
■Please carefully read the operation instructions before power on, and keep it properly.

■The products may subject to changes without notice.
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Thank you for buying TCL refrigerator. We hereby express our thanks. 
Welcome to use TCL refrigerator. We will do our best to provide you with 
quality service. 

1.This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical,
sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given 
supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their 
safety.Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

2.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.

3.This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced
physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been 
given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the 
hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall 
not be made by children without supervision. 

4.WARNING: Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure,
clear of obstruction.

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

6.WARNING: Do not damage the refrigerant circuit.

7.WARNING: Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the
appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.

8.Do not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this
appliance.

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

— 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.
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Safety instructions

Warning:  No barrier is allowed around the appliance or in the embedded structure in

order to ensure the free ventilation.

Warning: It is forbidden to speed up the defrosting process with any mechanical

equipment or by other method except for the method recommended by the manufacturer.

Warning:  Never damage the refrigerating circuit.

Warning: Never use any electric apparatus in the food chamber of the appliance

except for the type recommended by the manufacturer.

Warning: Never place the liquid beverage or food contained with glass container in

the freezing chamber for fear of cracking.

Warning: If powered off, the refrigerator shall be powered on 5min later for fear of

damaging the compressor.

Warning: If any live part, abnormal noise, smell, smoke or other abnormality is found

during use, it is necessary to power off the appliance immediately and contact the after-

sales service department of the Company timely.

Warning: Never place your finger or hand under the refrigerator, especially rear

bottom of refrigerator; otherwise, you may be hurt by the sharp matter.

Warning:  The children must not play or climb the refrigerator. The operation by the

children must be supervised by their parents for fear of danger.

Warning: Never place your hand between the doors to open or close door for fear of

jamming your finger. The door handle shall be used to open or close the door.

Warning: Under the rated climate types SN, N and ST, the operating ambient range of

the appliance is 10℃~38℃; under the climate types SN, N, ST and T, the operating 

ambient range of the appliance is 10℃~43℃. If the appliance operates outside the rated 

climate type (ambient temperature range), the appliance may not maintain the satisfying 

interior temperature.

1.Warning
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Warning  Risk of fire / flammable materials:

Warning: When positioning the appliance,  ensure the supply cord is not trapped or

damaged.

: Do not locate multiple portable socket-outlets or  portable power supplies atWarning
therear of the appliance.

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

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

the compartments of the appliance. 

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

systems.

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.

Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so that it is not in contact 

with or drip onto other food.

Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or 

making ice-cream and making ice cubes. 

One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food. 

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.

2. Cautions

Cautions: The power supply of this product must be uniform with the power supply

mentioned on the nameplate, and the standard independent 3-hole socket shall be used 

(above 10A, and reliably grounded). One socket must not be shared by more than one 

appliance; otherwise, fire may be caused due to overheat.

Cautions: Never pull the power wire by hand. It is necessary to hold and unplug the

power connector from the socket to disconnect the power supply. The power wire or 

connector must not be touched by the wet hand for fear of electric shock.

Cautions: The power wire must not be squeezed by the refrigerator or any heavy

load, and the power wire shall not be bent extremely. The damage or peeling of power 

wire may result in fire or electric shock. If the power wire is broken or cut, please contact 

the after-sales service department immediately.

Cautions: No flammable or explosive matter or corrosive acid or alkaline matter is

allowed in the refrigerator.
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Safety instructions

Cautions: The refrigerator must not be used in the rain or under the sunshine.

Cautions: It is forbidden to place the container with fluid on the refrigerator because the

breakage or turnover of the container may affect the electrical insulation of refrigerator and 

result in electric shock or fire.

Cautions: The refrigerator must not be disassembled or modified without permission.

The repair of refrigerator must be performed by the specialist.

Cautions: In case of leakage of any flammable gas such as coal gas, it is necessary to

close the leaking valve first and then open the window for ventilation, and forbidden to 

unplug the refrigerator connector immediately for fear of fire or explosion due to electric 

spark.

Cautions: Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might

not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too 

warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the 

cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;

Cautions: The fact that effervescent drinks should not be stored in food freezer

compartments or cabinets or in low-temperature compartments or cabinets, and that some 

products such as water ices should not be consumed too cold.

Cautions: The need to not exceed the storage time(s) recommended by the food

manufacturers for any kind of food.

Cautions: The precautions necessary to prevent an undue rise in the temperature of

the frozen food while defrosting the refrigerating appliance, such as wrapping the frozen 

food in several layers of newspaper.

Cautions: The fact that a rise in temperature of the frozen food during manual

defrosting, maintenance or cleaning could shorten the storage life.

Cautions: The care required with regard to frozen food in storage in the event of an

extended non-running of the refrigerating appliance (interruption of power supply or failure 

of the refrigerating system).

Cautions: The action to be taken when the refrigerating appliance is switched off and

taken out of service temporarily or for an extended period (e.g. emptied, cleaned and 

dried, and the door(s) or lid(s) propped ajar).



Refrigerating chamber light and 

temperature controller module

Freezing shelf

Fruit and vegetable box

Adjusting leg

Fruit and vegetable box cover

Refrigerating door bottle bracket 

Refrigerating chamber door

Freezing chamber door

Refrigerating shelf

5

The pictures are for reference only. Please refer to the object

--Environmental protection.lt applies materials without CFC, 80% of the main materials can 

be recycled;

--Transparent drawers with novel appearances and their internal foods can be clear at a 

glance;

--The tempered glass refrigeration shelves are height adjustable, wear proof, heat-proof 

and practical;

--This product adopts the efficient mute compressor of international brand and special case 

foaming technology, and features low noise, low energy consumption, and is more suitable 

for family and commercial purposes.

If your product is improved product, it may not be totally same as that in the 

instructions. But it will not change the performance and method of application. 

Please feel relieved about usage. 
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Handling and placement

During handling, the door 
side of the refrigerator shall 
not contact with the 
handling tools

The refrigerator shall be 
placed in an environment 
which is dry, has good 
ventilation, far from direct 
sunshine and heat source. 

Certain space shall be left 
around the refrigerator, 
shown in the figure. 

Removing the foam base is 
beneficial for bottom heat 
dissipation and can avoid fire.

The refrigerator shall be 
placed on the flat and firm 
surface. If the ground is not 
flat, adjust the adjusting leg 
to keep it level. 

Never place the refrigerator 
into a too cold environment 
that may get frozen.

--When handling the refrigerator, at least two persons are required – one lifts the top of 

rear part, the other one handles the bottom (if one part is clamped, it is quite 

dangerous and may cause accident). 

--When moving the refrigerator, the lower runner may damage and scratch the floor. If you 

need to move the refrigerator for a long distance, the internal accessories shall be fixed 

using adhesive tape. Otherwise, the accessories may get damaged due to crashing each other. 

--Please place the refrigerator in the position with small vibration or little exposed to 

vibration. For users in the area where earthquake often occurs, please fix the refrigerator 

against the wall or pole. Otherwise, the falling of refrigerator will cause accident. 

