με 
    χλιαρό νερό.

Λάστιχο Πόρτας
■ Αυτή η περιοχή είναι επιρρεπής σε 
    μουτζούρες, έτσι σιγουρευτείτε ότι τη 
    σκουπίσατε σχολαστικά.

 Συλλέκτης Αποστράγγισης
■ Υγρό που έχει συσσωρευτεί 
    εδώ, πρέπει να σκουπιστεί.

Συλλέκτης 
Αποστράγγισης

Πίσω Πάνελ, Πάτος του Ψυγείου
1. Γυρίστε το ρυθμιζόμενο πόδι για να σηκώσετε το ψυγείο πιο ψηλά από το δάπεδο.

● Εάν το ρυθμιστικό δεν γυρίζει 
    εύκολα, χρησιμοποιήστε 
    κατσαβίδι για να το γυρίσετε. 
    Εάν εξακολουθεί να μην 
    περιστρέφεται, αφαιρέστε το 
    κάλυμμα των ρυθμιζόμενων 
    ποδιών και προσπαθήστε ξανά.

2. Τραβήξτε το ψυγείο ευθεία προς το μέρος σας. 
● Για δάπεδα που είναι 
    εύκολο να υποστούν ζημιά, 
    στρώστε προστατευτικό χαλί 
    ή άλλο προστατευτικό υλικό.

Να είστε 
προσεκτικοί!

3. Σκουπίστε τις μουτζούρες στο πίσω πάνελ, στα τοιχώματα και στον πάτο του ψυγείου.
● Λόγω της μεταφοράς αέριων ρευμάτων, πρόκειται μια θέση, όπου είναι πιθανό να 
    επικολληθεί λεπτή σκόνη.

Συντήρηση (Γενικά θέματα)

● Ράφια Ρυθμιζόμενου Ύψους
● Θήκη Γαλακτοκομικών
● Θήκες Πόρτας
● Αυγοθήκη

● Ράφια Ρυθμιζόμενου Ύψους
● Σταθερό Ράφι
● Συρτάρια Κατάψυξης
● Θήκες Πόρτας
● Δίσκος Νερού (Σύστημα Λήψης)(Deluxe Μοντέλο)

Κάλυμμα 
προσαρμογέα

Προσοχή ● Καθαρίζετε τακτικά επιφάνειες που μπορούν να έρθουν σε επαφή με τρόφιμα και προσβάσιμα συστήματα αποχέτευσης.
● Εάν η συσκευή παραμείνει κενή για μεγάλα χρονικά διαστήματα, απενεργοποιήστε την, ξεπαγώστε τους θαλάμους, καθαρίστε και 
   στεγνώστε τους, και αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να αποτρέψετε την ανάπτυξη μούχλας και οσμών εντός της συσκευή.
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 Επιθεώρηση  Φροντίδα του Ψυγείου

Συντήρηση (Γενικά θέματα)

Αφαιρέστε το κιβώτιο κενού
Για να τραβήξετε τα προϊόντα που είναι αποθηκευμένα σε 

Για να συνεχίσετε, καθαρίστε το με ένα κομμάτι 

Δίσκος αλουμινίου Βαλβίδα κουτιού 
κενού

Μην χρησιμοποιήσετε 

Θήκη κενού

Δέκτης 
στεγανοποίησης

Συναρμολόγηση της θήκης του κιβωτίου κενού
Συναρμολόγηση
Συνδέστε την θήκη του κιβωτιού κενού με τον πυρήνα 

Όταν το κιβώτιο κενού είναι βρώμικο
Αποσυναρμολόγηση θήκης 

Λαβή

Με ένα σφουγγάρι και με καθαρό νερό 

Παρακαλούμε καθαρίστε επίσης 

Ράγες μεταφοράς

Σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό πανί και 

Λαβή
Ράγες μεταφοράς

Πώς να Συντηρήσετε το Ψυγείο Σας 
Συνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας στην πρίζα.
■ Εισάγετε το φις τροφοδοσίας στην πρίζα ασφαλώς, μέχρι να τερματίσει με το καλώδιο τροφοδοσίας να κοιτάζει προς τα κάτω. 

Σημείωση ● Ακόμα και αν συνδεθεί το φις τροφοδοσίας αμέσως μετά από την αποσύνδεση του, ο συμπιεστής δεν θα λειτουργήσει για 5 λεπτά. 
    Ωστόσο, εάν το εσωτερικό δεν είναι κρύο, θα ξεκινήσει σε 30 δευτερόλεπτα περίπου.

Προσοχή

● Ο δίσκος εξάτμισης για απόψυξη αυτού του ψυγείου δεν χρειάζεται να καθαριστεί.

Προσοχή

4 Εάν παραμείνουν σταγονίδια στην επιφάνεια των εξαρτημάτων που έχουν καθαριστεί, σκουπίστε τα.
5 Επαναφέρτε όλα τα εξαρτήματα στις αρχικές τους θέσεις. 
6 Επιθεωρήστε και καθαρίστε το φις τροφοδοσίας, το καλώδιο και την πρίζα.

Συντήρηση (χώρος κενού για μοντέλο 3 θυρών)

● Μην χρησιμοποιείτε τα ακόλουθα: Αλκαλικό ή ήπια αλκαλικό απορρυπαντικό κουζίνας, σκόνη καθαρισμού, σαπούνι, πετρέλαιο,βραστό νερό
 συρμάτινα σφουγγάρια, οξύ, βενζίνη, οινόπνευμα ή χλωρίνη (για λεπτομέρειες, δείτε τις Προφυλάξεις στην ετικέτα συσκευασίας). 

● Όταν οποιοδήποτε λάδι μαγειρικής, χυμός εσπεριδοειδούς ή χυμός από οποιαδήποτε τρόφιμα έρθει σε επαφή με αυτό το ψυγείο,σκουπίστε τα.
● Όταν χρησιμοποιείτε εμποτισμένο με χημικά πανί, βεβαιωθείτε ότι διαβάσατε τις προειδοποιήσεις για τη χρήση του πανιού.
■ Οι πόρτες, χρωματισμένες επιφάνειες και πλαστικά εξαρτήματα μπορεί να γρατσουνιστούν ή να αποχρωματιστούν από το χημικό πανί. 

Μια φορά το μήνα

κουτί κενού , τραβήξτε έξω το κουτί κενού.

πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό.

της πόρτας κιβωτιού κενού

Εάν για τον καθαρισμό της συσκευασίας του κιβωτιού 
κενού γίνεται χρήση απορρυπαντικού ή οποιουδήποτε
άλλου προϊόντος εκτός από νερό ενδέχεται να υπάρξουν
επιπτώσεις όσον αφορά την παραμόρφωση, την αλλαγή
χρώματος ή την απώλεια της ιδιότητας κενού.
Εάν η συσκευασία κουτιού κενού πέφτει ή η πόρτα κουτιού
κενού δεν είναι καλά ευθυγραμμισμένη, μπορεί να υπάρχει
η απώλεια της ιδιότητας κενού.

κιβωτίου κενού θήκη κιβωτίου κενού
Έχοντας μπροστά σας το κιβώτιο κενού,
περιστρέψτε το κουμπί της συσκευασίας
κενού από πάνω δεξιά και αφαιρέστε προσεκτικά.

σκουπίστε απαλά τον λεκέ.

κανένα απορρυπαντικό

τις ράγες μεταφοράς.

αφήστε το μέχρι να στεγνώσει φυσικά.
Συναρμολογήστε τη συσκευασία κιβωτίου 
κενού, περιστρέψτε τη λαβή για να 
ευθυγραμμιστεί με τις ράγες μεταφορά;,
συναρμολογήστε σκόπιμα.

■ Υπάρχουν οποιαδήποτε χαραγές στο καλώδιο;
■ Είναι το φις κατεστραμμένο ή η πρίζα 

χαλαρή και υπερβολική η αύξηση
θερμοκρασίας;

● Όταν υπάρχει πρόβλημα με το καλώδιο
τροφοδοσίας, το φις ή την πρίζα, 
παρακαλούμε συμβουλευτείτε τον πωλητή σας ή το σέρβις.

■ Εάν το φις τροφοδοσίας μπει στην πρίζα ενώ
είναι γεμάτο σκόνη αυτό και το καλώδιο
τροφοδοσίας, μπορεί να υπάρξει ως
αποτέλεσμα φωτιά.

