ΟΔΗΓΟ ΑΠΟΨΤΞΗ ΓΙΑ ΜΗ NO-FROST ΨΤΓΕΙΑ

Με την πάροδο του χρόνου ζνα ςτρϊμα πάγου
μπορεί να δημιουργηθεί ςτο εςωτερικό τησ
κατάψυξησ. Αυτό θα μειϊςει την αποδοτικότητα τησ
ςυςκευήσ, θα επιβαρφνει την κατανάλωςη
ηλεκτρικήσ ενζργειασ και καθιςτά και δφςκολη την
ειςαγωγή και αφαίρεςη των τροφίμων.

1) Απενεργοποιείςτε και αποςυνδζςτε τη ςυςκευή,
κατόπιν αφαιρζςτε όλα τα τρόφιμα και τα
αφαιροφμενα μζρη από το εςωτερικό τησ
κατάψυξησ. Ειςάγετε τα κατεψυγμζνα τρόφιμα ςε
μια ειδική ςακοφλα μεταφοράσ κατεψυγμζνων,
καθϊσ θα διατηρήςει τα τρόφιμα παγωμζνα ενϊ
εςείσ ξεπαγϊνετε τη ςυςκευή ςασ. Βάλτε πετςζτεσ
γφρω από τη βάςη για να απορροφήςουν πιθανά
νερό που θα τρζξει.

2) Γεμίςτε ζνα δοχείο με βραςτό νερό. Προςζξτε κατά
τη μεταφορά του καυτοφ νεροφ, δεδομζνου ότι
μπορεί να προκαλζςει εγκαφματα αν χυθεί επάνω
ςασ.

3) Προςεκτικά τοποθετήςτε το δοχείο ςτο εςωτερικό
τησ κατάψυξησ, βουτήξτε μια πετςζτα ςτο καυτό
νερό και ταμπονάρετε το ςτρϊμα του πάγου. Αυτό
επιταχφνει την διαδικαςία τησ απόψυξησ.

Μαροφςι (Ζδρα): Λ. Κηφιςίασ 3, 151 25, Σηλ.: 210 6837400, Fax: 210 6835026
Γλυφάδα: Ανδ. Παπανδρζου 90, 166 74, Σηλ.: 210 9609290, Fax: 210 9609222
Θεςςαλονίκη: Εθν. Αντιςτάςεωσ 74, 55 133 Καλαμαριά, Σηλ.: 2310 448272, Fax: 2310 448823
Γραφεία – Αποθήκη - Service: Θζςη Ρουπάκι – Ρφκια, 19300 Αςπρόπυργοσ, Σηλ.: 210 5597907, Fax: 210 5599606
http://www.petco.gr, petco@petco.gr

1/ 2

4) Μπορείτε να χρηςιμοποιήςετε μόνο ειδική ξφςτρα
πάγου για ψυγεία ςτα επίμονα χοντρά κομμάτια.
Μια ξφςτρα πάγου μπορεί να παρζχεται με τη
ςυςκευή ςασ.

ΜΗΝ ΧΡΗΙΜΟΠΟΙΗΕΣΕ ΑΙΧΜΗΡΑ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΑ
ΟΠΩ ΜΑΧΑΙΡΙΑ, ΠΙΡΟΤΝΙΑ, ΚΑΣΑΒΙΔΙΑ Κ.ΛΠ.,
ΔΕΔΟΜΕΝΟΤ ΟΣΙ ΑΤΣΟ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΒΛΑΨΕΙ ΣΗΝ
ΚΟΙΛΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΚΑΣΑΨΤΚΣΗ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΕΙ
ΣΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΨΤΚΣΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ ΚΑΙ ΘΑ
ΚΑΣΑΣΗΕΙ ΣΗ ΤΚΕΤΗ Α ΑΧΡΗΣΗ ΜΕ
ΑΝΕΠΑΝΟΡΘΩΣΗ ΒΛΑΒΗ.

Όςο η ςυςκευθ ξεπαγώνει, ια μποροφςατε να καιαρίςετε τα αφαιροφμενα μέρη με χρθςη ζεςτοφ νεροφ και
απορρυπαντικοφ πιάτων. Στεγνώςτε τα λεπτομερώσ. Περιοδικά να ελζγχετε τη ςυςκευή καθϊσ ξεπαγϊνει και
να αντικαταςτείτε το νερό με νζο βραςτό εάν είναι απαραίτητο και αντικαταςτήςτε τισ πετςζτεσ γφρω από τη
βάςη εάν ζχουν υπερβάλλον νερό. Όταν φφγει το τελευταίο κομμάτι πάγου, ςκουπίςτε εςωτερικά τον
καταψφκτη με μια καθαρή πετςζτα. Μπορείτε να χρηςιμοποιήςετε το αντιβακτηριδιακό καθαριςτικό
PULIFRIGO τησ SMEG για τζλειο αποτζλεςμα. Επανατοποθετήςτε τα αφαιροφμενα μζρη και ενεργοποιήςτε
τη ςυςκευή. υμβουλευθείτε το εγχειρίδιο χρήςησ για να δείτε πόςη ϊρα πρζπει να λειτουργήςει η ςυςκευή,
πριν βάλετε μζςα ξανά τα τρόφιμα.

Παγοθήκη

Πορτάκι ςυρταριοφ κατάψυξησ

Σα ανταλλακτικά και τα εγχειρίδια χρήςησ είναι διαθζςιμα από την τεχνική υπηρεςία τησ PETCO AE.
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