--Sufficient clearance shall be left around. If the clearance is too small or place goods on the 

top or close to the side, or paste on the sides, the heat dissipation of refrigerator will be 

affected, and thus to cause unnecessary electric energy waste as well as burn out of the wall 

and other goods; the contact between the back and wall will cause vibration and noise; 

--Adjust the front part and adjusting leg of the refrigerator to level it. Unlevel of the 

refrigerator will cause vibration and noise. 
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1. Remove all packing assemblies such as case fixing tape etc., especially the foam base.

2. Use warm wet cloth to clean both interior and exterior of the refrigerator, (neutral detergent can

be added in warm water). 

3. After leveling and cleaning the refrigerator, stand it for about 2 hours before plugging the power

plug for powering on, and cool the refrigerator for 2 to 3 hours before storing foods. 

temperature controller 

lighting combination panel

Operation keys

Preparations prior to use

Temperature regulation

--The temperature inside the refrigerator is controlled 
by the temperature controller mounted in the 
refrigerating chamber, which is provided with 8 gears 
(0, 1,2,......7).Temperature controller lighting 
combination panel-- The temperature inside the 
refrigerator decreases gradually when the 
temperature control knob is turned from 0" 7; 
conversely, the temperature increases gradually;

--The use may set the temperature control knob at 
different gears on the basis of refrigerator service 
environment and specific situations of stored foods;

--The temperature inside the refrigerator will vary as 
the temperature control knob is placed at different 
gears, and meanwhile the power consumption will 
show some differences;

--Upon overall consideration of preservation effect 
and power consumption, the recommended regulated 
values are as follows:

4~6 gears in summer, 4 gear in spring and autumn 
and 2~4 gears in winter.
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Operation keys

Foods storage

Refrigerating chamber (2°C~8°C)

--The refrigerating chamber is mainly used for storing short-term foods, like milk, eggs 
and bottled drink.

--Vegetables, melons and fruits shall be put into the fruit and vegetable box to prevent 
water loss.

--The cooked foods shall be put into the refrigerator after packaging with the 
preservative bags, to prevent the back from frosting and the power from increasing.

Freezing chamber (-22°C~-15°C)

--The freezing chamber is used for the foods to be stored for long-term.

--Fish and meat to be frozen shall be cut into small pieces, packaged with preservative 
bags separately and then put into the frozen drawer.

--The glass container or the sealed container filled with liquid shall not be stored in the 
freezing chamber, to prevent the risk of burst due to freezing.

--The fresh foods shall not be stored together with the frozen foods.

--Do not place food close to inside wall in freezer lest food and wall should be frozen 
together.

Defrost

Defrost the refrigerating chamber

If thicker layer of frost is detected at the back of the refrigerating chamber and the 
refrigeration effect is affected, defrost the refrigerating chamber first. At defrosting, 
switch the temperature control knob to gear “0” and switch the knob to original state 
after the frost is gone.

Defrost the freezing chamber

If thicker layer of frost is detected on the evaporator of the freezing chamber, it is 
necessary to defrost. Pull out the plug and power off the refrigerator, take out the 
drawer in the freezing chamber and keep the refrigerator door under open state. After 
the frost is melting automatically, wipe off the water on the evaporator, the door gall and 
in the drawer with clean dry cloth, and then put the drawer back into the freezing 
chamber.

Note:

1. Don't frost with metal tools, to avoid damaging the refrigerator.

2. Don't frost the refrigerator with electric heater.

Self-induced temperature compensation

When the ambient temperature is below 10 °C,The product will automatically start 
electric heating compensation function, ease of use.

Ice-making (If the appliance has it)

Fill the ice-making box with 4/5 water and put the box 
into the freezing chamber. After the water in the box 
turns into ice, twist the box slightly to separate the ice 
from the box. However, don’t bend the box. When 
separating the ice, wrap the box with dry box to avoid 
finger frostbite.
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Take out by pulling upwardly 
and outwardly in a slight way

Take out by pulling outwardly 
and upwardly in a slight way

Unplug the refrigerator 
plug before cleaning

Please use neutral 
detergent

Care and maintenance

It is suggested to maintain the refrigerator once per month; 

--Unplug the power plug to prevent from electric shock; 

--Use wet cloth or neutral detergent (cleanser essence) to wipe off 

the oil contamination and other dirt. Then completely wipe off the 

detergent. 

--Do not use alkaline detergent, soap powder, gasoline and 

alcohol, talcum powder etc.; otherwise the coats or plastics may 

be damaged; 

--Regularly clean the refrigerator body and clear the ground dusts 

to keep the refrigerator clean. 

Inspections after maintenance:

1. Whether there are damages to the power line and plug; 2.

Whether there are dusts on the power plug; 3. Whether there is 

abnormal heat on the plug; 4. Whether the socket is loose; 

5. Whether the plug is totally inserted.

Note:
If the power line and plug is damaged and there exist dusts, 

electric shock or fire may occur; 

After unplugging the plug, 5 minutes must pass before re-plugging it; 
Do not put your hands under the refrigerator to avoid getting hurt. 

Disassembly and assembly method of accessory

--Glass shelf in the refrigerating chamber: the height of the shelf is 

adjustable, which facilitates the storage of articles with different 

volumes. Pull the shelf outwardly and upwardly in a slight way to 

take out.

--Fruit and vegetable box: for storing vegetables and fruits. It can 

be taken out by pulling outwardly.

--Drawer in the freezing chamber: storing foods to be preserved for 

long-term, such as meat and fish. It can be taken out by pulling 

outwardly and lifting upwardly.

Kindly tips: It is recommended to put into the large piece of meat 

after being cut into small pieces, to avoid difficult cutting after being 

frozen. The quick-freezing foods shall be distributed uniformly and 

stored together after being frozen. 

--Bottle pedestal at the refrigerating door: storing eggs, various 

bottled drinks and other sundries. It can be taken out by being lifted 

up slightly. 

Note: Don't pull out the bottle pedestal at the refrigerating door 

forcibly during disassembly, to avoid damaging the refrigerator. 

Operation keys
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Failure analysis

The following items shall be inspected before occurring failures which require maintenance:

Failures:Refrigerator does not work,The refrigeration effect is poor

Causes:1. Check the connection of power supply.  2. Check whether the refrigerator is exposed to direct 
sunlight or whether there is heat source nearby. 3. Check whether there is heat dissipation space 
around refrigerator. 

Remedies:1. Connect the power supply. 2. Move the refrigerator to a place without direct sunlight and 
heat source.  3. Leave sufficient space between refrigerator and wall. 

Failures:Foods in refrigerating chamber are frozen

Causes:1. Check whether the setting temperature is too low.  2. Check whether foods with too much 
water are too close to the rear wall. 

Remedies:1. Adequately increase the temperature.  2. Move the foods with too much water to the door 
side of glass shelf

Failures:There is abnormal sound in refrigerator

Causes:1. Check whether the bottom of refrigerator is stable.  2. Check whether the refrigerator is too 
close to the wall.  3. Check whether the refrigerator touches other objects. 