● Αφαιρέστε όλη τη σκόνη μια φορά τον
χρόνο και σκουπίστε τα με στεγνό πανί.
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Επάνω Πόρτα Συρταριού Φρουτολεκάνης (Μοντέλο 3 θυρών)

    

 

Εξώφυλλο

How to remove a mass of ice from the Ice bank and Ice Dispenser Duct

 

    

 Αφαίρεση Εξαρτημάτων
Πώς να Αφαιρέσετε τα Εξαρτήματα

■ Ωθήστε τον δεξιό κατώτερο άξονα προς τα πίσω, 
    κατόπιν ωθήστε ολόκληρη την δεξιά πλευρά 
    προς τα πίσω. Μετά, τραβήξτε την αριστερή 
    πλευρά προς τα εμπρός.

Συρτάρια Θήκες Πόρτας

■ Για να αφαιρέσετε συρτάρια, 
    τραβήξτε τα προς τα έξω, 
    κατόπιν σηκώστε τα προς 
    τα επάνω.

■ Χτυπήστε ελαφρά την αριστερή και 
    δεξιά πλευρά της κάτω επιφάνειας 
    ενώ τραβάτε μία θήκη για να την 
    αφαιρέσετε. Κατά την τοποθέτηση 
    των θηκών, πιέστε την τελείως προς τα κάτω απαλά μέχρι να κουμπώσει.

Ταπ ! 
      Ταπ !

Ρυθμιζόμενου Ύψους Ράφια/Σταθερά Ράφια (Κατάψυξη)

■ Για να αφαιρέσετε ράφι, σηκώστε το ελαφρώς προς τα πάνω, 
    κατόπιν τραβήξτε το έξω προς το μέρος σας. Για να τοποθετήσετε 
    ράφι, σύρατέ το μέχρι να φτάσει στο πίσω μέρος της υποδοχής.

Αντικατάσταση λαμπτήρων στο εσωτερικό Ψυγείο

■ Όταν η εσωτερική λάμπα έχει υποστεί ζημιά, παρακαλούμε 
    επικοινωνήστε με το Hitachi κέντρο εξυπηρέτησης ή 
    λιανοπωλητές για την αντικατάσταση του λαμπτήρα
    για την αποφυγή τραυματισμών

προειδοποίηση

Να ληφθούν επείγοντα μέτρα όταν μαρμελάδες πάγο

προειδοποίηση

Μην αφαιρείτε το κάλυμμα του εσωτερικού λαμπτήρα

Η αποτυχία να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία ή τραυματισμό.
■ Φροντίστε να αποσυνδέσετε το καλώδιο ρεύματος πριν εκτελέσετε οποιαδήποτε εργασία συντήρησης.

1. Αφαιρέστε την τράπεζα πάγου από την πόρτα του καταψύκτη. Εάν δεν μπορείτε να το αφαιρέσετε,
 ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα.

1.1 Αφαιρέστε όλα τα παγάκια από την τράπεζα πάγο 
μέχρι να μείνει μόνο η μάζα πάγου παραμένει.

1.2 Τοποθετήστε ένα ποτήρι στην έξοδο πάγου της περίπτερο 
διανομής πάγου.
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 Crusher Case

 Motor Box  Motor BoxCrusher Axle
a hole at center 
of Crusher Axle

Πώς να αφαιρέσετε μια μάζα πάγου από την τράπεζα πάγου και Duct Διανομέας

-

Σελίδα

Αντιμετώπιση Προβλημάτων

Ελέγξτε Πρώτα τα Ακόλουθα
Εάν το ψυγείο εξακολουθεί να μην λειτουργεί κατάλληλα, ελάτε σε επαφή με τον πωλητή απ' όπου το αγοράσατε.

Γενικά Προβλήματα 

Προβλήματα Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης
Δεν παγώνει 
καθόλου.

● Είναι συνδεδεμένο το φις τροφοδοσίας; ● Έχει αποσυνδεθεί το καλώδιο τροφοδοσίας;
● Έπεσε ασφάλεια;
● Υπάρχει διαρροή ρεύματος;

Αφαίρεση Εξαρτημάτων

1.3 Απαλά ρίχνουμε ζεστό νερό στην τράπεζα πάγου, συνεχίζει να το 
κάνει έως ότου η δεξαμενή μπορεί να αφαιρεθεί.

2. Ελέγξτε το τμήμα αγωγού και την υπόθεση θραυστήρα για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει περαιτέρω τήξη ή μάζας πάγου.
   Εάν κάποια πρέπει να παραμείνει, αφαιρέστε και καθαρίστε το τμήμα αγωγού. Και πάλι, αν και είναι δύσκολο να απομακρυνθεί,
     ρίξτε ζεστό νερό μέχρι να λιώσει ο πάγος αρκετά για να το αφαιρέσετε, ή στην περίπτωση που είναι πολύ δύσκολο
     για την απομάκρυνση πάγου, βυθίστε την τράπεζα πάγου σε νερό για να λιώσει η μάζα πάγου.

3. Ελέγξτε τον άξονα θραυστήρα (μέρος του κουτιού κινητήρα), βεβαιωθείτε ότι εξακολουθεί να είναι σωστά στη θέση 
    του και να μην χάσει. Αν είναι χαλαρό είναι πιθανό ότι μια τρύπα στο κέντρο του άξονα είναι παραμορφωμένο. 
    Σε αυτή την περίπτωση, παρακαλούμε επικοινωνήστε πωλητή σας ή εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών για βοήθεια.
4. Συναρμολογήστε ξανά την τράπεζα πάγου
5. Ξεκινήστε πάλι τη λειτουργία ψυγείου, και περιμένετε για λίγο μέχρι η θερμοκρασία του καταψύκτη φτάνει
     επιθυμητή ρύθμιση σας. (Η θραυστήρα δεν πρέπει να λειτουργούν σε θερμοκρασίες άνω των 0 ° C)
6. Ελέγξτε τη λειτουργία θραυστήρα, την κυκλοφορία οχημάτων και καπάκι on / off.
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Αντιμετώπιση Προβλημάτων
Γενικά Προβλήματα 
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ΣελίδαΠροβλήματα Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης

Δεν παγώνει 
κατάλληλα.

● Μήπως έχει μόλις εγκατασταθεί το ψυγείο; ● Μέχρι 4 ώρες περίπου απαιτούνται μέχρι το ψυγείο σας 
    να παγώσει κατάλληλα. Το καλοκαίρι, 
    απαιτούνται μέχρι και 24 ώρες.

● Επιβεβαιώστε ότι το ψυγείο έχει εγκατασταθεί 
    κατάλληλα.

● Είναι το ψυγείο σε επαφή με άμεσο ηλιακό φως;
● Υπάρχει κοντά θερμοπαραγωγός συσκευή, όπως σόμπα αερίου;
● Υπάρχει επαρκής κενός χώρος γύρω από το ψυγείο;

● Έχει τεθεί η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης 
    στους Επίπεδο 1 ή 2. και η θερμοκρασία του χώρου 
    συντήρησης στους Επίπεδο 1 ή 2;

● Θέστε την θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης στους -19 ºC 
    ή -18 ºC και του χώρου συντήρησης στους 3 ºC ή 4 ºC;

● Ελέγξτε το εσωτερικό του ψυγείου. ● Υπάρχουν πολλά τρόφιμα στο ψυγείο;
● Υπάρχουν μέσα καυτά τρόφιμα;
● Παρεμποδίζεται η ροή κρύου αέρα από τρόφιμα;

● Ανοίγει η πόρτα συχνά;
● Μήπως ακουμπά η πόρτα σε τρόφιμα και δεν κλείνει 
   τελείως;
● Μήπως κάποιο αντικείμενο, όπως πλαστική σακούλα, 
   έχει πιαστεί μεταξύ του λάστιχου της πόρτας και του 
   κυρίως σώματος του ψυγείου ή υπάρχουν άλλα κενά;

● Είναι ζεστή καλοκαιρινή μέρα; ● Θέστε την θερμοκρασία στο εσωτερικό του θαλάμου κατάψυξης 
    στους Επίπεδο 4 ή 5 και στο εσωτερικό του χώρου συντήρησης 
    στους Επίπεδο 4 ή 5. 
● Στις πολύ ζεστές μέρες η ικανότητα ψύξης θα μπορούσε να μειωθεί, 
   το παγωτό θα μπορούσε να μαλακώσει και η θερμοκρασία στις θήκες 
   των θυρών μπορεί να αυξηθεί.

