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ΕΛΛΗΝΙΚΆ 
Μετάφραση του αυθεντικού  
κειµένου των οδηγιών χρήσης 
 

 

Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να 
διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και επποµένως να τις 
διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιµο χώρο! 
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1. Γενικές πληροφορίες  
1.1 Πληροφορίες σχετικά µε τις οδηγίες χρήσης 
 

Οι οδηγίες χρήσης περιέχουν την περιγραφή εγκατάστασης της συσκευής, της χρήσης και 
της συντήρησής της, γι’ αυτό αποτελούν σηµαντική πηγή πληροφοριών και χρήσιµο οδηγό.  

Η γνώση και τήρηση όλων των κανόνων ασφάλειας και χρήσης είναι προϋπόθεση για την 
ασφαλή και σωστή λειτουργία της συσκευής.  

Επιπλέον πρέπει να τηρούνται τοπικοί κανονισµοί που αφορούν την πρόληψη των 
ατυχηµάτων, καθώς και κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία. 

Οι οδηγίες χρήσης αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της συσκευής και πρέπει να βρίσκονται 
πάντα κοντά της ώστε να είναι πάντα διαθέσιµες στα άτοµα που καταγίνονται µε την χρήση 
της συσκευής, την εγκατάστασή της, τη συντήρηση και τον καθαρισµό της. 
 
 
 

1.2 Επεξήγηση συµβόλων 
 

Σηµαντικές οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια και τα τεχνικά ζητήµατα σηµειώνονται 
στον οδηγό µε κατάλληλα σύµβολα. Για να αποφύγετε οποιοδήποτε ατύχηµα, σωµατική 
βλάβη, καθώς και υλικές ζηµιές, πρέπει να συµµορφώνεστε µε τις οδηγίες. 
 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Το σύµβολο υποδηλώνει κινδύνους που µπορούν να προκαλέσουν σωµατική 
βλάβη. Γι’ αυτό το λόγο πρέπει απόλυτα και σχολαστικά να τηρούνται οι ισχύοντες 
κανόνες προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, και σε ειδικές 
καταστάσεις επιβάλλεται ιδιαίτερη προσοχή. 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Το σύµβολο επισύρει την προσοχή στο ενδεχοµένο ηλεκτροπληξίας. Μη τήρηση 
των οδηγιών ασφάλειας µπορεί να οδηγήσει σε τραυµατισµούς ή ακόµη και σε 
θάνατο. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Με το σύµβολο αυτό επισηµαίνονται οδηγίες, η αγνόηση οποίων µπορεί στη 
συνέχεια να προκαλέσει βλάβη της συσκευής, ανοµαλίες στη λειτουργία και / ή 
δυσλειτουργία της. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Το σύµβολο συνοδεύει σηµαντικές συµβουλές και πληροφορίες για αποτελεσµατική 
και άψογη λειτουργία της συσκευής. 
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1.3 Ευθύνη παραγωγού και εγγύηση 
 

Όλες οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στον οδηγό συντάχθηκαν µε βάση έγκυρους 
κανονισµούς, σύγχρονες κατασκευαστικές και µηχανικές γνώσεις, καθώς και µε τη δική 
µας γνώση και εµπειρία πολλών ετών. 

Επίσης οι οδηγίες χρήσης µεταφράστηκαν όσο γίνεται πιο αξιόπιστα. ∆εν µπορούµε 
όµως να είµαστε υπεύθυνοι για πιθανά λάθη της µετάφρασης. Γι’ αυτό είναι καθαριστικά 
χρήσιµη η ταυτόχρονη παράθεση των οδηγιών χρήσης στα γερµανικά. 

Σε περίπτωση παραγγελίας ειδικού µοντέλου ή προσθέτων λειτουγριών, καθώς και 
χρήσης των πιο σύγχρονων τεχνικών επιτευγµάτων, η συσκευή που σας παραδώθηκε 
µπορεί να διαφέρει από τις περιγραφές και τα σχέδια αυτών εδώ των οδηγιών χρήσης. 
Σε περίπτωση απορίας παρακαλούµε να έρθετε σε επαφή µε τον παραγωγό. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Πριν αρχίσετε οποιεσδήποτε δουλειές, και ιδιαίτερα πριν ανοίξετε τη συσκευή,  
µελετήστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Ο παραγωγός δεν αναλαµβάνει την 
ευθύνη για τυχόν βλάβες και ζηµιές που προκύψαν ως αποτέλεσµα της µη 
τήρησης των οδηγιών. 

Οι οδηγίες χρήσης πρέπει να βρίσκονται πλάϊ στη συσκευή. Επιπλέον πρέπει να είναι 
διαθέσιµες για όσους χρησιµοποιούν τη συσκευή. ∆ιατηρούµε το δικαίώµα να 
προσαρµώζουµε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειµένου να βελτιώνονται οι χρηστικές 
της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 
 
 

1.4 Προστασία πνευµατικών δικαιωµάτων 
 

Οι οδηγίες χρήσης και τα κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και άλλα στοιχεία που αυτές 
περιέχουν προστατεύονται από τους νόµους περί της πνευµατικής ιδιοκτησίας. Χωρίς 
την έγγραφη άδεια του παραγωγού απαγορεύεται η αναπαραγωγή του περιεχοµένου 
των οδηγιών ή µέρους αυτών σε οποιαδήποτε µορφή και µε οποιοδήποτε τρόπο, καθώς 
και η χρήση του  ή/και διανοµή σε τρίτους. Η παράβαση των δικαιωµάτων συνεπάγεται 
υποχρέωση πληρωµής αποζηµίωσης. Επιφυλασσόµαστε του δικαιώµατος να 
διεκδικούµε πρόσθετες παροχές.  