Remedies:1. Adjust the bottom adjusting leg to stabilize the refrigerator.  2. Leave sufficient space 
around refrigerator.  3. Remove the obstacles. 

Failures:There is abnormal odor in refrigerator

Causes:1. Check whether the foods are sealed for storage.  2. Check whether the refrigerator is clean.  
3. Check whether the foods are stored for too long time.

Remedies:1. Sealed foods for storage.  2. Regularly clean the refrigerator.  3.Do not store foods for too 
long time.

Non-failures

Phenomenon:Fever or hot on two sides and spacing part surface between refrigerating 

chamber and freezing chamber. 

Cause:Refrigerator pipes (condenser, anti-fog pipes) are on two sides and front part of refrigerator for 

heat dissipation and to prevent from condensation. 

Phenomenon:The door is too tight and not easy to open

Cause:Reopening of the door immediately after closing it is hard because hot air enters the 

refrigerator and contracts to produce pressure difference. It is easy to open the door after a while. 

Phenomenon:There is water ripple in refrigerator

Cause:When starting or stopping the compressor, the refrigerant will make such sound;Water 

produced after defrosting will also make such sound.  

Phenomenon:There is “Click” sound or tick sound in refrigerator

Cause:Shrinkage and swelling of case will make such sound;When the case is cold or the door is 

opened, this sound will occur;Phenomenon:There is hum sound in refrigerator

Cause:Running of compressor will make such sound (if the refrigerator is not leveled, this sound will 

be louder)

Phenomenon:There is condensation or frosting freezing chamber door surface or food surface

Cause:Temperature or humidity around the refrigerator is high;The door is opened for too long 

time;The foods with too much water are not sealed or tightly wrapped

Phenomenon:There is condensation on the built-in light surface

Cause:Light will produce heat after being lit, and the door is opened for too long time. So there is 

temperature difference, and thus the light case will have condensation. 

Phenomenon:There is condensation and water mist on body

Cause:Humidity around refrigerator is high, and the moisture in the air will gather in the case to form 

condensation
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Model

Climate type

Electric shock resistance

Star sign

Power type

Rated current

Power consumption

Lamp power

Weight

Refrigerant and charge amount

Noise Volume

Total Storage Volume

Storage Volume of  Freezer 

Dimension 545x550x1440mm

SN/N/ST

I

207L

40L

1W

0.36A

R600a,43g

220-240V〜/50Hz

40kg

39dB(A)

RT210WM2110GR

211LTotal Gross Volume

2

1

1

4

1

1

1

1

168kW h/year•

1

Technical parameter

Packing list

Refrigerating shelf

Fruit and vegetable box

Egg box

Annex 

Fruit and vegetable box cover

Refrigerating door bottle bracket 

Operating  instruction

Model

Drain�cleaning�plug

Freezing shelf

Ice-making box

RT210WM2110GR



Material�number:8B110-000785 
Edition:202005-A.1



■ Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες λειτουργίας προτού το ενεργοποιήσετε, και
φυλάξτε τις καταλλήλως.

■Το προϊόν ενδέχεται να υπόκειται σε αλλαγές άνευ προειδοποίησης/

Δίπορτο Ψυγείο Οικιακής Χρήσης

Οδηγίες Λειτουργίας

TCL Οικιακές Συσκευές (Hefei) Co., Ltd
 Διεύθυνση: Οδός Yunhu Αριθμός 10, Οικονομική Αναπτυξιακή Ζώνη, 

Πόλη Χεφέι, Επαρχία Ανχουέι, Κίνα

RT210WM2110GR





Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το ψυγείο TCL. Δια του παρόντος εκφράζουμε τις 
ευχαριστίες μας.
Σας προσκαλούμε να χρησιμοποιήσετε το ψυγείο TCL. Θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
σας παρέχουμε ποιοτικές υπηρεσίες. 
�

1. Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) με 
μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εκτός και εάν 
έχουν λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής από 
άτομο που ευθύνεται για την ασφάλειά τους. Τα παιδιά πρέπει να επιτηρούνται για να εξασφαλιστεί το ότι 
δεν θα παίζουν με τη συσκευή.

2. Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί βλάβη, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, από 
τον υπεύθυνο επισκευής ή από παρομοίως πιστοποιημένα άτομα για να αποφευχθεί οποιοσδήποτε 
κίνδυνος.

3. Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω, καθώς και άτομα με 
μειωμένες σωματικές, αισθητικές ή νοητικές ικανότητες ή με έλλειψη πείρας και γνώσεων, εφόσον έχουν 
λάβει την απαραίτητη επιτήρηση ή καθοδήγηση σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και έχουν 
κατανοήσει τους πιθανούς κινδύνους. Τα παιδία δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και 
η συντήρηση του χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς να υπάρχει η σχετική επιτήρηση. 

4. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην παρεμποδίζετε με οποιοδήποτε τρόπο τα ανοίγματα εξαερισμού στο 
περίβλημα της συσκευής ή στην εντοιχισμένη κατασκευή.

5. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή οποιοδήποτε άλλο μέσο για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, πέραν αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

6. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα ψυκτικού μέσου.

7. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές εντός των τμημάτων αποθήκευσης 
τροφίμων της συσκευής, εκτός κι εάν ανήκουν σε αυτές που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

8. Μη διατηρείτε εκρηκτικές ουσίες όπως σπρέι αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικές ύλες εντός της 
συσκευής.

9. Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και παραπλήσιες χρήσεις, όπως 

– Κουζίνες προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα εργασιακά περιβάλλοντα·

– Φάρμες και από πελάτες ξενοδοχείων, πανδοχείων και άλλων περιβαλλόντων καταλυμάτων 
φιλοξενίας·

– Ενοικιαζόμενα δωμάτια·

– Επιχειρήσεις τροφοδοσίας και παραπλήσιες επαγγελματικές χρήσεις.

Περιεχόμενα
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Οδηγίες ασφαλείας
 

Προειδοποίηση: Δεν επιτρέπεται οποιοδήποτε εμπόδιο γύρω από τη

συσκευή ή από την ενσωματωμένη κατασκευή, ώστε να εξασφαλίζεται ο 
ακώλυτος εξαερισμός.

Προειδοποίηση: Απαγορεύεται η επιτάχυνση της διαδικασίας απόψυξης

με οποιοδήποτε μηχανικό εξοπλισμό ή με οποιαδήποτε άλλη μέθοδο, πέραν 
αυτών που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην προκαλείτε ζημιά στο σύστημα ψυκτικού

μέσου.

Προειδοποίηση: Ποτέ μη χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε ηλεκτρική

συσκευή εντός της καμπίνας τροφίμων της συσκευής, εκτός από αυτές που 
συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε υγρά ροφήματα ή τρόφιμα σε

γυάλινο δοχείο στην καμπίνα του ψυγείου, καθώς υπάρχει κίνδυνος αυτό να 
σπάσει.

Προειδοποίηση: Εάν απενεργοποιηθεί, το ψυγείο θα πρέπει να

ενεργοποιηθεί ξανά έπειτα από 5 λεπτά, καθώς υπάρχει κίνδυνος να 
προκληθεί ζημιά στο συμπιεστή.