● Συστήνουμε να ανοίγετε και να κλείνετε την πόρτα γρήγορα και να 
   την ανοίγετε και να την κλείνετε το λιγότερο δυνατό.
● Επιβεβαιώστε ότι δεν υπάρχουν καθόλου κενά όταν η πόρτα είναι κλειστή.
● Όταν είναι κλειστή η πόρτα, βεβαιωθείτε δεν έχουν πιαστεί τρόφιμα 
   ή πλαστικές σακούλες μεταξύ της πόρτας και του κυρίως σώματος 
   του ψυγείου.

● Επειδή ο θάλαμος κατάψυξης έχει προτεραιότητα ψύξης 
   κατά τη διάρκεια της λειτουργίας "Quick Freezing 
   (Γρήγορης Κατάψυξης)", η θερμοκρασία στο εσωτερικό 
   του χώρου συντήρησης μπορεί να αυξηθεί.

● Αποφύγετε το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας όσο 
   το δυνατόν περισσότερο.

● Έχει τεθεί η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης 
    στους Επίπεδο 4 ή 5;
● Είναι η θερμοκρασία περιβάλλοντος 5 ºC ή 
    χαμηλότερη;Παγώνουν τρόφιμα 

στο χώρο 
συντήρησης και 
λαχανικά στη 
φρουτολεκάνη.

● Αλλάξτε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας για το χώρο συντήρησης στους 
Επίπεδο 3 ή 2. Όταν τεθεί στους Επίπεδο 5, τα τρόφιμα μπορεί να παγώσουν. 
● Εάν η θερμοκρασία στο χώρο συντήρησης έχει τεθεί στους Επίπεδο 
   1, τα τρόφιμα είναι λιγότερο πιθανό να παγώσουν.

● Έχουν τοποθετηθεί τρόφιμα με υγρασία μπροστά από 
   την έξοδο ψυχρού αέρα ή στο πίσω τμήμα του ραφιού 
   του ψυγείου;

● Τρόφιμα με υγρασία μπορεί να παγώσουν, γι' αυτό μην τα 
   τοποθετείτε μπροστά από την έξοδο του ψυχρού αέρα ή στο πίσω 
   τμήμα του ραφιού του ψυγείου.

● Υπάρχουν τρόφιμα με υγρασία που ακουμπούν το 
   πίσω αριστερό τοίχωμα του χώρου συντήρησης;

● Επειδή τα τρόφιμα έρχονται σε επαφή με το διαχωριστικό του θαλάμου 
    κατάψυξης, του οποίου η θερμοκρασία είναι συγκριτικά χαμηλή, τα 
    τρόφιμα μπορεί να παγώσουν. Είτε αυξήστε τη ρύθμιση της θερμοκρασίας 
    είτε μετακινήστε τα τρόφιμα λίγο πιο μακριά από το διαχωριστικό του 
    θαλάμου κατάψυξης.

● Όταν η υγρασία είναι εξαιρετικά υψηλή, συμπύκνωση 
   μπορεί να δημιουργηθεί στην εξωτερική πλευρά της 
   συσκευής, στο λάστιχο της πόρτας ή στην πόρτα. 
   Επίσης, μετά από άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας, ο 
   κρύος αέρας μπορεί να θολώσει την επιφάνεια της 
   πόρτας. To γεγονός αυτό δεν είναι ασυνήθιστο.

● Σκουπίστε τη με στεγνό πανί.
● Συμπύκνωση είναι λιγότερο πιθανό να δημιουργηθεί εάν η 
   ρύθμιση θερμοκρασίας για το θάλαμο κατάψυξης αλλάζει 
   από Επίπεδο 3 ή 2.

Δημιουργείται 
συμπύκνωση 
(ή πάγος).

● Εμφανίζεται συμπύκνωση στο συρτάρι της 
   φρουτολεκάνης;

● Αυτό συμβαίνει επειδή υψηλή υγρασία διατηρείται μέσα στο συρτάρι 
   για να αποτρέψει ξήρανση των λαχανικών και για να αυξήσει τη 
   διάρκεια ζωή τους. Σκουπίστε τη με στεγνό πανί. 

● Έχει κλείσει η πόρτα καλά; ● Εάν υπάρχουν οποιαδήποτε κενά μεταξύ της πόρτας και του κύριου 
   σώματος του ψυγείου, όχι μόνο θα αυξηθεί η εσωτερική θερμοκρασία, 
   αλλά επίσης δημιουργείται συμπύκνωση ή πάγος. Παρακαλούμε 
   κλείστε την πόρτα καλά.

● Είναι η πόρτα ανοικτή για παρατεταμένο χρονικό 
   διάστημα ή ανοιγοκλείνει συχνά;

● Μειώστε τον αριθμό των φορών που ανοιγοκλείνει η πόρτα, και 
   ανοίξτε και κλείστε την πόρτα γρήγορα.

● Μήπως τρέχει πλαστική φιάλη με νερό; ● Αποθηκεύστε εμφιαλωμένο νερό, έτσι ώστε να μην χύνεται.

Νερό συλλέγεται 
είτε μέσα στο 
ψυγείο είτε στο 
δάπεδο.

● Εάν η πόρτα δεν είναι εντελώς κλειστή, η συμπύκνωση στάζει επάνω 
   στο εσωτερικό του ψυγείου ή στο δάπεδο. Παρακαλούμε κλείστε την 
   πόρτα καλά.

● Ακουμπά η πόρτα σε τρόφιμα κ.λ.π., και δεν κλείνει 
   τελείως;
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● Αυτό υποδηλώνει ότι το ψυγείο λειτουργεί και είναι η λειτουργία 

● Το ψυγείο δεν θα δροσιστεί ενώ λειτουργεί σε κατάσταση 

● Απενεργοποιήστε τη λειτουργία προβολής κατάστημα.-
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ΣελίδαΠροβλήματα 

Το ψυγείο κάνει 
θόρυβο.

Το ψυγείο κάνει 
θόρυβο. Παράγεται 
κάποιο είδος ήχου. 
(Αυτοί οι ήχοι δεν 
αποτελούν σημάδι 
δυσλειτουργίας.)

Δυσάρεστη οσμή 
στο εσωτερικό του 
ψυγείου.

Το εμπρός και το πίσω

Όταν κλείνει η μία 

Η πόρτα δείχνει βαριά 

Νιώθετε πολύ ελαφριά 

Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης
● Είναι το δάπεδο σταθερό;
● Υπάρχει "παίξιμο" μεταξύ του ποδιού του ψυγείου και του 

● Ακουμπά η πλάτη σε τοίχο κ.λ.π.;

● Βγήκε το κάλυμμα του ρυθμιζόμενου ποδιού;
● Μερικές φορές ο κανονικός ήχος λειτουργίας του ψυγείου 
    γίνεται δυνατότερος.
●  Εκπέμπεται ήχος, όπως του τρεχούμενου νερού.

● Ήχος, όπως κάτι να έχει κολλήσει σε μηχανή.
● Ήχος στροβιλισμού.
● Ήχος κρακ. (Ακούγεται στο εσωτερικό του ψυγείου, όταν 
    ανοίξει η πόρτα.)

● Ήχος τύπου χις αμέσως μετά το κλείσιμο της πόρτας.

● Έχουν μπει τρόφιμα με έντονη οσμή, χωρίς να είναι 
    τυλιγμένα;
● Τα τρόφιμα μυρίζουν, όπως το πλαστικό.

● Η σωλήνα και ο ανεμιστήρας αποδεσμεύουν θερμότητα 
    στο εσωτερικό του ψυγείου.

● Το ψυγείο συσσωρεύει περιστασιακά στατικό 
    ηλεκτρισμό, αλλά αυτό δεν αποτελεί θέμα ασφάλειας.

● Αυτό οφείλεται σε προσωρινή πτώση της πίεσης αέρα, 

● Εγκαταστήστε το ψυγείο σε σταθερό, επίπεδο δάπεδο ή σε μέρος 
    με σταθερό πλαίσιο κάτω από αυτό.

● Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μέρος με αρκετό ελεύθερο χώρο 
    γύρω από αυτό.
● Κουμπώστε ασφαλώς το κάλυμμα του ρυθμιζόμενου ποδιού.
● Μετά την εγκατάσταση, το ψυγείο λειτουργεί σε πλήρη ισχύ για να 
    κρυώσει το εσωτερική του, κι έτσι θα κάνει δυνατότερο ήχο.
● Πρόκειται για τον ήχο του ψυκτικού υγρού (φρέον), που ρέει στο 
    κύκλωμα ψύξης. Ο ήχος αυτός μπορεί επίσης να ακουστεί, όταν 
    έχει σταματήσει ο συμπιεστής.