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Τα στοιχεία, κείµενα, σχέδια, φωτογραφίες και περιγραφές που βρίσκονται στον 
οδηγό προστατεύονται από τους νόµους περί πνευµατικής και βιοµηχανικής 
ιδιοκτησίας. Κάθε µη νόµιµη χρήση τιµωρείται.  
 
 

1.5 ∆ήλωση Συµµόρφωσης 
 

Η συσκευή εκπληρώνει τα έγκυρα πρότυπα και οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Το επιβεβαιώνουµε στη ∆ήλωση Συµµόρφωσης WE. Σε περίπτωση ανάγκης, 
ευχαρίστως, θα σας αποστείλουµε την κατάλληλη ∆ήλωση Συµµόρφωσης.  
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2. Ασφάλεια 
 

Αυτό το απόσπασµα προσφέρει µια επισκόπηση σε όλες τις σηµαντικές απόψεις 
ασφαλείας. 
Επίσης στα µεµονωµένα κεφάλαια αναφέρονται συγκεκριµένες υποδείξεις ασφαλείας 
προς εφαρµογή για κινδύνους και χαρακτηρίζονται µε σύµβολα. Επίσης πρέπει να 
λαµβάνονται υπόψη τα υπάρχοντα εικονογράµµατα, οι πινακίδες και οι επιγραφές στη 
συσκευή και να διατηρούνται συνεχώς σε αναγνώσιµη κατάσταση. 
Η τήρηση όλων των υποδείξεων ασφαλείας διευκολύνει τη βέλτιστη προστασία από 
κινδύνους και εγγυάται την ασφαλή και χωρίς βλάβες λειτουργία της συσκευής. 
 

2.1 Γενικές πληροφορίες 
 

Η συσκευή έχει κατασκευαστεί σύµφωνα µε τους τωρινούς ισχύοντες κανόνες της 
τεχνολογίας. Ωστόσο µπορεί να προκύψουν από αυτή τη συσκευή κίνδυνοι, εάν γίνεται 
ακατάλληλη ή µη σύµφωνη µε τους κανονισµούς χρήση. 
Η γνώση του περιεχοµένου των οδηγιών χρήσης είναι µια από τις προϋποθέσεις για την 
προστασία από κινδύνους καθώς και για την αποφυγή σφαλµάτων και συνεπώς για τον 
ασφαλή και χωρίς βλάβες χειρισµό της συσκευής. 
Για την αποφυγή κινδύνων και για την εξασφάλιση της βέλτιστης απόδοσης δεν 
επιτρέπεται να διεξάγονται στη συσκευή τροποποιήσεις και επανεξοπλισµοί που δεν 
έχουν εγκριθεί γραπτώς από τον κατασκευαστή. Η συσκευή επιτρέπεται να λειτουργεί 
µόνο σε τεχνικά άψογη κατάσταση µε ασφάλεια κατά τη λειτουργία. 
 

2.2 Οδηγίες σχετικές µε ασφάλεια χρήσης της συσκευής 
 

Τα στοιχεία που αφορούν την ασφάλεια εργασίας επακολουθούν τις διατάξεις της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης σε ισχύ τη στιγµή παραγωγής. 

Εάν η συσκευή χρησιµοποιείται στις βιοµηχανικές συνθήκες, τότε ο χρήστης της, όλη την 
περίοδο χρήσης, είναι υποχρεοµένος να ελέγχει συµµόρφωση των συστηµένων µέσων 
ασφάλειας µε την τρέχουσα κατάσταση των διατάξεων σε αυτό το θέµα και να τηρεί τους 
καινούριους κανονισµούς. Σε περίπτωση χρήσης της συσκευής εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης πρέπει να τηρούνται οι νοµοι περί της προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά 
την εργασία, καθώς και άλλοι κανονισµοί που ισχύουν στο τόπο χρήσης της συσκευής. 

Πλην των οδηγιών περί της προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία που 
βρίσκονται στις αυτές οδηγίες χρήσης, πρέπει επίσης να τηρούνται οι κανονισµοί περί 
της προστασίας της υγείας και ασφάλειας κατά την εργασία, καθώς και κανόνες περί της 
προστασίας του περιβάλλοντος, έγκυροι και συγκεκριµένοι για τον τόπο χρήσης της 
συσκευής. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
o Η συσκευή µπορεί να χρησιµοποιείται από τα παιδιά της ηλικίας από 8 χρονών 

καθώς και από τα πρόσωπα µε περιορισµένες κινητικές δυνατότητες και µε 
περιορισµένες δυνατότητες αισθητηρίων οργάνων καθώς και µε περιορισµένες 
νοητικές δυνατότητες µε λίγη εµπειρία και/ή γνώση, αν είναι υπό εποπτείας ή έχουν 
καταρτιστεί για ασφάλεια χρήσης της συσκευής και την έχουν καταλάβει. 
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o Τα παιδιά δεν επιτρέπονται να παίζουν µε τη συσκευή.  
o ∆εν επιτρέπεται τα παιδία να καθαρίζουν ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης αν 