Προειδοποίηση: Εάν διαπιστωθεί κάποιο ζωντανό αντικείμενο, περίεργη

μυρωδιά, καπνός ή οτιδήποτε άλλο ασυνήθιστο κατά τη χρήση, πρέπει να 
απενεργοποιήσετε αμέσως τη συσκευή και να επικοινωνήσετε εγκαίρως με το 
τμήμα μεταγοραστικής εξυπηρέτησης της Εταιρίας.

Προειδοποίηση: Μην τοποθετείτε ποτέ το δάχτυλο ή το χέρι σας κάτω

από το ψυγείο, ειδικά από την κάτω-πίσω πλευρά του ψυγείου· διαφορετικά, 
ενδέχεται να τραυματιστείτε από αιχμηρές ύλες που βρίσκονται εκεί.

Προειδοποίηση: Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με ή να σκαρφαλώνουν

στο ψυγείο. Η λειτουργία από τα παιδιά πρέπει να επιτηρείται από τους 
γονείς, καθώς ενδέχεται να ενέχει κίνδυνο.

Προειδοποίηση: Ποτέ μην τοποθετείτε το χέρι σας μεταξύ των πορτών

για να τις ανοίξετε ή να τις κλείσετε, καθώς υπάρχει κίνδυνος να τραυματίσετε 
το δάχτυλό σας. Το πόμολο πρέπει να χρησιμοποιείται για το άνοιγμα ή το 
κλείσιμο της πόρτας.

Προειδοποίηση: Στους ονομαστικούς τύπους κλίματος SN, N και ST, η

περιοχή διακύμανσης της θερμοκρασίας της συσκευής κατά τη λειτουργία της 
είναι μεταξύ 10°C με 38°C· στους τύπους κλίματος SN, N, ST και T, η περιοχή 
διακύμανσης της συσκευής κατά τη λειτουργίας της είναι 10°C με 43°C. Εάν η 
συσκευή λειτουργεί σε κλίμα που δεν εμπίπτει στους ονομαστικούς τύπους 
κλίματος (περιοχή διακύμανσης της θερμοκρασίας), η συσκευή ενδέχεται να 
μην διατηρεί την επιθυμητή θερμοκρασία στο εσωτερικό της.

1. Προειδοποίηση
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Προειδοποίηση : Κίνδυνος φωτιάς / εύφλεκτων υλικών.

Προειδοποίηση : Όταν τοποθετείτε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο

τροφοδοσίας δεν έχει φθαρεί ή έχει κολλήσει κάπου.

Προειδοποίηση : Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή φορητές μονάδες τροφοδοσίας

ρεύματος πίσω από τη συσκευή.
Η φόρτωση και η εκφόρτωση των συσκευών ψύξης επιτρέπεται σε παιδιά ηλικίας μεταξύ 3 
με 8 ετών
Εάν μείνει η πόρτα ανοιχτή για παρατεταμένες περιόδους, ενδέχεται να προκαλέσει 
σημαντική αύξηση στη θερμοκρασία των εξαρτημάτων της συσκευής.
Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα, καθώς και τα 
προσβάσιμα συστήματα αποστράγγισης.
Καθαρίστε τα δοχεία νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες· αδειάστε το 
σύστημα νερού που είναι συνδεδεμένο με μια παροχή νερού, σε περίπτωση που δεν έχει 
τραβηχτεί νερό για 5 ημέρες.
Αποθηκεύστε ωμό κρέας και ψάρι σε κατάλληλα δοχεία εντός του ψυγείου, ώστε να μην 
έρθουν σε επαφή με ή να στάξουν πάνω σε άλλα τρόφιμα.
Τα εξαρτήματα κατεψυγμένων τροφίμων δύο αστέρων είναι κατάλληλα για αποθήκευση 
προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή παγωτού, καθώς και παραγωγή 
παγακιών.
Τα εξαρτήματα ενός, δύο και τριών αστέρων δεν είναι κατάλληλα για την ψύξη φρέσκων 
τροφίμων. Εάν η συσκευή ψύξης παραμείνει άδεια για παρατεταμένες περιόδους, 
απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, στεγνώστε την και αφήστε την πόρτα της ανοιχτή για 
να αποφύγετε την ανάπτυξη μούχλας εντός της συσκευής.

 2. Προσοχή
 Προσοχή : Η τροφοδοσία ρεύματος του προϊόντος πρέπει να είναι πανομοιότυπη με

την τροφοδοσία ρεύματος που αναφέρεται στην ενδεικτική πλάκα, και θα πρέπει να 
χρησιμοποιείται η τυπική ανεξάρτητη πρίζα 3 οπών (άνω των 10Α, και αξιόπιστα 
γειωμένη). Δεν πρέπει μια πρίζα να μοιράζεται από περισσότερες από μία συσκευή· 
διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί φωτιά χάρη σε υπερθέρμανση.

Προσοχή : Ποτέ μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος με το χέρι. Πρέπει να κρατάτε και να

αποσυνδέετε το σύνδεσμο ρεύματος από την πρίζα για να αποσυνδέσετε την τροφοδοσία 
ρεύματος. Το καλώδιο ρεύματος ή ο σύνδεσμος ρεύματος δεν πρέπει ποτέ να αγγίζεται 
από βρεγμένο χέρι, καθώς υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας.

Προσοχή : Το καλώδιο ρεύματος δεν πρέπει να πιέζεται από το ψυγείο ή από κάποιο

άλλο βαρύ φορτίο, ούτε να κάμπτεται υπερβολικά. Τυχόν φθορά ή «ξεφλούδισμα» στο 
καλώδιο ρεύματος ενδέχεται να οδηγήσει σε φωτιά ή ηλεκτρικό σοκ. Εάν το καλώδιο 
ρεύματος σπάσει ή κοπεί, παρακαλούμε επικοινωνήστε άμεσα με το τμήμα 
μεταγοραστικής εξυπηρέτησης.

Προσοχή : Δεν επιτρέπεται εντός του καταψύκτη καμία εύφλεκτη ή εκρηκτική ή

αλκαλική ουσία, καθώς και οποιοδήποτε διαβρωτικό οξύ.
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Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να χρησιμοποιείται στη βροχή ή υπό άμεση

έκθεση στον ήλιο.

Προσοχή: Απαγορεύεται η τοποθέτηση του δοχείου με υγρό εντός του

ψυγείου, καθώς το σπάσιμο ή το αναποδογύρισμα του δοχείου ενδέχεται να 
επηρεάσει την ηλεκτρική μόνωση του ψυγείου και να οδηγήσει σε 
ηλεκτροπληξία ή φωτιά.

Προσοχή: Το ψυγείο δεν πρέπει να αποσυναρμολογείται ή να τροποποιείται

χωρίς άδεια. Η επισκευή του ψυγείου πρέπει να γίνεται από κάποιον ειδικό.