● Πρόκειται για τον ήχο εξαρτημάτων, όπως του κινητήρα, 
   που ελέγχουν την εσωτερική θερμοκρασία του εν χρήσει ψυγείου.
● Πρόκειται για τον ήχο από τα πλαστικά μέρη, από την αλλαγή στη 
    θερμοκρασία (όταν ανοίξει η πόρτα).

● Πρόκειται για τον ήχο από προσωρινή πτώση της πίεσης αέρα, 
    όταν ψυχθεί απότομα ο εισαχθείς στο ψυγείο αέρας.
● Η αποσμητική λειτουργία δεν θα απομακρύνει όλες τις οσμές.
● Είτε τυλίξτε είτε σφραγίστε τέτοια τρόφιμα.
● Αυτό συμβαίνει επειδή χρησιμοποιούνται πολλά πλαστικά 

● Τα διαμερίσματα συνδέονται με διαδρομή ψυχρού αέρα, 

● Η πόρτα δείχνει βαριά στο άνοιγμα για λίγο, αλλά στη συνέχει θα 
    δείξει πάλι φυσιολογική.

● Αργό κλείσιμο των θυρών θα εξαλείψει το πρόβλημα αυτό.

● Αν αυτό γίνει ενοχλητικό, συστήνεται γείωση του κυρίως 
  σώματος του  ψυγείου.

● Η θερμοκρασία στις θέσεις αυτές μπορεί να φτάσει τους 50 ºC 
   έως 60 ºC αμέσως μετά την εγκατάσταση του ψυγείου. Αυτό το 
   γεγονός  δεν είναι ασυνήθιστο.

Η οθόνη πάνελ 
συνεχίζει να αλλάζει

Σύστημα Λήψης Παγοκύβων και Νερού 
Προβλήματα

Δεν λαμβάνονται 
παγάκια.

Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης Σελίδα
● Υπάρχουν παγάκια στο Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων;
● Είναι ανοικτή η ένδειξη “Water (ΝΕΡΟ)” για να 
   επιλέξετε λήψη νερού;
● Είναι ανοικτή η ένδειξη “Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)”;
● Είναι ανοικτή η ένδειξη “Tank Empty (Δοχείο Άδειο)”;

● Είναι κλειστή η ένδειξη “Ice Maker (Σύστημα 
   Παραγωγής Παγοκύβων)”;

● Είναι παγωμένο το νερό στο Δοχείο Νερού;

● Έχει κλείσει ο αγωγός λήψης πάγου με τρόφιμα ή λεπτό 
    θρυμματισμένο πάγο;

● Υπάρχουν αποθηκευμένα στο Δοχείο Αποθήκευσης 

● Περιμένετε μέχρι να παρασκευαστούν παγάκια και προσπαθήστε πάλι.
● Πατήστε το πλήκτρο “Cubes (ΠΑΓΑΚΙΑ)” ή “Crushed 
(ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)” για να επιλέξετε λήψη πάγου.
● Αποδεσμεύστε τη λειτουργία “Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)”.
● Γεμίστε το Δοχείο Νερού μέχρι τη γραμμή "Full (Πλήρες)".

● Ενεργοποιήστε το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων και 
   χρησιμοποιήστε τη λειτουργία αυτή. Ελέγξτε ότι είναι ανοιχτή η ένδειξη 
   “Ice Maker (Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων)” για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
    ενεργοποιημένο το Αυτόματο Σύστημα Παραγωγής Παγοκύβων.
● Αν είναι παγωμένο, θέστε τη θερμοκρασία του χώρου 
    συντήρησης στους Επίπεδο 1 ή 2.
● Απαλλαγείτε από τα τρόφιμα ή τον θρυμματισμένο πάγο κ.λ.π. Μην 
    χρησιμοποιείτε τα δάχτυλά σας, καθώς το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων 
    μπορεί να περιστραφεί και να προκαλέσει τραυματισμό.
● Απομακρύνατε τα αντικείμενα αυτά και αποθηκεύστε τα σε άλλες θέσεις 
    στο ψυγείο.

εξαρτήματα στο εσωτερικό του ψυγείου. Καθώς κρυώνουν τα
τρόφιμα, η οσμή θα απομακρυνθεί βαθμηδόν.

δαπέδου στο σημείο εγκατάστασης;

● Ήχος κτύπου.
● Ήχος, όπως κάτι που βράζει (ήχος βρασμού).
● Ήχος τσιτσιρίσματος, σαν να μαγειρεύεται κρέας.

τμήμα του ψυγείου είναι 
ζεστό. Ζεστός αέρας 
βγαίνει από το κάτω τμήμα.

ηλεκτροπληξία, όταν 
αγγίζετε το κυρίως σώμα.

στο άνοιγμα, αμέσως 
μετά από το κλείσιμό της.

πόρτα, η άλλη ανοίγει.  κι έτσι η πίεση αέρα από το κλείσιμο της μιας πόρτας
μπορεί να προκαλέσει προσωρινό άνοιγμα της άλλης.

εξ αιτίας απότομης ψύξης του εισερχόμενου στο εσωτερικό
του ψυγείου αέρα.

προβολής καταστήματος. 

λειτουργίας αποθήκευσης.

1. Απενεργοποιήστε και ενεργοποιήστε ξανά το ψυγείο.
2. Στη συνέχεια, το ψυγείο θα επανέλθει στην κανονική λειτουργία.

● Αν υπάρχει επαρκές νερό, ωθήστε το Δοχείο Νερού στην "Tank Position 
(Θέση Δοχείου)".

Παγοκύβων αντικείμενα, όπως τρόφιμα κ.λ.π.,αντί για πάγο;
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● Έχει τοποθετηθεί σωστά το Δοχείο Αποθήκευσης 
    Παγοκύβων; Υπάρχει διάκενο μεταξύ του πάτου του 
    Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων και του μηχανισμού 
    λήψης;

Προβλήματα Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης Σελίδα

Δεν λαμβάνονται 
παγάκια.

● Εάν υπάρχει διάκενο στον πάτο του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων, βγάλτε 
    Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων, περιστρέψτε την “Auger (Πτυσσόμενη 
    Χειρολαβή)” του Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων κατά περίπου 90 μοίρες 
    και τοποθετήστε πάλι το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων.

● Χρησιμοποιούσατε το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων για 
    περισσότερο από 3 λεπτά;

● Για προστασία των ηλεκτρικών εξαρτημάτων, το σύστημα σταματά τη 
   λειτουργία του για 30 λεπτά για ψύξη. Αν χρησιμοποιείται το Σύστημα Λήψης 
   Παγοκύβων στο διάστημα αυτό, αναβοσβήνει ο "Φωτισμός του Συστήματος 
   Λήψης" για να σας ενημερώσει για το προσωρινό σταμάτημα.

● Κολλάνε μεταξύ τους τα παγάκια στο Δοχείο Αποθήκευσης 
    Παγοκύβων;

● Αφαιρέστε το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων, αδειάστε τα παγάκια, 
    και κάντε καινούρια.

● Έχει κλείσει από πάγο η έξοδος του Συστήματος Λήψης 
    Παγοκύβων;

● Αν η έξοδος έχει κλείσει από πάγο, απαλλαγείτε από τον πάγο.

Δεν 
παρασκευάζονται 
γρήγορα παγάκια.

● Οι πόρτες ανοιγοκλείνουν συχνά ή έχουν αποθηκευτεί 
   πολλά τρόφιμα ταυτόχρονα;

● Μην ανοίγετε τις πόρτες τόσο συχνά.
● Διατηρήστε απόσταση μεταξύ των τροφίμων, όσο το δυνατό περισσότερο.

● Μόλις ξεκίνησε να λειτουργεί το ψυγείο;
● Έγινε διακοπή ρεύματος;

● Παγάκια δεν μπορούν να παρασκευαστούν, εάν δεν παγώσει το 
   εσωτερικό του ψυγείου. Μπορεί να πάρει 24 ώρες για δημιουργία του 
   πρώτου παγοκύβου.

● Έχει ρυθμιστεί η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης 
    στην υψηλότερη θερμοκρασία (Επίπεδο 2 ή 1) σε σχέση 
    με την κανονική;

● Θέστε τη θερμοκρασία της ψύξης στη χαμηλότερη θέση 
    (Επίπεδο 3 ή 4).

● Είναι χαμηλή η θερμοκρασία περιβάλλοντος; Είναι 
    χειμώνας;

● Εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι χαμηλή, όπως το χειμώνα, ο χρόνος 
    παρασκευής παγοκύβων μπορεί να διαρκέσει περισσότερο.