και είναι της ηλικίας πάνω από 8 χρονών. 

o Τα παιδία της ηλικίας κάτω από 8 χρονών δεν επιτρέπεται να παραµείνουν δίπλα 
στη συσκευή και το καλώδιο τροφοδοσίας. 

o Παρακαλώ, φυλάξτε τις παρούσες οδηγίες χρήσης. Όταν η συσκευή να µεταδοθεί δε 
έναν τρίτο, πρέπει να του µεταδοθούν και οι παρούσες οδηγίες χρήσης. 

o Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις οδηγίες 
και τις συστάσεις που περιλαµβάνονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 

o Πρέπει να χρησιµοποιείτε τη συσκευή µόνο σε κλειστούς χώρους. 
 
 

2.3 Χρήση σύµφωνη µε τον προορισµό της συσκευής 
 

Η συσκευή λειτουργεί ασφαλώς µόνο όταν χρησιµοποιείται σύµφωνα µε τον 
προορισµό της.  
Κάθε παρέµβαση, εγκατάσταση και διατήρηση πρέπει να παργαµτοποιείται από 
αρµόδια ειδική υπηρεσία.  
Η συσκευή προορίζεται για σπιτική χρήση και για άλλες παρόµοιες χρήσεις όπως: 

→ σε κουζίνες καταστηµάτων για υπάλληλούς τους, σε 
γραφεία ή άλλα καταστήµατα παροχής υπηρεσιών, 

→ σε ακίνητα έξω από οποιαδήποτε πόλη, 

→ σε ξενοδοχεία, πανσιόν και σε άλλους παρόµοιους τόπους για επισκέπτες τους, 

→ σε καταστήµατα τύπου Bed & Breakfast. 
 

Ντουλάπα ψυγείο για µπυκάλια προορίζεται µόνο για ψύξη ποτών στα µπουκάλια. 

Μην χρησιµοποιείτε τη ντουλάπα ψυγείο για: 
 

- αποθήκευση εύφλεκτων εντικειµένων όπως βενζίνη, αιθέρας, 
κηροζίνη, αλκοόλ ή κόλλες, 

- φύλαξη φαρµακευτικών προϊόντων ή συντηρηµένου αίµατος. 
 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Η άλλη ή διαφορετική από τον κανονικό προορισµό χρήση της συσκευής 
απαγορεύεται και θεωρείται αντίθετη στον προορισµό της. 
Αποκλείνονται οποιεσδήποτε απαιτήσεις κατά του παραγωγού ή/και των 
συνεργαστών του λόγω βλαβών που προκλήθηκαν ως αποτέλεσµα χρήσης 
αντίθετης µε τον προορισµό της συσκευής. 
Την ευθύνη για τις βλάβες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια χρήσης της 
συσκευής µε τρόπο αντίθετο στον προορισµό της έχει µόνο και µόνο χρήστης. 
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3. Μεταφορά, συσκευασία και αποθήκευση 
3.1 Έλεγχος παράδοσης 
 

Μετά την άφιξη της συσκευής πρέπει αµέσως να ελέγξετε αν η συσκευή έφτασε ολόκληρη 
και αν έχουν προκληθεί ζηµιές κατά τη διάρκεια της µεταφοράς. Σε περίπτωση που 
υπάρχουν ολοφάνερες ζηµιές λόγω µεταφοράς δεν πρέπει να δεχθείτε τη συσκευή ή 
µπορείτε να την παραλάβετε ύπο όρους. 

Τον χαρακτήρα της ζηµιάς πρέπει να περιγράψετε στα χαρτιά παράδοσης/παραλαβής του 
µεταφορέα. Εποµένως θα εκφράσετε τα παράπονά σας. 

Αόρατες ζηµιές πρέπει να δηλώσετε αµέσως µετά την εύρησή τους, διότι οι απαιτήσεις 
αποζηµιώσεων µπορούν να υποβάλλονται µόνο την προβλεπόµενη για απαιτήσεις 
απαιτήσεις. 
 
 

3.2 Συσκευασία 
 

Παρακαλούµε να µη πετάξετε το χαρτινό κιβώτιο της συσκευής. Μπορεί να χρειαστεί για 
την αποθήκευση, τη µεταφορά ή την αποστολή της συσκευής στο δικό µας κέντρο 
επισκευών σε περίπτωση βλαβών. Πριν ξεκινήσετε την χρήση της συσκευής, βγάλτε 
προσεκτικά όλη την εσωτερική και εξωτερική συσκευασία.  
 

 ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
Απορρίπτοντας τη συσκευασία πρέπει να τηρείτε τους κανονισµούς που ισχύουν 
στην χώρα σας. Τα υλικά της συσκευασίας που µπορούν να ξαναχρησιµοποιούνται 
πρέπει να τα ανακυκλώσετε.  
Παρακαλούµε να ελέγξετε αν η συσκευή και τα εξαρτήµατά της είναι πλήρη. Εάν λείπουν 
κάποια εξαρτήµατα, παρακαλούµε να επικοινωνήσετε µε το Τµήµα Εξυπηρέτησης Πελατών.  
 