Προσοχή: Σε περίπτωση διαρροής οποιουδήποτε εύφλεκτου αερίου όπως

φωταερίου, είναι απαραίτητο να κλείσετε πρώτα τη βάνα διαρροής και μετά να 
ανοίξετε το παράθυρο για εξαερισμό, ενώ απαγορεύεται να αποσυνδέσετε 
άμεσα τον σύνδεσμο ρεύματος του καταψύκτης, καθώς ενδέχεται να προκληθεί 
φωτιά ή έκρηξη, εξαιτίας ηλεκτρικής σπίθας.

Προσοχή: Οι συσκευές ψύξης —ειδικά οι ψυγειοκαταψύκτες Τύπου

Ι—ενδέχεται να μη λειτουργούν με συνέπεια (πιθανόν να αποψυχθούν τα 
περιεχόμενα ή η θερμοκρασία να είναι πολύ υψηλή στο τμήμα κατεψυγμένων 
τροφίμων), όταν τοποθετούνται και λειτουργούν για εκτεταμένες χρονικές 
περιόδους σε θερμοκρασίες υπό του ενδεικτικού εύρους θερμοκρασιών, για το 
οποίο έχει σχεδιαστεί η συσκευή ψύξης για να λειτουργεί·

Προσοχή: Τα αναβράζοντα ποτά δεν πρέπει να αποθηκεύονται στα τμήματα

ή στις καμπίνες κατάψυξης τροφίμων ή στα τμήματα ή καμπίνες χαμηλής 
θερμοκρασίας, και ορισμένα προϊόντα όπως ο πάγος νερού δεν πρέπει να 
καταναλώνονται πολύ κρύα.

Προσοχή: Δεν πρέπει να ξεπερνάτε τους χρόνους αποθήκευσης που

προτείνονται από τους παραγωγούς τροφίμων για οποιοδήποτε είδος 
τροφίμων.

Προσοχή: Υπάρχουν κάποια απαραίτητα προληπτικά μέτρα για να

αποφύγετε την αθέμιτη αύξηση στη θερμοκρασία των παγωμένων τροφίμων 
κατά την απόψυξη της συσκευής ψύξης, όπως το τύλιγμα των τροφίμων με 
πολλά φύλλα εφημερίδας.

Προσοχή: Η αύξηση στη θερμοκρασία των κατεψυγμένων τροφίμων κατά τη

διάρκεια χειροκίνητης απόψυξης, συντήρησης ή καθαρισμού, ενδέχεται να 
μειώσει τη διάρκεια συντήρησής τους.

Προσοχή: Απαιτείτε μέριμνα για τα αποθηκευμένα κατεψυγμένα τρόφιμα σε

περίπτωση που η συσκευή ψύξης βρίσκεται για παρατεταμένο χρονικό 
διάστημα εκτός λειτουργίας (λόγω διακοπής της παροχής ρεύματος ή βλάβης 
στο σύστημα ψύξης).

Προσοχή: Απαιτούνται ορισμένες ενέργειες όταν η συσκευή ψύξης είναι

απενεργοποιημένη και τίθεται εκτός λειτουργίας προσωρινά ή για ένα 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα (π.χ. έχει αδειάσει, καθαριστεί και στεγνωθεί, 
και η/οι πόρτας(-ες) ή το/τα καπάκι(-α) είναι ελαφρώς ανοιγμένα.



Φως θαλάμου ψύξης και μονάδα 
ρύθμισης θερμοκρασίας

Ράφι κατάψυξης

Κουτί φρούτων και λαχανικών

Ρυθμιζόμενο πόδι

Κάλυμμα κουτιού 
φρούτων και λαχανικών

Ράφι μπουκαλιών πόρτας ψυγείου 

Πόρτα καμπίνας ψυγείου

Πόρτα χώρου ψύξης

Ράφι ψύξης
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Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο αντικείμενο

-- Περιβαλλοντική προστασία. Δεν χρησιμοποιεί υλικά που περιέχουν CFC, ενώ το 
80% των κυρίων υλικών είναι ανακυκλώσιμα·

-- Διάφανα συρτάρια με νέες εμφανίσεις, στο εσωτερικό των οποίων τα τρόφιμα είναι 
ξεκάθαρα με μια ματιά·

-- Τα ράφια ψύξης από ενισχυμένο γυαλί είναι ρυθμιζόμενα ως προς το ύψος τους, 
ανθεκτικά στη φθορά, ανθεκτικά στη ζέστη και πρακτικά·

-- Το προϊόν χρησιμοποιεί έναν αθόρυβο και αποδοτικό συμπιεστή διεθνούς φίρμας 
και μια ειδική τεχνολογία περιβλήματος αφρού, και έχει χαμηλά επίπεδα θορύβου, 
χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, και είναι κατάλληλο για οικιακή και επαγγελματική 
χρήση.

Εάν το προϊόν σας είναι βελτιωμένο προϊόν, ενδέχεται να μην είναι ακριβώς 
το ίδιο με εκείνο στις οδηγίες. Δεν αλλάζει όμως η απόδοση και η μέθοδος 
λειτουργίας του. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το άφοβα. 

Εισαγωγή στο προϊόν

Χαρακτηριστικά

Προειδοποίηση:
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Μεταφορά και τοποθέτηση

Κατά τη μεταφορά, η μεριά της 
πόρτας του ψυγείου δεν πρέπει 
να έρχεται σε επαφή με τα 
εργαλεία μεταφοράς

Το ψυγείο πρέπει να 
τοποθετείται σε περιβάλλον 
ξηρό, με καλό εξαερισμό, χωρίς 
άμεση έκθεση στον ήλιο και 
μακριά από πηγές θερμότητας. 

Πρέπει να μένει κάποιος κενός 
χώρος γύρω από το ψυγείο, 
όπως φαίνεται στην εικόνα. 

Η αφαίρεση της βάσης αφρού 
βοηθά στη διασπορά της 
θερμότητας στο κάτω μέρος και 
μπορεί να συμβάλλει στην 
αποφυγή πρόκλησης φωτιάς.

Το ψυγείο πρέπει να 
τοποθετείται σε ίσια και στιβαρή 
επιφάνεια. Εάν το έδαφος δεν 
είναι ίσιο, ρυθμίστε το πόδι 
ισοστάθμισης για να 
διατηρήσετε ίσια τη συσκευή. 

Ποτέ μην τοποθετείται τον 
καταψύκτη σε υπερβολικά κρύο 
περιβάλλον, καθώς ενδέχεται να 
παγώσει.