● Υπάρχει διάκενο μεταξύ του λάστιχου της πόρτας και του 
    κυρίως σώματος του ψυγείου; 

● Κλείστε την πόρτα εντελώς, εάν υπάρχει διάκενο.

Τα παγάκια έχουν 
προεξοχές.

● Ο δίσκος παγοκύβων έχει αυλακώσεις για ομοιόμορφη ροή νερού παντού. 
    Για το λόγο αυτό η αυλάκωση αυτή μπορεί να δημιουργήσει προεξοχές.

Τα παγάκια κολλούν 
μαζί στο Δοχείο 
Αποθήκευσης 
Παγοκύβων.

● Έγινε διακοπή ρεύματος;
● Ανοίγουν οι πόρτες τόσο συχνά;

● Καθώς ανεβαίνει η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης, τα παγάκια θα 
    λιώσουν και θα κολλήσουν μεταξύ τους. Βγάλτε το Δοχείο Αποθήκευσης 
    Παγοκύβων, πετάξτε τα παγάκια και παρασκευάστε καινούρια. Και ελαττώστε, 
    όσο είναι δυνατόν, τη συχνότητα ανοιγοκλεισίματος της πόρτας.

● Έχει χρησιμοποιηθεί για παρατεταμένο χρονικό διάστημα 
    το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων;

● If the Σύστημα Λήψης Παγοκύβων is not used for a long time, 
    the ice cubes may stick together. Therefore, it is recommended to use 
    the Σύστημα Λήψης Παγοκύβων as often as possible.

● Υπάρχει διάκενο μεταξύ του λάστιχου της πόρτας και του 
    κυρίως σώματος του ψυγείου; 

● Αν υπάρχει διάκενο, η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης μπορεί να αυξηθεί 
    και τα παγάκια μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Κλείστε τελείως την πόρτα.

Ακόμα κι αν επιλεγεί 
“CRUSHED 
(ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)”
δεν λαμβάνεται μόνο 
θρυμματισμένος 
πάγος αλλά επίσης 
και παγάκια (μη 
θρυμματισμένος 
πάγος).

● Εξ αιτίας της ανομοιομορφίας των παγοκύβων, μερικά μικρά παγάκια δεν θα 
 θρυμματιστούν και θα εξαχθούν, αλλά το γεγονός αυτό δεν αποτελεί δυσλειτουργία.

● Είναι αρκετό το νερό στο Δοχείο Νερού; Αν το νερό δεν ● Αν το νερό δεν είναι πολύ, γεμίστε το Δοχείο Νερού με νερό μέχρι τη γραμμή 
   "Full (Πλήρες)".

● Αν το Σύστημα Λήψης Παγοκύβων δεν έχει χρησιμοποιηθεί ● Βγάλτε το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων, πετάξτε τα παλιά παγάκια και 
    παρασκευάστε ξανά καινούρια παγάκια.

● Επελέγη “Cubes (ΠΑΓΑΚΙΑ)” ακριβώς πριν από τη λήψη 
    “ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΥ” πάγου;

● Όταν αλλάζετε από “Cubes (ΠΑΓΑΚΙΑ)” σε “Crushed (ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)”, 
   μπορεί για λίγο να ληφθούν παγάκια αντί θρυμματισμένου πάγου. Αφ' ετέρου, 
   όταν αλλάζετε από “Crushed (ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)” σε “CUBES (ΠΑΓΑΚΙΑ)”, 
   μπορεί για λίγο να ληφθεί θρυμματισμένος πάγος αντί για παγάκια. Δεν 
   αποτελούν δυσλειτουργία.

● Υπάρχουν σταματημένα παγάκια στο τμήμα θρυμματισμού 
   του πάγου (στην απέναντι από την κάτω πλευρά του 
   Δοχείου Αποθήκευσης Παγοκύβων) του Συστήματος Λήψης 
   Παγοκύβων και έχει μείνει ανοικτό το πτερύγιο 
   τροφοδότησης του προς θρυμματισμό πάγου;

● Βγάλτε το Δοχείο Αποθήκευσης Παγοκύβων για να απαλλαγείτε από 
    τον πάγο στο τμήμα θρυμματισμού του πάγου.

Ο πάγος ή το νερό 
μυρίζει.

● Αντικαταστήστε το νερό στο Δοχείο Νερού μία φορά την εβδομάδα. 
   Πετάξτε πρώτα τα υφιστάμενα παγάκια και κατόπιν παρασκευάστε 
   καινούρια.

● Δεν είναι φρέσκος ο πάγος ή το νερό;

● Είναι βρόμικο το Δοχείο Νερού ή το Φίλτρο Νερού;

● Αντικαταστήστε το νερό στο Δοχείο Νερού μία φορά την εβδομάδα. 
   Πετάξτε πρώτα τα υφιστάμενα παγάκια και κατόπιν παρασκευάστε 
   καινούρια.

● Έχουν μπει στο εσωτερικό τρόφιμα με έντονη οσμή χωρίς 
    να τυλιχτούν;

● Όταν αποθηκευτούν τρόφιμα με έντονη οσμή, πρέπει να τυλιχτούν και 
    να σφραγιστούν για αποθήκευση.

είναι επαρκές, τα παγάκια μπορεί να είναι μικρότερα του 
συνήθους και γι' αυτό μπορεί να μην θρυμματιστούν.

για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, τα παγάκια μπορεί να 
γίνουν μικρότερα και γι' αυτό μπορεί να μην θρυμματιστούν.
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Προβλήματα Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης Σελίδα

Δεν λαμβάνεται 
νερό.

● Είναι ανοιχτή η ένδειξη “Cubes (ΠΑΓΑΚΙΑ)” ή “Crushed 
    (ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΟΣ)”;

● Πατήστε το πλήκτρο “Water (ΝΕΡΟ)” για να επιλέξετε το 
    σύστημα λήψης νερού.

● Είναι ανοιχτή η ένδειξη “Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)”; ● Αποδεσμεύστε τη λειτουργία “Child Lock (Παιδικό Κλείδωμα)”.

● Είναι ανοιχτή η ένδειξη “Tank Empty (Δοχείο Άδειο)”; ● Γεμίστε το Δοχείο Νερού με νερό μέχρι τη γραμμή "Full (Πλήρες)".
● Αν υπάρχει νερό στο Δοχείο Νερού, βάλτε καλά το Δοχείο 
    Νερού στη “Tank Position (Θέση του Δοχείου)”.

● Έχει παγώσει το νερό στο Δοχείο Νερού; ● Αν έχει παγώσει, θέστε τη θερμοκρασία του χώρου συντήρησης 
   στους 5 έως 7 ºC.

● Έχει χρησιμοποιηθεί το Σύστημα Λήψης Νερού για 
    περισσότερο από 1 λεπτό συνεχόμενα;

● Αν το Σύστημα Λήψης Νερού χρησιμοποιείται για περίπου 1 λεπτό, το 
   σύστημα σταματά προσωρινά τη λήψη για λόγους ασφάλειας σε περίπτωση 
   δυσλειτουργίας του διακόπτη του συστήματος. Ο “Φωτισμός του Συστήματος 
   Λήψης” αναβοσβήνει για να σας ενημερώσει για την κατάσταση. Για νέα χρήση, 
   αποδεσμεύστε το ποτήρι από το Μοχλό του Συστήματος Λήψης.

-

-
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Βρίσκεται η λαβή πάνω; Πιέστε τη λαβή προς τα κάτω στη σωστή θέση.

Έχει ήδη πιεστεί η λαβή προς τα 
κάτω μέχρι το τέρμα;

 Αν όχι, δεν υπάρχει κενό. Σπρώξτε την θήκη του κιβωτίου 
 κενού μέσα στο άκρο και σπρώξτε τη λαβή προς τη 
 σωστή θέση.

Είναι η συσκευασία του κιβωτίου κενού ή 
η βαλβίδα κενού (μπλέ) αποσυνδεδεμένες 
ή χαλαρωμένες.

Βαλβίδα κενού 
      (μπλέ)

Συνδέστε σκόπιμα τη συσκευασία κουτιού κενού 
και τη βαλβίδα κενού.

Νήμα Σκουπίδια

Είναι επειδή η πλευρά της στεγανοποίησης 

Πλευρά

Πλευρά συσκευασίας

Εάν υπάρχει οποιαδήποτε πλαστική σακούλα 
που περιέχει τα πράγματα μέσα, αφαιρέστε την. 
Αν οι συσκευασίες είναι συνδεδεμένες μεταξύ τους, 
η ιδιότητα κενού θα χαθεί.