 

3.3 Αποθήκευση 
 

Η συσκευασία πρέπει να παραµένει κλειστή µέχρι την εγκατάσταση της συσκευής, και 
κατά τη διάρκεια της αποθήκευσης πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν τον 
τρόπο τοποθέτησης και αποθήκευσης της συσκευασίας.   

Η συσκευασία της συσκευής πρέπει να αποθηκεύεται σύµφωνα µε τους παρακάτω όρους: 
 

- µην την αφήνετε σε εξωτερικούς χώρους, 

- να την αποθηκεύετε στο ξηρό µέρος, προστατεύοντάς την από σκόνη, 

- µην την εκθέτειτε σε δράση των επιθετικών συνθήκων,  

- να την προστατεύετε από τον ήλιο,  

- να αποφευχθούν οι µηχανικές διαταραχές,  

- σε περίπτωση µακρόχρονης αποθήκευσης (πάνω από τρεις µήνες), 
χρειάζεται τακτικός έλεγχος όλων των εξαρτηµάτων και της συσκευασίας.  
Σε περίπτωση ανάγκης η συσκευή πρέπει να φρεσκαρηστεί και ανανεωθεί. 
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4. Τεχνικές προδιαγραφές 
4.1 Πίνακας εξαρτηµάτων της συσκευής 
 

 
 

① Πόρτα µε διπλό κρύσταλλο 

② Ράφια για µπουκάλια  

③ Επίεδο ράφι  

④ Ποδαράκια, 2 εµπρόσθια µε 
ρυθµιζόµενο ύψος  

⑤ Σχάρα 

⑥ Περίβληµα 

⑦ Λαβή πόρτας 

⑦ 

① 

③ 

⑥ 

④ 

 ② 

⑤ 
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4.2 Τεχνικά στοιχεία 
 

Όνοµα Ψυγείο-ντουλάπα γαι µπουκάλια 

Κωδ. είδους: 700082G 

Χωρητικότητα: 28 µπουκάλια / 88 λίτρα  

Κατασκευή πόρτας: διπλό κρύσταλλο,  
συµαρµολόγηση της πόρτας από δεξιά, εναλασσόεµνη 

Ρύθµιση θερµοκρασίας: χωρίς βαθµούς (1-7) 

Φάσµα θερµοκρασίας: 2 °C – 10 °C  
Ψυκτικό µέσο – 
ποσότητα: R600a /25 g 

Τιµές σύνδεσης: 0,085 kW / 220-240 V~  50 Hz (φωτισµός LED 0,8 W) 

Κιµατική τάξη: N 
∆ιαστάσεις: πάχος. 430 x βάθος 480 x ύψος 825 mm 

Βάρος: 24,5 kg 

Αξεσουάρ 6 ράφια (5 ράφια για µπουκάλια + 1 επίεπδο ράφι)  

Με την επιφύλαξη τεχνικών αλλαγών! 
 
5. Εγκατάσταση και χρήση της συσκευής 
5.1 Οδηγίες χρήσης 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή µόνο στα µονά βύσµατα µε προστατευτική 
σύνδεσηπου έχουν εγκατασταθεί σωστά.  
Μην αποσυνδέετε το καλώδιο τροφοδοσίας τράβωντάς το, πάντα πρέπει να 
πιάνετε το µερίβληµα του φις. 
 
• Μην αφήνετε το καλώδιο επαφής νε έχει επαφή µε τις πηγές θερµότητας ή άλλες 

κοφτερές άκρες. Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να κρεµµιέται από το 
τραπέζι ή άλλο πάγκο. Πρέπει να προσέξετε το καλώδιο να µην πατη θεί ούτε να µην 
µπερδευτεί από κανέναν. 

• Καλώδιο τροφοδοσίας δεν επιτρέπεται να είναι λυγισµένο, µπερδεµένο, συµπιεσµένο, 
πάντα πρέπει να είναι ολοκλήρως φτερωµένο. 

• Ποτέ µην τοποθετήσετε τη συσκευή ή άλλα αντικείµενα πάνω στο καλώδιο 
τροφοδοσίας. 

• Το καλώδιο απαγορεύεται να τοποθετείται πάνω σε χαλί ή σε άλλα θερµοµονωτικά 
υλικά. Το καλώδιο απαγορεύεται να σκεπάζεται. Το καλώδιο πρέπει να βρίσκεται 
µακριά από χώρους εργασίας και απαγορεύεται να βυθίζεται στο νερό. 
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• ∆εν πρέπει να χρησινοποιείται η συσκευή εάν δεν λειρουργεί σωστά, έχει προκληθεί 
βλάβη, ή έπεσε στο πάτωµα. 

• ∆εν πρέπει να χρησιµοποιούνται εξαρτήµατα ούτε ανταλλακτικά διαφορετικά από 
αυτά που συνιστά ο παραγωγός. Αλλιώς µπορεί να δηµιουργηθούν καταστάσεις 
επικίνδυνες για τον χρήστη, να προκληθούν ζηµιές της συσκευής ή σωµατικές 
βλάβες ατόµων, καθώς και συνεπάγεται η απώλεια της εγγύησης. 

• Μην κινείτε ή αναποδογυρίζετε τη συσκευή κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της. 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Πρέπει να αοφύγετε επαφή της συσκευής µε το νερό, έκθεσς της συσκευής στη 
βροχή, τις σταγόνες νερού ή την υγρασία άλλου είδους.  
Αυτό µπορεί να χαλάσει τη συσκευή ή να προκαλέσει µια ηλεκτροπληξία. 