-- Κατά τη μεταφορά του ψυγείου, απαιτούνται τουλάχιστον δύο άτομα —ένα που 
θα σηκώνει το πάνω μέρος της πίσω πλευράς, και ένα που θα κρατάει το κάτω 
μέρος (είναι πολύ επικίνδυνο να μανταλώσετε κάποιο μέρος, καθώς ενδέχεται να 
προκληθεί ατύχημα).
-- Κατά τη μετακίνηση του ψυγείου, το κάτω μέρος ενδέχεται να γδάρει και να 
προκαλέσει ζημιά στο πάτωμα. Εάν πρέπει να μετακινήσετε τον καταψύκτη σε ένα 
μακρινό μέρος, προτείνεται να σταθεροποιηθούν τα εσωτερικά εξαρτήματα με 
χρήση κολλητικής ταινίας. Διαφορετικά, ενδέχεται να προκληθεί ζημιά στα 
εξαρτήματα, καθώς θα συγκρούονται μεταξύ τους.
-- Παρακαλούμε τοποθετήστε το ψυγείο σε θέση με ελάχιστη δόνηση ή με ελάχιστη 
έκθεση σε δόνηση. Για χρήστες σε περιοχές όπου συχνά γίνονται σεισμοί, 
παρακαλούμε ασφαλίστε το ψυγείο σε έναν τοίχο ή κολώνα. Διαφορετικά, η πτώση 
του ψυγείου ενδέχεται να προκαλέσει κάποιο ατύχημα.
-- Θα πρέπει να υπάρχει αρκετό διάκενο γύρω από τη συσκευή. Εάν το διάκενο 
είναι υπερβολικά μικρό ή εάν τοποθετείτε πράγματα στο πάνω μέρος ή κοντά στο 
ψυγείο, ή κόλλα στις πλάγιες πλευρές του, θα επηρεαστεί η διασπορά θερμότητας 
του ψυγείου, και έτσι θα προκληθεί αχρείαστη σπατάλη ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ 
θα καεί ο τοίχος ή άλλα αντικείμενα· η επαφή μεταξύ της πίσω πλευράς του 
ψυγείου και του τοίχου θα προκαλέσει δονήσεις και θόρυβο·
-- Προσαρμόστε το μπροστινό μέρος και το πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να 
το ισοσταθμήσετε. Εάν δεν είναι ισοσταθμισμένο το ψυγείο, θα προκληθούν 
δονήσεις και θόρυβος. 

Προειδοποίηση:
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1. Αφαιρέστε όλα τα εξαρτήματα συσκευασίας, όπως η ταινία σταθεροποίησης κλπ.,

και ειδικά τη βάση αφρού.

2. Χρησιμοποιήστε ζεστό υγρό πανί για να καθαρίσετε το εξωτερικό και το εξωτερικό

του ψυγείου, (μπορεί να προστεθεί ουδέτερο καθαριστικό στο ζεστό νερό).

3. Αφού ισοσταθμήσετε και καθαρίσετε το ψυγείο, κρατήστε το όρθιο για περίπου 2

ώρες προτού το συνδέσετε στην πρίζα για να το ενεργοποιήσετε, και ψύξτε το ψυγείο 

για 2 με 3 ώρες προτού τοποθετήσετε τρόφιμα. 

Φωτεινός πίνακας ελέγχου 
ρύθμισης της 
θερμοκρασίας

Κουμπιά λειτουργίας

Προετοιμασίες πριν 
τη χρήση

Ρύθμιση θερμοκρασίας

– Η θερμοκρασία μέσα στο ψυγείο ελέγχεται από
τον ελεγκτή θερμοκρασίας που είναι 
τοποθετημένος στον θάλαμο ψύξης, ο οποίος 
διαθέτει 8 ταχύτητες (0, 1,2, ...... 7). Φωτεινός 
πίνακας ελέγχου ρύθμισης της θερμοκρασίας - Η 
θερμοκρασία στο εσωτερικό του ψυγείου 
μειώνεται σταδιακά όταν το κουμπί ελέγχου 
θερμοκρασίας περιστρέφεται από 0→7. Αντίθετα, 
η θερμοκρασία αυξάνεται σταδιακά.

-- Η χρήση μπορεί να ρυθμίσει το κουμπί ελέγχου 
θερμοκρασίας σε διαφορετικά γρανάζια με βάση 
το περιβάλλον λειτουργίας ψυγείου και 
συγκεκριμένες καταστάσεις αποθηκευμένων 
τροφίμων.

-- Η θερμοκρασία στο ψυγείο θα ποικίλει καθώς το 
κουμπί ελέγχου θερμοκρασίας τοποθετείται σε 
διαφορετικά γρανάζια και ταυτόχρονα η 
κατανάλωση ισχύος θα εμφανίσει κάποιες 
διαφορές.

--Μετά τη συνολική εξέταση του αποτελέσματος 
διατήρησης και κατανάλωσης ισχύος, οι 
προτεινόμενες ρυθμιζόμενες τιμές είναι οι εξής:

4 ~ 6 γρανάζια το καλοκαίρι, 4 γρανάζια την άνοιξη 
και το φθινόπωρο και 2 ~ 4 γρανάζια το χειμώνα.
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Κουμπιά λειτουργίας

Αποθήκευση τροφίμων

Καμπίνα ψυγείου (2°C~8°C)

-- Η καμπίνα ψύξης χρησιμοποιείται κυρίως για την αποθήκευση τροφίμων μικρής διάρκειας, 
όπως γάλα, αυγά και εμφιαλωμένα ποτά.

-- Λαχανικά, πεπόνια και φρούτα πρέπει να τοποθετούνται στο κουτί φρούτων και λαχανικών, 
για να αποφεύγεται η απώλεια νερού.

-- Τα μαγειρεμένα φαγητά πρέπει να τοποθετούνται στον ψυγείο αφού συσκευαστούν σε 
σακούλες συντήρησης, για να αποφευχθεί η συσσώρευση πάγου στο πίσω μέρους και η 
αύξηση της κατανάλωσης ρεύματος.

Καμπίνα καταψύκτη (-22°C~-15°C)

-- Η καμπίνα κατάψυξης χρησιμοποιείται για τρόφιμα που πρόκειται να αποθηκευτούν 
μακροπρόθεσμα.

-- Ψάρια και κρέατα που πρόκειται να καταψυχθούν, πρέπει να κόβονται σε μικρά κομμάτια 
και να συσκευάζονται σε ξεχωριστές σακούλες συντήρησης, κι έπειτα να τοποθετούνται στο 
συρτάρι των κατεψυγμένων.

-- Γυάλινα δοχεία ή σφραγισμένα δοχεία που είναι γεμάτα με υγρό δεν πρέπει να 
αποθηκεύονται στην καμπίνα κατάψυξης, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος να σκάσουν, 
καθώς θα καταψυχθούν.

-- Τα φρέσκα τρόφιμα δεν πρέπει να αποθηκεύονται μαζί με τα κατεψυγμένα τρόφιμα.

-- Μην τοποθετείτε τρόφιμα κοντά στον εσωτερικό τοίχο του καταψύκτη, καθώς ενδέχεται να 
παγώσουν μαζί τα τρόφιμα με τον τοίχο.

Απόψυξη

Απόψυξη του ψυκτικού θαλάμου

Εάν ανιχνευθεί παχύτερο στρώμα παγετού στο πίσω μέρος του ψυκτικού θαλάμου και 
επηρεαστεί το ψυκτικό αποτέλεσμα, ξεπαγώστε πρώτα τον ψυκτικό θάλαμο. Κατά την 
απόψυξη, μετακινήστε το διακόπτη θερμοκρασίας στη θέση "0" και γυρίστε το διακόπτη στην 
αρχική κατάσταση μετά την πάροδο του παγετού.