Εάν οι πλευρές της συσκευασίας κολλήσουν 
μεταξύ τους, διαχωρίστε τες. Εάν η συσκευασία 
είναι βρώμικη, καθαρίστε την.

Θήκη κενού

Αν ναι, σκουπίστε το λεκέ

Το νερό από το 
Σύστημα Λήψης 
Νερού δεν είναι 
παγωμένο.

● Έξετε μόλις γεμίσει με νερό το Δοχείο Νερού; ● Μπορεί να χρειαστεί 24 ώρες ή ακόμα περισσότερο για να παγσει 
    τελείως το νερό στο Δοχείο Νερού, εάν η εξωτερική θερμοκρασία είναι 
    υψηλή τις καλοκαιρινές περιόδους κλπ. Ωστόσο, θα χρειαστεί μόλις 8 
    έως 9 ρες για να παγσει πλήρως το δοχείο νερού.

● Κατά τη χρήση του Συστήματος Λήψης 
    Νερού, το νερό λαμβάνεται στην αρχή 
    χωρίς να είναι πολύ δροσερό.

● Εάν χρειάζεστε άμεσα παγωμένο νερό , είναι αποτελεσματικό να βάλετε 
    παγάκια μέσα στο ποτήρι με χρήση του Συστήματος Λήψης Παγοκύβων 
    και μετά να χρησιμοποιήσετε το Σύστημα Λήψης Νερού.

Προβλήματα Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης Σελίδα

・・・

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 
● 

● 

● 

● 

● 

Σε περίπτωση οποιουδήποτε 
από αυτά τα περιστατικά,

Υπάρχει σακούλα που περιέχει τρόφιμα ή 
κηλίδες ή άλλο ξένο αντικείμενο ή σκουπίδια
μέσα ή γύρω από τη στεγανοποίηση του
διαμερίσματος κενού αέρα και το δέκτης
στεγανοποίησης;

Είναι η στεγανοποίηση του διαμερίσματος 
κενού αέρα και ο δέκτης στεγανοποίησης 
βρώμικος;

συνδέεται μαζί σε περίπτωση διαρροής φαγητού.
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Θήκη κενού

Πάχνη ή πάγος

Έμεινε προσωρινά 
ανοικτή η πόρτα του 
θαλάμου του ψυγείου;

Βεβαιωθείτε ότι δεν παγιδεύονται τρόφιμα ή πλαστικές  
σα κούλες μεταξύ της πόρτας και του πλαισίου της πόρτας 
όταν την κλείνετε.

Προβλήματα Σημείο ελέγχου Λεπτομερή Σημεία Ελέγχου και Μέτρα Αντιμετώπισης Σελίδα

Δεν είναι γνωστό αν το κενό 
είναι ενεργοποιημένο ή 
απενεργοποιημένο

● Εάν ακουστεί ο ήχος "Σπρώξτε" κατά τη 
διάρκεια του ανοίγματος, είναι φυσιολογικό.

-

● Έχει ανοιχτεί ή κλειστεί το κιβώτιο 
κενού ή η πόρτα Ρ;

● Δεδομένου ότι η αντλία κενού βρίσκεται σε κατάσταση 
ετοιμότητας για εργασία, η απουσία του ήχου 
"Σπρώξτε" δεν είναι ασυνήθιστη.

Η λαβή δεν μπορεί να κλειδωθεί. ● Υπάρχει κάτι αποθηκευμένο στη 
συσκευασία ή στην άκρη της θήκης;

● Εάν υπάρχει κάτι αποθηκευμένο, 
απομακρύνετε αυτό το πράγμα.

-

-

-

-Ο ήχος της αντλίας δημιουργεί την 
κατάσταση κενού.

Εάν ο ήχος ή το κούνημα συμβαίνει 
συχνά, μπορεί να υπάρχει κάτι 
στην πόρτα. Ή η συσκευασία μπορεί 
να είναι βρώμικη.

Υπάρχει κλονισμός του ήχου
"Μπου μπου" από το κιβώτιο 
κενού. 55
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-

Δεν συμβαίνει τίποτα κακό.

Εάν υπάρχει πλαστική σακούλα απομακρύνετε την 
και καθαρίστε την συσκευασία.

Eάν υπάρχει πάχνη ή νερό 
γύρω από την πόρτα ή μέσα 
στο κιβώτιο κενού.

Οτιδήποτε περιέχει πολύ νερό θα πρέπει να τυλίγεται ή 
να καλύπτεται. Εάν υπάρχουν σταγόνες ή νερό, σκουπίστε 
τα με ένα κομμάτι πανί εμποτισμένο σε ζεστό νερό.

Τα πράγματα που αποθηκεύονται 
στο κιβώτιο κενού είναι 
παγωμένα.

Βρίσκεται μέσα κάποιο λαχανικό ευαίσθητο 
σε χαμηλές θερμοκρασίες όπως αγγούρι ή 
ντομάτα;

Ελέγξτε τα λαχανικά που είναι ευαίσθητα σε χαμηλή 
θερμοκρασία και τοποθετείστε τα στο τμήμα των 
λαχανικών.

Γενική λειτουργία Ελέγξτε τα παρακάτω  Πιθανές αιτίες ή/και Συνιστώμενες λύσεις
Δημιουργία
παγετού ή
πάγου στο
θάλαμο
καταψύκτη    

Έμεινε προσωρινά 
ανοικτή η πόρτα του 
θαλάμου κατάψυξης;

Η πόρτα του θαλάμου 
κατάψυξης δεν ανοίγει 
συχνά ή για διάστημα 
μεγαλύτερο από το 
απαιτούμενο;

Δημιουργείτε πρόσθετο 
πάγο με έναν πρόσθετο 
δίσκο πάγου που δεν 
συνόδευε την αρχική 
εγκατάσταση του 
ψυγείου;

Ελέγξτε ότι η συσκευασία των τροφίμων δεν παγιδεύεται,  
ούτως ώστε να μην δημιουργείται κενό μεταξύ της 
πόρτας και του στεγανοποιητικού παρεμβύσματος 
της πόρτας, όταν κλείνετε την πόρτα.

Όταν η πόρτα ανοίγει συχνά ή όταν η πόρτα ανοίγει 
ενώ η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, η 
υγρασία του αέρα μπορεί να μετασχηματιστεί σε παγετό 
ή πάγο στο εσωτερικό τοίχωμα ή τμήμα του θαλάμου  
κατάψυξης ή γύρω από τους αεραγωγούς.
Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. 
πόρτα πολλές φορές ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
Επίσης, σκουπίζετε τον παγετό ή τον πάγο 
που δημιουργείται στο θάλαμο κατάψυξης 
με ένα στεγνό πανί. 

Όταν τοποθετούνται ταυτόχρονα πολλαπλά δοχεία
που περιέχουν νερό ή υγρά, το νερό ή το υγρό μπορεί 
να εξατμιστεί και να μετατραπεί σε παγετό ή πάγο στα 
τοιχώματα ή τμήματα του θαλάμου κατάψυξης ή γύρω 
από τους αεραγωγούς. Μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτή  
τη δημιουργία παγετού ή πάγου τοποθετώντας καπάκι
στα δοχεία, για να αποτρέψετε την εξάτμιση.
Σκουπίστε τον παγετό και τον πάγο με ένα στεγνό πανί.

Η δρόσος
δημιουργείται
στο θάλαμο
του ψυγείου. 

Η υγρασία στα τρόφιμα και ο αέρας μπορούν να 
σχηματίσουν δροσιά μέσα στο διαμέρισμα κενού 
αέρα καθώς είναι εντελώς κλειστό.
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Πάχνη ή πάγος

Η δρόσος 
δημιουργείται 
στην εξωτερική
επιφάνεια 
του ψυγείου. 

Η πόρτα του θαλάμου 
ψυγείου δεν ανοίγει 
συχνά ή για διάστημα 
μεγαλύτερο από το 
απαιτούμενο;

Αποθηκεύετε πολλά 
λαχανικά που περιέχουν 
νερό;

Όταν η πόρτα ανοίγει συχνά ή όταν η πόρτα ανοίγει ενώ η 
υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, η υγρασία του αέρα  
μπορεί να μετασχηματιστεί σε δρόσο στο εσωτερικό τοίχωμα ή 
σε τμήμα του θαλάμου ψυγείου ή γύρω από τη θυρίδα ψυχρού  
αέρα. Αυτό δεν αποτελεί βλάβη. 
πόρτα πολλές φορές ή για μεγάλο χρονικό διάστημα. Επίσης, 
σκουπίστε τη δρόσο από το θάλαμο του ψυγείου με ένα 
στεγνό πανί. 