 ΚΙΝ∆ΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 
Σε περίπτωση της µη σωστής εγκατάστασης η συσκευή µπορεί να προκαλέσει 
σωµατικές βλάβες.  
Πριν την εγκατάστσση της συσκευής πρέπει να ελέγξετε αν οι παράµετροι 
ηλεκτρικού ρεύµατος του τοπικού δικτύου ανταποκρίνονται στις τιµές παροχής 
ρεύµατος της συσκευής (βλέπε την ετικέτα κατάταξης). Η συσκευή µπορεί να 
συνδεθεί µόνο όταν οι ανώτερω τιµές ανταποκρίνονται! 
Πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια! 
 
 
5.2 Τοποθέτηση και σύνδεση της συσκευής 

 

• Πρώτα πρέπει να ξεπακετάρετε τη συσκευή και να αποµακρύνετε όλα τα υλικά 
συσκευασίας. 

• Τοποθετήστε τη συσκευή πάνω στην επίπεδη, σταθερή βάση, η οποία θα αντέξει το 
βάρος της συσκευής.  

• ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ να τοποθετηθεί η συσκευή στο εύφλεκτο δάπεδο. 

• Μην τοποθετήσετε τη συσκευἠ δίπλα σε πηγές ανοιχτής φωτιάς, ηλεκτρικές κουζίνες, 
θερµάστρες ή άλλες πηγές θερµότητας όπως π.χ. σε τόπους που εκθέτονται στην 
άµεση ηλιακή ακτινοβολία. Θερµότητα µπορεί να χαλάσει την επιφάνεια της συσκευής 
καθώς και να επηρεάσει αρνητικά τη δύναµη ψύξης και να µεγαλώσει κατανάλωση 
ενέργειας. 

• Προκειµένου να µη χαλάσετε το κοµπρεσέρ δε µπορείτε να γείρετε τη συσκευή ανά 
περισσότερα από 45° όταν τοποθετείτε τη συσκευής η τη µεταφοράτε. Παρακαλώ, 
προσέχετε όταν είστε στην επαφή µε τον ψυκτήρα ή µε την πόρτα γιατί το χάλασµά 
τους επηρεάζει αρνητικά τη λειτουργία ντςη συσκευής. 

• ρυθµίστε 2 εµπρόσθια ποδαράκια µε δυνατότητα ρύµισης ύψους έτσι ώστε 
εξασφαλίσετε σταθερότητα της συσκευής. 
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• Ρυθµίστε τη συσκευή έτσι ώστε υπάρχει απόσταση από τοίχους και άλλα αντικείµενα 
ελάχιστα 10 cm προκειµένου να εξασφαλίσετε ελεύθερη κυκλοφορία αέρος.  

• Μην τοποθετείτε τη συσκευσή στους τόπους που υπάρχει µεγάλη υγρασία ή υψηλή 
θερµοκρασία γιατί τέτοιο περιβάλλον µπορεί να χαλάσει τη συσκευή. 

• ∆ε µπορείτε να ανοίγετε καµία τρύπα στη συσκευή ή να συναρµολογείτε κανένα 
αντικείµενο πάνω στη συσκευή. 

• Μην αποθηκεύετε µέσα στη συσκευή κανένα βαρύ, δηλητηριώδες ή σκουριασµένο 
αντικείµενο. 

• Το ηλεκτρικό κύκλωµα στο βύσµα πρέπει να είναι προστατευµένο από ελάχιστα 16A. 
Συνδέστε τη συσκευή µόνο άµεσα στο βύσµα τοίχου. ∆ε µπορείτε να χρησιµοποιήσετε 
καµία άλλη σύνδεση ή πολλαπλές υποδοχές. 

 
 

5.3 Χρήση 
 

• Πριν να αρχίσετε να χρησιµοποιείτε τη συσκευή πρέπει να πλύνετε τη συσκευή και 
το εξοπλισµό της µε ζεστό νερό και ελαφρύ καθαριστικό µέσο. Να τα ξεπλύνετε µε 
καθαρό νερό. Εποµένως στεγνώστε τη συσκευή µε ακρίβωεια. 

• Πριν να συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσίας περιµένετε τη συσκευή για 4 ώρες. 

•  Συνδέστε τη συσκευη στη µονή πρίζα µε γείωση. 
 
 

Εξαρτήµατα χειρισµού 
 
 

 

 
 
 
 

Φωτισµός 
 

• Η συσκευή είναι εξπλισµένη µε το εσβτερικό φωτισµό, το επάνω φωτισµό LED 
και το διακόπτη φωτισµού που βρίσκονται µέσα στη συσκευή. 

• Κατά ανάγκη πορείτε να ενεργοποιήσετε (θέση ON) ή να απενεργοποιήσετε 
(θέση OFF) το εσωτερικό φωτισµό µε χρήση του διακόπτη. 

Εάνω φωστισµός LED 

∆ιακόπτης 
φωτσιµού 

Ρυθµιστής θερµοκρασίας 
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Ρύθµιση θερµοκρασίας 
 

• Ρυθµίζετε τη θερµοκρασία χρησιµοποιώντας το ρυθµιστή θερµοκρασίας. 
Αυτός βρίσκεταιστο επάνω µέρος του περιβλήµατος µέσα στη συσκευή.  