Ξεπαγώστε τον θάλαμο ψύξης

Αν ανιχνεύεται παχύτερο στρώμα παγετού στον εξατμιστή του θαλάμου ψύξης, είναι 
απαραίτητο να γίνει απόψυξη. Τραβήξτε το βύσμα και κλείστε το ψυγείο, βγάλτε το συρτάρι 
στο θάλαμο ψύξης και κρατήστε την πόρτα του ψυγείου ανοιχτή. Αφού ο πάγος αρχίσει να 
τήκεται αυτόματα, σκουπίστε το νερό στον εξατμιστή, στη θύρα της πόρτας και στο συρτάρι με 
καθαρό στεγνό πανί και στη συνέχεια τοποθετήστε το συρτάρι πίσω στο θάλαμο κατάψυξης.

Σημείωση:

1. Μην ξεπαγώνετε με μεταλλικά αντικείμενα,προς αποφυγήν βλαβών στο ψυγείο

2. Μην ξεπαγώνετε το ψυγείο με ηλεκτρική θερμάστρα

Αυτοεπαγόμενη αντιστάθμιση θερμοκρασίας

Όταν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι κάτω από 10 ° C, το προϊόν θα ξεκινήσει 
αυτόματα τη λειτουργία αντιστάθμισης ηλεκτρικής θέρμανσης, με ευκολία στη χρήση.

Παραγωγή πάγου (Εάν το υποστηρίζει η συσκευή)

Γεμίστε το κουμπί παραγωγής πάγου κατά 4/5 με νερό 
και τοποθετήστε το κουτί στη καμπίνα κατάψυξης. 
Αφού μετατραπεί το νερό εντός του κουτιού σε πάγο, 
στριφογυρίστε το κουτί ελαφρά για να διαχωρίσετε τον 
πάγο από το κουτί. Ωστόσο, μη λυγίσετε το κουτί. Όταν 
διαχωρίζετε τον πάγο, τυλίξτε το κουτί με ένα στεγνό 
κουτί για να αποφύγετε κρυοπάγημα στα δάχτυλά σας.
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Αφαιρέστε τραβώντας προς τα 
πάνω και ελαφρά προς τα έξω

Αφαιρέστε τραβώντας προς τα 
έξω και ελαφρά προς τα πάνω

Αποσυνδέστε το φις του 
ψυγείου πριν τον 
καθαρισμό

Παρακαλούμε 
χρησιμοποιήστε 
ουδέτερο καθαριστικό

Φροντίδα και συντήρηση

Προτείνετε να κάνετε συντήρηση στο ψυγείο μια φορά το μήνα· 
 -- Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος για να αποφύγετε 
τυχόν ηλεκτροπληξία·
-- Χρησιμοποιήστε υγρό πανί ή ουδέτερο καθαριστικό 
(εκχύλισμα καθαρισμού) για να σκουπίσετε τις λαδιές και 
άλλες βρωμιές. Μετά σκουπίστε πλήρως το καθαριστικό.
-- Μην χρησιμοποιείτε αλκαλικό καθαριστικό, σκόνη 
σαπουνιού, βενζίνη και αλκοόλ, ταλκ κλπ.· διαφορετικά θα 
προκαλέσετε ζημιά στις επιστρώσεις ή στα πλαστικά·
-- Να καθαρίζετε τακτικά το σώμα του ψυγείου και να 
καθαρίζεται τις σκόνες στις βάσεις, ώστε να διατηρείτε το 
ψυγείο καθαρό. 

Έλεγχοι μετά τη συντήρηση:
1. Εάν υπάρχουν ζημιές στο καλώδιο ρεύματος και στο
φις· 2. Εάν υπάρχουν σκόνες στο φις ρεύματος· 3. Εάν 
είναι υπερβολικά ζεστό το φις· 4. Εάν η πρίζα είναι 
χαλαρή· 5. Εάν το φις έχει τοποθετηθεί σωστά. 

Σημείωση:
Εάν η ηλεκτρική τάση και το φις έχουν υποστεί ζημιά και 
υπάρχουν σκόνες, μπορεί να προκληθεί ηλεκτροπληξία ή 
πυρκαγιά.
Μετά την αποσύνδεση του βύσματος πρέπει να περάσουν 5 
λεπτά πριν την επανασύνδεση.
Μην βάζετε τα χέρια σας κάτω από το ψυγείο για να μην 
τραυματιστείτε.  

Μέθοδος αποσυναρμολόγησης και 
συναρμολόγησης των αξεσουάρ
 -- Γυάλινο ράφι στην καμπίνα ψύξης: το ύψος του ραφιού είναι 
ρυθμιζόμενο, διευκολύνοντας έτσι την αποθήκευση 
αντικειμένων διαφορετικού όγκου. Τραβήξτε το ράφι προς τα 
έξω και ελαφρά προς τα πάνω για να το αφαιρέσετε.
-- Κουτί φρούτων και λαχανικών: για αποθήκευση λαχανικών 
και φρούτων. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω.
-- Ράφι στην καμπίνα κατάψυξης: για αποθήκευση τροφίμων 
που πρόκειται να διατηρηθούν μακροπρόθεσμα, όπως κρέατα 
ή ψάρια. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το προς τα έξω και 
προς τα πάνω.
Φιλικές συμβουλές: Προτείνεται να τοποθετείτε μεγάλη 
ποσότητα κρέατος, αφού πρώτα την κόψετε σε μικρά 
κομμάτια, για να αποφύγετε το δύσκολό του κόψιμο όταν αυτό 
καταψυχθεί. Τα τρόφιμα που καταψύχονται γρήγορα πρέπει να 
κατανέμονται ομοιόμορφα και να αποθηκεύονται μαζί αφότου 
καταψυχθούν.
-- Ράφι μπουκαλιών στην πόρτα του ψυγείου: για αποθήκευση 
αυγών, διαφόρων εμφιαλωμένων ποτών και άλλων διαφόρων 
υλικών. Μπορεί να αφαιρεθεί τραβώντας το ελαφρά προς τα 
πάνω.
Σημείωση: Μην τραβάτε με δύναμη το ράφι μπουκαλιών της 
πόρτας του ψυγείου κατά την αφαίρεσή του, για να αποφύγετε 
τυχόν ζημιές στο ψυγείο.  

Κουμπιά λειτουργίας
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Ανάλυση σφαλμάτων
 Τα παρακάτω αντικείμενα πρέπει να ελέγχονται προτού προκληθούν σφάλματα που απαιτούν 

συντήρηση:

Σφάλματα: Το ψυγείο δεν λειτουργεί, Η απόδοση ψύξης είναι χαμηλή

Αιτίες: 1. Ελέγξτε τη σύνδεση της τροφοδοσίας ρεύματος. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι εκτεθειμένο 
άμεσα στον ήλιο ή εάν υπάρχει κοντά του κάποια πηγή θερμότητας. 3. Ελέγξτε εάν υπάρχει επαρκής 
χώρος για διασπορά της θερμότητας γύρω από το ψυγείο. 