Συμπύκνωση 
δρόσου

Η υγρασία του θαλάμου λαχανικών είναι υψηλότερη από τους  
άλλους θαλάμους. Συνεπώς, ανάλογα με την ποσότητα ή τον 
τύπο των λαχανικών ενδέχεται να δημιουργηθεί δρόσος στην 
πλαστική θήκη του θαλάμου λαχανικών. Ωστόσο, αυτό 
δεν αποτελεί βλάβη.Όταν δεν επιθυμείτε τη δημιουργία δρόσου, 
τυλίξτε τα λαχανικά σε πλαστική μεμβράνη. Επίσης, όταν συμβεί  
πολλές φορές συμπύκνωση δρόσου, ενδέχεται να συσσωρευτεί νερό στο θάλαμο 
λαχανικών. Σκουπίστε το νερό με ένα στεγνό πανί.

Δεν είναι υψηλή η 
υγρασία γύρω από 
το ψυγείο;

Δεν έχει ρυθμιστεί η 
θερμοκρασία σε 
"Πιο ψυχρό";

Όταν η υγρασία αυξάνεται, όπως για παράδειγμα όταν βρέχει, ενδέχεται να 
δημιουργηθεί δρόσος στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου. Σκουπίστε τη 
δρόσο με ένα στεγνό πανί. 

Όταν η ρύθμιση θερμοκρασίας έχει ρυθμιστεί σε "Πιο ψυχρό", ενδέχεται 
να δημιουργηθεί δρόσος στην εξωτερική επιφάνεια του ψυγείου. Θέστε 
τη ρύθμιση σε "Κανονικό". Επίσης, σκουπίστε τη δρόσο με 
ένα στεγνό πανί 

Γιατί δημιουργείται παγετός και δρόσος;

         αψύκτη.τακου ταμο λο θάτάγου σπομμάτια καγετό ή παι να δημιουργήσει καγώσει πνα ορεί πώσεις, οι δρόσος 
μτΣε μερικές περιπας. τράθε άνοιγμα της πόκαι με τσυσσωρεύεό διάστημα η δρόσος θα κο χρονιλμεγάα ή για 
τρΟμοίως, εάν ανοίγετε συχνά την πό

         αι υγρός καν ο θερμός τόο, πόον ίδιο τρτΜε να δημιουργηθεί λίγη δρόσος.ορεί παι μκωμα χοίτό κτεριωψυχρό 
εσο ταφή με παι σε ετυγρός αέρας έρχεαι κας, ο θερμός τράνοιγμα της πόο το ψυγείο με ται σταέρας εισέρχε

         τηριού.οπου τεπιφάνεια τερική ωδημιουργηθεί δρόσος στην εξορεί να παι μκτήρι θα ψυχθεί οπο τγύρω από ο 
δωμάτιό σας, ο αέρας ττήρι σοπσε ένα αγάκια παράδειγμα, εάν βάλετε πια Γδρόσος. αι ταφή με ένα ψυχρό σώμα, 
δημιουργείπαι σε ται υγρός αέρας έρχεκαν ο θερμός τ εΌ

Η δρόσος
δημιουργείται
στο θάλαμο
του ψυγείου. 

Γενική λειτουργία Ελέγξτε τα παρακάτω  Πιθανές αιτίες ή/και Συνιστώμενες λύσεις

 

Δεν πρόκειται για δυσλειτουργία του ψυγείου.
Τί να Κάνετε Σε Αυτήν την Περίπτωση

Προκαλείται παρεμβολή στην 
τηλεόραση και στο ραδιόφωνο.

Η χρωματισμένη επιφάνεια 
είναι γρατσουνισμένη.

Όταν έχει γίνει διακοπή 

Όταν δεν χρησιμοτοιείται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα

Απόψυξη.

Το πάνελ ελέγχου δεν ανάβει .

ρεύματος.

Εκαταστήστε το ψυγείο σας μακριά από συσκευές, ότως τηλεοράσεις ραδιόφωνα και συσκευές ενδοσυεννόησης. Συνδέστε 
1ο Ψυγείο σε τηγή τροφοδοσίας εχωριστή από αυτές Τις συσκυές και συστήνεται ξεχωριστή γείωση.

Εάν παραμείει σε αυτήν την κατάσταση, θα οξειδωθεί ή θα ξεφλουδίσει το χρμα. Παρακαλούμε επιληφθείτε αυτής της 
κατάστασης αμέσως. 

Καλύψτε μικρές γρατσουνιές με ταινία. 
Εφαρμόστε αδιάβροχη αφίσα σε μεγάλες γρατσουνίς.

Η απόψυξη δεν απαιτεί οποιαδήποτε εργασία από μέρους του χρήστη. Οποιοσδήποτε παγοποίηση στον εζατμιστή 

Προσπαθήστε να αποφύγετε άνοιγμα και κλείσιμο των θυρν όσο το δυνατόν περισσότερο και αποφύγετε την αποθήκευση 
νέων Τροφίμων στο Ψυγείο.

Αποσυνδέστε το καλδιο τροφοδοσίας, καθαρίστε το εσωτερικό του Ψυγείου και αφήστε τις πόρτες ανοιχτές για 2 έως 3 
μέρες για να αερισμό

(συσκευή ψύης) αυτόματα λινει. Ο λωμένος πάγος συλλέγεται στο δίσκο εξάτιμσης μετά αυτόματα ξατμίζεται.

Πρόκειται γα χαρακτηριστικό εξοικονόμησης ενέργειας Οι ενδείξις γίνονται ελαφρς σκοτεινότερες για 30 δευτερόλεπα 
περίπου μτά από πάτημα πλήκτρου και φωτισμό του πάνελ.



    

Σχετικά με Μη-φθοριούχου άνθρακα ψυγείο.
● Αυτό το ψυγείο, περιλαμβάνει ψυκτικό μέσο και θερμομόνωση, χρησιμοποιεί υδρογονάνθρακα (μη- φθοριούχο άνθρακα). Ο υδρογονάνθρακας είναι 
   υλικό, που δεν καταστρέφει το όζον και έχει πολύ μικρή επίδραση στην υπερθέρμανση του πλανήτη. Είναι υλικό μέριμνας του περιβάλλοντος.
● Το ψυκτικό μέσο R600a είναι εύφλεκτο. Αλλά το ψυκτικό μέσο σφραγίζεται με το ψυκτικό κύκλωμα και ποτέ δεν υπάρχει διαρροή με συνήθη χρήση.

Σε περίπτωση βλάβης του ψυκτικού κυκλώματος, παρακαλούμε αποφύγετε τη χρήση φωτιάς και ηλεκτρικής συσκευής, 
ανοίξτε το παράθυρο και κάντε εξαερισμό. Στη συνέχεια, παρακαλούμε ελάτε σε επαφή με το σέρβις της HITACHI.

Πληροφορίες απόρριψης
Οδηγίες σχετικά με τα απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Η συσκευασία και τα βοηθήματα συσκευασίας είναι
ανακυκλώσιμα και θα πρέπει να ανακυκλώνονται. Οι οικιακοί χρήστες θα πρέπει να επικοινωνήσουν είτε με το κατάστημα από το οποίο 
αγόρασαν αυτό το προϊόν, είτε με τις τοπικές αρχές, για περαιτέρω λεπτομέρειες σχετικά με τον τόπο και τον τρόπο ασφαλούς ανακύκλωσης 
των παραπάνω στοιχείων.

    
● Όταν ζητήσετε επισκευή, παρακαλούμε να ελέγξετε το ψυγείο  καλά σύμφωνα με τις 59-65 σελίδες. Όταν συνεχίζει ακόμα να  
    συμπεριφέρεται αντικανονικά, βεβαιωθείτε ότι συμβουλευτήκατ τον πωλητή σας ή το πιο κοντινό εξουσιοδοτημένο σέρβις, αφ
    πρώτα βγάλετε το φις τροφοδοσίας από την πρίζα.