• Με σκοπό να προγραµµατίσετε τη θερµοκρασία πρέπει να θέσετε το ρυθµιστή 
θερµοκρασίας στη ζητούεµνη τιµή (φάσµα ρύθµισης 1 – 7) περιστρέφοντας το 
πόµολο δεξιοστρόφως. 

• Η θέση „1“  σηµαίνει την πιο υψηλή ρύθµιση ενώ η θέση „7“  είναι η πιο χαµηλή 
ρύθµιση (τιµές θερµοκρασίας, βλέπεο σηµ. „Τεχνικά χαρακτηριστικά“ ). 

• Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή θέστε το πόµολο στη θέση „0” . 

• Σε περίπτωση πρώτης ενεργοποίησης τηε συσκευής ή ενεργοποίησης τςη 
συσκευής µετά από διακοπή ο ρυθµιστής θερµοκρασίας πρέπει να είναι στη 
θέση „7” για τουλάχιστοβ 3-4 ώρες πριν να βάλετε τα µπουκάλια µέσα στο 
ψυγείο. Εποµένως προγραµµατίστε τη ζητούµενη θερµοκρασία. 

 
 
Ράφια / σχάρες 
 

• Το ψυγείο για τα µπουκάλια είανι εξοπλισµένο µε 5 ράφια για µπουκάλια και 
1 επίπεδο ράφι. Τα ράφαι για µπουκάλια και το επίπεδο ράφι είναι κινητά 
εξαρτήµατα και µπορείτε να τα βγάλετε έξω. 
 

• Τα ράφια για µπουκάλια ② συναρµολογούνται 
µέσα στη εσωχή που βρίσκεται στο οπίσθιο 
µέρος του εσωτερικού της συσκευής για να µην 
µπούνε προς υα εµπρός όταν βγάζετε τα 
µπουκάλια.  
Για να βγάλετε τα ράφια για µπουκάλια πρέπει 
να τα ανυψώσετε λίγο. 

• Το οπίσθιο εξάρτηµα τοποθέτησης µπουκαλιών 
προστατεύει τα µπουκάλια να µην αγγίζουν το 
οπίσθι τοίχωµα και ταυτόχρονα εξασφαλίζει 
ελεύθερη κυκλοφορία αέρα µέσα στη συσκευή. 

 
 

 
 

 
 

• Το επίπεδο ράφι ③ προορίζεται για τα 

ποτά άλλες συσκευασίες. 

• Η σχάρα ⑤ δίπλα στο κάτω µέρος της 

συσκευής προστατεύει να βγούνε τα 
µπουκάλια έξω από τη συσκευή όταν 
ανοίγετε την πόρτα. 

 

 
 

② 

③ 

⑤ 
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Οδηγίες και συµβουλές 
 

• Το ψυγείο - ντουλάπα για µπουκάλια είναι ιδανική για διατήρηση µπουκαλιών 
0,75 λίτρου. Η µέγιστη χωρητικότηατ τυ ψυγείου βασίζεται στο µέγεθος αυτύ του 
τύπου µπουκαλιού. 

• Όταν γεµίζετε το ψυγείο πρέπει να προσέχετε τα µπουκάλια να πάντα επιτρέπουν 
να κλείνετε την πόρτα. 

• Ότα βάζετε πολλά µπουκάλια µέσα στο ψυγείο ταυτόχρονα µεγαλώνει χρόνος ψύξης 
ενός µπουκαλιού µέχρι να επιτύχει τη χητούµενη θερµοκρασία. 

• Για νε έχετε την άριστη επιλογή θερµοκρασίας, µέσα στο ψυγείο, πρέπει, οος δυνατόν, 
να τοποθετήσετε τα µπουκάλια µε το ίδιο τύπο ποτού. 

• Όσα πολλά γεµάτα µπουκάλια βρίσκονται µέσα στο ψυγείο, όσο πολύ καιρό η 
πόρτα είναι ανοιχτή, τόσο µαγαλύτερη είναι κατανάλωση τηε ενέργειας. Μην γεµίζετε 
το ψυγείο υπερβολικά και µην µεγαλώνετε το χρόνο όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. 

• Για να µειώσετε τη απώλεια ερµοκρασίας µέσα στη συσκευή πρέπει να αφήνετε τη 
ανοιχτή πόρτα για το καιρό όσο δυνατόν κοντό. Επιπλέον µην ανοίγετε την πόρτα 
πάρα πολύ συχνά. 

• Σε περίπτοση διακοπής της ηλεκτρικής ενέργειας µην ανοίξετε την πόρτα για να 
µειώσετε την απώλεια κρύου αέρα. 

• Μετά από διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας ή µετα να γβάλετε το φις από την πρίζα, 
µην ενεργοποιήσετε το ψυγείο για µπουκάλια για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

 
 
6. Καθαρισµός και συντήρηση 
6.1 Οδηγίες ασφάλειας 
 

o Πριν τον καθαρισµό της συσκευής ή την επιδιόρθωση της, πρέπει να αποσυνδέσετε 
τη συσκευή από την ηλεκτρική παροχή (δηλ. να βγάλετε το βύσµα από την πρίζα) 
και να περιµένετε µέχρι να κρυώσει. 

o Απαγορεύεται να χρησιµοποιούνται διαβρωτικά απορρυπαντικά και πρέπει να 
προσέχετε το νερό για να µη διαπεράσει µέσα στη συσκευή. 

o Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία ποτέ να µη βυθίζετε τη συσκευή, το καλώδιο, το 
βύσµα σε νερό ή άλλο υγρό.  