Λύσεις: 1. Συνδέστε την τροφοδοσία ρεύματος 2. Μετακινήστε το ψυγείο σε ένα μέρος χωρίς άμεση 
έκθεση στον ήλιο και πηγές θερμότητας. 3. Αφήστε επαρκή χώρο ανάμεσα στο ψυγείο και τον τοίχο. 

Σφάλματα: Τα τρόφιμα στην καμπίνα ψύξης έχουν παγώσει.

Αιτίες: 1. Ελέγξτε μήπως η θερμοκρασία είναι ρυθμισμένη σε πολύ χαμηλά επίπεδα. 2. Ελέγξτε εάν 
τρόφιμα με πολύ νερό βρίσκονται υπερβολικά κοντά στον πίσω τοίχο. 

Λύσεις: 1. Αυξήστε ανάλογα τη θερμοκρασία. 2. Μετακινήστε τα τρόφιμα με πολύ νερό προς την 
πλευρά της πόρτας του γυάλινου ραφιού

Σφάλματα: Ακούγονται περίεργοι ήχοι από το ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν το κάτω μέρος του ψυγείου είναι σταθερό. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι 
υπερβολικά κοντά στον τοίχο. 3. Ελέγξτε εάν το ψυγείο ακουμπάει άλλα αντικείμενα. 

Λύσεις: 1. Προσαρμόστε το κάτω πόδι ισοστάθμισης του ψυγείου για να σταθεροποιήσετε το ψυγείο. 2. 
Αφήστε επαρκή χώρο γύρω από το ψυγείο. 3. Αφαιρέστε τα εμπόδια. 

Σφάλματα: Υπάρχουν περίεργες μυρωδιές στο ψυγείο

Αιτίες: 1. Ελέγξτε εάν τα τρόφιμα εντός του είναι σφραγισμένα. 2. Ελέγξτε εάν το ψυγείο είναι καθαρό. 
3. Ελέγξτε εάν υπάρχουν τρόφιμα που έχουν αποθηκευτεί για υπερβολικά πολύ καιρό.

Λύσεις: 1. Σφραγισμένα τρόφιμα για αποθήκευση. 2. Να καθαρίζετε τακτικά το ψυγείο. 3. Μην 
αποθηκεύετε τρόφιμα για υπερβολικά πολύ καιρό

Μη-σφάλματα
 Φαινόμενο: Πυρετός ή ζέστη στις δύο πλευρές και στην επιφάνεια του διάκενου μεταξύ του 

θαλάμου ψύξης και του θαλάμου κατάψυξης. 

Αιτία: Οι σωλήνες ψύξης (συμπυκνωτής, σωλήνες αντί-ομίχλης) βρίσκονται στις δύο πλευρές και 
στο μπροστινό μέρος του ψυγείου για διασπορά της θερμότητας και της αποφυγής συμπύκνωσης. 

Φαινόμενο: Η πόρτα είναι πολύ σφιχτή και δεν ανοίγει εύκολα

Αιτία: Το άνοιγμα της πόρτας αμέσως μετά το κλείσιμό της είναι δύσκολο, καθώς εισέρχεται ζεστός 
αέρας στο ψυγείο και δημιουργείται διαφορά πίεσης. Η πόρτα θα ανοίγει εύκολα μετά από λίγο. 

Φαινόμενο: Ακούγεται ήχος νερού στο ψυγείο.

Αιτία: Όταν ξεκινάει ή σταματάει ο συμπιεστής, το ψυκτικό υγρό θα κάνει τέτοιο ήχο· Το νερό που 
παράγεται μετά την απόψυξη θα κάνει επίσης τέτοιο ήχο. 

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας ήχος “κλικ” ή “τικ” στο ψυγείο

Αιτία: Η συρρίκνωση και η διαστολή της θήκης θα κάνει τέτοιον ήχο· Όταν η θήκη είναι κρύα ή η 
πόρτα είναι ανοιχτεί, θα προκύψει αυτός ο ήχος·

Φαινόμενο: Ακούγεται ένας βουβός ήχος στο ψυγείο

Αιτία: Η λειτουργία του συμπιεστή θα κάνει τέτοιο ήχο (εάν το ψυγείο είναι ισοσταθμισμένο, ο ήχος 
θα είναι ακόμη δυνατότερος)

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση ή πάγος στην επιφάνεια της πόρτας του θαλάμου 
κατάψυξης ή στην επιφάνεια των τροφίμων

Αιτία: Η θερμοκρασία ή η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή· Η πόρτα είναι ανοιχτή για 
υπερβολικά πολύ ώρα· Τα τρόφιμα με πολύ νερό δεν είναι σφραγισμένα ή σφιχτά τυλιγμένα

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση στην επιφάνεια του ενσωματωμένου φωτός

Αιτία: Το φως θα προκαλέσει θερμότητα όσο είναι ανοιχτό, και η πόρτα παραμένει ανοιχτή για 
υπερβολικά πολύ χρόνο. Γι’ αυτό και δημιουργείται μια διαφορά θερμοκρασίας, κι έτσι θα υπάρχει 
συμπύκνωση στη θήκη του φωτός. 

Φαινόμενο: Υπάρχει συμπύκνωση και συγκέντρωση νερού στο σώμα

Αιτία: Η υγρασία γύρω από το ψυγείο είναι υψηλή, και η υγρασία στον αέρα θα συγκεντρωθεί στη 
θήκη, ώστε να δημιουργηθεί συμπύκνωση
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Μοντέλο

Τύπος κλίματος

Αντίσταση ηλεκτροπληξίας

Ένδειξη αστεριών

Τύπος ρεύματος

Ονομαστικό ρεύμα

Κατανάλωση ρεύματος

Ισχύς της λάμπας

Βάρος

Ψυκτικό μέσο και ποσότητα πλήρωσης

Ένταση Θορύβου
�

Συνολικός Όγκος Αποθήκευσης

Όγκος Αποθήκευσης του Καταψύκτη 

Διαστάσεις
�

545x550x1440mm
 

SN/N/ST

I

207L

40L

1W

 

0.36A

R600a,43g

 

220-240V〜/50Hz

40kg

 

39dB(A)

RT210WM2110GR

211LΣυνολικός Μικτός Όγκος

RT210WM2110GR

2

1

 
1

 

4

 

1

 

1

 

1

1

 

168kW h/year•

1

 

Τεχνική παράμετρος

Λίστα συσκευασίας

Ράφι ψύξης

Κουτί φρούτων και λαχανικών

Κουτί αυγών

Πάγκος 
 

Κάλυμμα κουτιού φρούτων και 
λαχανικών

Ράφι μπουκαλιών πόρτας ψυγείου 

Οδηγίες λειτουργίας

Μοντέλο

Βύσμα καθαρισμού αποστράγγισης

Ράφι κατάψυξης

Κουτί παραγωγής πάγου
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