FG EUROPE Α.Ε.
Λεωφόρος Βουλιαγμένης 128, Γλυφάδα
Τ.Κ: 166 74 – Aθήνα, Ελλάδα 
Tηλ: 210 9697439 
Φαξ: 210 9697630
Ιστοσελίδα: www.fgeurope.gr

Σέρβις:
General Service Ε.Π.Ε.
Λεάνδρου 22
Τ.Κ.: 10443 Αθήνα (Κολωνός) 
Τηλ.: 210 88 30 666
email: hitachi.service@general-service.gr
ιστοσελίδα: www.general-service.gr

Επίσημος διανομέας στην Ελλάδα: 

Εξυπηρέτηση Πελατών

Το σήμα που εμφανίζεται στα δεξιά είναι σύμφωνο με το απόβλητο ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμόοδηγία 2012/19 / ΕU (WEEΕ).  
Αυτό το Σήμα υποδεικνύει την απαίτηση να μην διατεθεί ο εξοπλισμόςως αδιαχώριστα αστικά απόβλητα, 
αλλά χρησιμοποιήστε το διαθέσιμο σύστημα επιστροφής και συλλογής. Επιχειρηματικοί  χρήστες
πρέπει να επικοινωνήσει με τον προμηθευτή τους και να ελέγξει τους όρους και τις  προϋποθέσεις της σύμβασης αγοράς.
Αυτό το προϊόν και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματά του δεν πρέπει να αναμειγνύονται με άλλα εμπορικά απόβλ

Πληροφορίες για χρήστες σε χώ ρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• Αυτή η εγγύηση συμπληρώνει και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματα σας ως καταναλωτή.
• Η διάρκεια εγγύησης είναι 4 έτη για τα λειτουργικά μέρη και ειδικά για το συμπιεστή 10 έτη.
• Σε περίπτωση επαγγελματικής χρήσης, η εγγύηση περιορίζεται από 4 έτη και 10 ο συμπιεστής – στο σύνολο στους 6 μήνες.
• Η ισχύς της αρχίζει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής που αποδεικνύεται με την απόδειξη αγοράς και μόνο ή με αντίγραφοαυτής.  
• Η εταιρία είναι υποχρεωμένη να αποκαθιστά κάθε βλάβη που προέρχεται από υπαιτιότητα του κατασκευαστή σε τόπο και με τρόπο που ορίζεται
  από αυτήν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
• Η παρούσα εγγύηση σε καμία περίπτωση δεν εννοεί αντικατάσταση της συσκευής. 
• Η εταιρία δεν ευθύνεται και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για την αξία ή την αντικατάσταση τροφίμων ή άλλων παρασκευασμάτων που 
  θα αλλοιωθούν ή θα καταστραφούν από αιτία οφειλόμενη σε βλάβη της συσκευής.  
Η εγγύηση αυτή δεν ισχύει στις παρακάτω περιπτώσεις:
• Όταν η βλάβη είναι αποτέλεσμα μετατροπών, φθοράς από μεταφορά , κακής σύνδεσης, κακής εγκατάστασης, ακατάλληλου εξαερισμού,   υπέρτασης, 
   σφαλμένης τροφοδοσίας ή εσφαλμένης τάσης εισόδου – πρόβλημα δικτύου ηλεκτροδότησης, αυξομείωσης τάσης ή κεραυνών.
• Όταν έχει επέμβει στη συσκευή μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο, οπότε και η εγγύηση παύει να ισχύει.
• Όταν αφαιρεθεί ή αλλοιωθεί ο αριθμός σειράς (serial number) του εργοστασίου.
• Όταν η βλάβη οφείλεται σε ανωτέρα βία, ατύχημα, φυσικά φαινόμενα (π.χ. πλημμύρες, σεισμοί, κ.τ.λ.).
• Όταν η χρήση θεωρείται μη αρμόζουσα προς τη συσκευή.
• Για αναλώσιμα υλικά (π.χ., λαμπτήρες, λάστιχο πόρτας, κτλ)
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Ορισμένες (απλές) επεμβάσεις στο προιόν μπορούν να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη χωρίς να εγείρεται θέμα ασφάλειας ή μη 
ασφαλούς χρήσης του προιόντος, υπό την προϋπόθεση ότι πραγματοποιούνται εντός των ορίων και σύμφωνα με τις ακόλουθες οδηγίες 
(βλ. Ενότητα " Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη").
Ως εκ τούτου, εκτός καί εάν αναφέρεται διαφορετικά στην Ενότητα " Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη" παρακάτω, οι επισκευές 
απευθύνονται και πρέπει αποκλειστικά να πραγματοποιούνται απο εγκεκριμένους επαγγελματίες επισκευαστές προκειμένου να αποφευχθούν 
ζητήματα ασφάλειας. Ενας εγκεκριμένος επαγγελματίας επισκευαστής είναι επαγγελματίας επισκευαστής στον οποίο έχει χορηγηθεί πρόσβαση 
στίς οδηγίες και στόν κατάλογο ανταλλακτικών αυτού του προϊόντος από τον κατασκευαστή σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε 
νομοθετικές πράξεις σύμφωνα με την οδηγία 2009/125/ΕΕ.
Ωστόσο, μόνο εξουσιοδοτημένοι απο τον κατασκευαστή/εισαγωγέα/αντιπρόσωπο επαγγελματίες επισκευαστές (τα στοιχεία τους μπορείτε να 
πληροφορηθείτε μέσω του αριθμού τηλεφώνου που σας δίνεται στο εγχειρίδιο χρήσης ή τούς όρους εγγύησης ή μέσω του εξουσιοδοτημένου 
αντιπροσώπου/εισαγωγέα/κατάστημα λιανικής) μπορούν να παρέχουν υπηρεσίες στο πλαίσιο της παρεχόμενης εγγύησης καλής λειτουργίας 
του προιόντος.
Ως εκ τούτου, σας ενημερώνουμε ότι οποιαδήποτε επέμβαση στο προιόν από τρίτους επαγγελματίες επισκευαστές οι οποίοι όμως δεν έχουν 
συμβληθεί και δεν συνεργάζονται με την FG Europe AE ακυρώνει την Εγγύηση.

Επεμβάσεις απο τον Τελικό Χρήστη

Επεμβάσεις που μπορούν δυνητικά να πραγματοποιηθούν από τον τελικό χρήστη είναι (αναφέρονται περιοριστικά): Αλλαγή πόρτας, 
συναρμολόγηση λαβής, αλλαγή μεντεσέδων πορτών (όχι ως αξεσουάρ), ράφια, συρτάρια (φρουτολεκάνες) και αλλαγή λάστιχου πόρτας . 
Εφόσον οι επεμβάσεις αυτές γίνουν σύμφωνα με τίς οδηγίες που αναφέρονται στο εγχειρίδιο χρήσης του προιόντος, δεν θίγεται η παροχή 
εγγύησης καλής λειτουργίας του προιόντος.
Επιπλέον, για να διασφαλιστεί η ασφάλεια του χρήστη και να να αποφευχθεί ο κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού, οι προαναφερθείσες 
επεμβάσεις πρέπει να γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προιόντος που συνοδεύει το προιόν ή μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο 
www.fgeurope.gr . Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε το προϊόν απο το ρεύμα πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε επέμβαση.
Προσπάθειες επέμβασης ή επιδιόρθωσης από τελικούς χρήστες που δεν περιλαμβάνονται στην ανωτέρω περιοριστικά αναφερόμενες ή/και δεν 
ακολουθούν τίς οδηγίες στα εγχειρίδια χρήσης των προιόντων, μπορεί να εγείρουν ζητήματα ασφάλειας που δεν οφείλονται στόν κατασκευαστή,
και ακυρώνουν την εγγύηση του προϊόντος.
Ως εκ τούτου, συνιστάται οι τελικοί χρήστες να απέχουν από την προσπάθεια εκτέλεσης επισκευών που δεν εμπίπτουν στίς ανωτέρω 
αναφερόμενες και να επικοινωνούν σε τέτοιες περιπτώσεις με τον εξουσιοδοτημένο επαγγελματία επισκευαστή ή με έναν επαγγελματία 
επισκευαστή. Σε αντίθεση περίπτωση, οι επεμβάσεις αυτές μπορούν να προκαλέσουν όχι μόνο προβλήματα ασφάλειας και βλάβη στο προϊόν, 
αλλά και στη συνέχεια μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρός προσωπικός τραυματισμός.
Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος στην περίπτωση κατά την οποία οι τελικοί χρήστες δεν συμμορφώνονται με τα 
παραπάνω.
Η (FG Europe AE) / Hitachi Europe Ltd. εγγυάται την επάρκεια γνήσιων ανταλλακτικών για το ψυγείο Hitachi που αγοράσατε για ενα ελάχιστο 
διάστημα επτά (7) ετών, και ειδικά για τα λάστιχα της πόρτας για ενα διάστημα δέκα (10) ετών. Η διάρκεια εγγύησης καλής λειτουργίας είναι 4 
έτη από την ημερομηνία αγοράς, ως αυτή αποδεικνύεται από τα σχετικά παραστατικά αγοράς.

ΨΥΓΕΙΑ HITACHI - ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ