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
∆εν προβλέπεται άµεσο πλάνταγµα της συσκευής µε ροή νερού! 
Απαγορεύεται η χρήση της πιεσµένης ροής νερού για καθαρισµό της συσκευής! 
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6.2 Καθαρισµός 
 

o Καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά 

o Βγάλτε τα ράφια για µπουκάλια κκαι το επίεπδο ράφι από τη συσκευή. Να τα πλένετε 
µε εάφρύ απορρυπαντικό και µαλακό ύφασµα, Στεγνώστε τα µε ακρίβεια. 
Να πλένετε το ψυγείο από µέσα και από έξωχρησιµοποιώντας ζεστό νερό, µαλακό 
ύφασµα και ελαφρύ απορρυπαντικό. 

o Να τα ξεπλένετε µε καθαρό νερό. 

o Πρέπει να καθαρίζετε τακτικά την πόρτα και το εξάρτηµα στεγανοποίησης 
χρησιµοποιώντας υγρό ύφασµα. 

 ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΗ! 
Μην χρησιµοποιείτε ποτέ το καυστό νερό για να πλύνετε τη σσυκευή! 
Ποτέ µην χρησιµοποιείτε τα επιθετικά καθαριστικά µέσα όπως π.χ. σκόνη, αλκαλικά 
ή αλκοολούχα, διαλυτικά, βενζίνη που µπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την 
επιφάνεια της συσκευής, ταπλαστικά και/ή τη βαφή.  
 
o Αφού καθαρίσετε τη συσκευή πρέπει να στεγνώσετε και να λουστράρετε την 

επιφάνεια µε χρήση του στεγνού υφάσµατος. 
 
 

Αν το ψυγείο –ντουλάπα για µπουκάλια να µην χρησιµοποιηθεί για πολύ καιρό:  
 

o Πρέπει να απενεργοποιήσετε τησυσκευή (ο ρυθµιστής θερµοκρασίας στη 
θέση „0“ ) και αοσυνδέστε τη από την πρίζα (βγάλτε το φις!). 

o Βγάλτε όλα τα ποτά από το ψυγείο. 

o Να πλύνετε τη συσκευή από µέσα και από έξω. 
o Αφήστε την πόρτα ανοιχτή γιατι το ψυγείο πρέπει να στεγνώσει ακριβώς 

και έτσι αποφεύγετε δηµιουργία δυσάρεστης οσµής και µικροβίων. 
 
 
6.3 Οδηγίες που αφορούν την ασφάλεια συντήρησης 
 

o Να ελέγχετε περιοδικά το καλώδιο τροφοδοσίας για πιθανά χαλάσµατά του. Ποτέ µην 
χρησιµοποιήσετε τη συσκευή µε χαλασµένο καλώδιο τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο 
είναι χαλασµένο, τότε αποφεύγοντας κινδύνους, ζητήστε από µια εξειδικευµένη 
εταιρεία ηλεκτρικών να σας αλλάξει το καλώδιο. 

o Σε περίπτωση βλάβων ή δυσλειτουργίας πρέπει απευθύνετε σε ειδικό µαγαζί ή στη 
δικιά µας τεχνική υπηρεσία. Πρέπει να δώσετε σηµασία στις οδηγίες σχετικές µε 
ψάξιµο βλαβών, στην παραγάφο 7. 

o Την διατήρηση και επιδιόρθωση µπορούν να πραγµατοποιούν µόνο και µόνο οι 
ειδικοί, χρησιµοποιόντας προτότυπα ανταλλακτικά και εξαρτήµατα. Απαγορεύονται 
οι προσπάθειες επιδιόρθωσης της συσκευής από µη ειδικούς.  
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7. Πιθανές βκλάβες  
 

Πρόβληµα Αιτία Επίλυση 

Έλλιεψη 
ψύξης 

• Το φις δεν είναι 
συνδεδεµένο στην πρίζα. 

• Χαλασµένη ασφάλεια 
εγκατάστασης. 

 
• Έλλειψη τροφοδοσίας. 

• Χαλασµένος ρυθµιστής 
θερµοκρασίας. 

• Βάλτε το φις στην πρίζα. 
 

• Ελέγξτε ηλεκτρική τροφοδοσία. 
Ελέγξτε τη συσκευή βάζοντα το 
φις σε άλλη πρίζα.  

• Ελέγξτε ηλεκτρική τροφοδοσία. 

• Επικοινωνήστε µε τον πωλητή 
της συσκευής. 

Πάρα πολύ 
υψηλή θερµο-
κρασία µέσα 
στη συσκευή 

• Άµεση ηλιακή ακτινοβολία 
ή δίπλα βρίσκονται πηγές 
θέρµανσης. 

• Ακατάλληλη κυκλοφορία 
αέρα µέσα στη συσκευή. 

 
• Πόρτα δεν είνια κατάλληλα 

κλειστή ή έµεινε πολύ 
καιρό ανοιχτή. 

• Χαλασµένη στεγανο-
ποίηση της πόρτας. 

• Απόσταση µεταξύ των 
αποθηκευόµενων αντικειµέ-
νων στο ψυγείο είνα πάρα 
πολύ µικρή ή αποθηκεύ-
ονται πάρα πολλά γεύµατα. 

• Πάρα πολύ χαµηλό 
επίπεδο θερµοκρασίας. 

• Αποµακρύνετε το ψυγείο 
κρασιών από την πηγή 
θερµότητας. 

• Ελέγξτε απόσταση του ψυγείου 
από τους τοίχους και άλλα 
αντικείµενα. 

• Κλείστε την πόρτα, ο χρόνος 
οπότε η πόρτα είναι ανοιχτή 
πρέπει να είναι πολύ λίγος.  

• Επικοινωνήστε µε τον πωλητή 
της συσκευής. 

• Θυµηθείτε για την επαρκή 
απόσταση µεταξύ φιαλών, 
αφαιρέστε υερβολικές φιάλες. 
 
 

• Προγραµµατίστε το ρυθµιστή 
θερµοκρασίας στο υψηλότερο 
επίπεδο. 

Πάρα πολύ 
χαµηλή θερµο-
κρασία µέσα 
στη συσκευή 

• Πάρα πολύ υψηλό 
επίπεδο θερµοκρασίας. 
 

• Προγραµµατίστε το ρυθµιστή 
θερµοκρασίας στο χαµηλότερο 
επίπεδο. 

Υπερβολικά 
υχηλή ένταση 
θορύβου 

• Το ψυγείο κρασιών δε 
βρίσκεται στην επίπεδη 
επιφάνεια. 

• Το ψυγείο κρασιών αγγίζει 
τους τοίχους ή άλλα 
αντικείµενα. 

• Τοποθετήστε το ψυγείο κρασιών 
στην επίπεδη επιφάνεια. 

• Θυµηθείτε για την κατάλληλη 
απόσταση του ψυγείου κρασιών 
από τους τοίχους και άλλα 
αντικείµενα. 
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Πρόβληµα Αιτία Επίλυση 

Μέσα στη συσ-
κυή υπάρχει 
συµπύκνωµα 
νερού 

• Λίγο ανοιχτή πόρτα. 
 
 
• Υπερβολικά µεγάλος χρόνος

όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. 

• Ελέγξτε για εµπόδια που δεν 
επιτρέπουν να κλείσετε την 
πόρτα. Κλείστε την πόρτα.  

• Ελαχιστοποιήσετε το χρόνο 
όταν η πόρτα είναι ανοιχτή. 
Ανοίγετε την πόρτα όσο γίνεται 
σπάνια. 

Έξω από στη 
συσκυή υπάρχει
συµπύκνωµα 
νερού 

• Λίγο ανοιχτή πόρτα, πάρα 
πολυ µεγάλη διαφορά 
θερµοκρασίας του κρύου 
αέρα συσκετής και του αέρα 
περιβάλλοντος. 

• Ελέγξτε για εµπόδια που δεν 
επιτρέπουν να κλείσετε την 
πόρτα. Κλείστε την πόρτα.  

Η πόρτα δεν 
κλείνει 
κατάλληλα 

• Το ψυγείο κρασιών δε 
βρίσκεται στην επίπεδη 
επιφάνεια. 

• Σταγανοποίηση της 
πόρτας είναι χαλασµένη ή 
παραµορφωµένη. 

• Τοποθετήστε το ψυγείο 
κρασιών στην επίπεδη 
επιφάνεια. 

• Σταγνώστε τη στεγανοποίηση, 
σε περίπτωση απαραµόρφωσης 
ανταλλάξτε τη. Επικοινωνήστε 
µε τον πωλητή της συσκευής. 

Οι παραπάνω περιπτώσεις είναι µόνο για παράδειγµα. Εάν όµως εµφανίζεται 
οποιοδήποτε πρόβληµα, πρέπει αµέσως να τερµατίσετε τη λειτουργία της 
συσκευής. Πρέπει επίσης αµέσως να επικοινωνήστε µε ειδικό ή πωλητή.  
 
 
 

Οι παρακάτω καταστάσεις δεν αποτελούν ελαττώµατα: 
 

1. Μουρµούρισµα του νερού που ρέει. Αυτόν τον ήχο ακούµε κατά κανονική λειτουργία 
της συσκευής. Αυτό είναι ψυκτικό µέσο που βρίσκεται στο σύστηµα της συσκευής. 

2. ∆ηµιουργία των σταγόνων νερού στην εξωτερική γυαλοπίνακα στην υψηλή υγρασία του 
περιβάλλοντος είναι κανονικό φαινόµενο. Πρέπει να αφαιρέσετε αυτό το νερό µε µια 
στεγνή πατσαβούρα. 

3. Η επιφάνεια του κοµπρεσέρ κατά τη κανονική λειτουργία τςη συσκευής µπορεί να 
είναι καυτή.  

 ΠΡΟΣΟΧΗ! Κίνδυνος εγκαύµατος! 
Μην αγγίχετε την επιφάνεια του κοµπρεσέρ µε γυµνά χέρια.  
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8. Ανακύκλωση 
 

Παλιές συσκευές 
 

Όταν θα τερµατιστεί η χρήση της συσκευής, το παλιό προϊόν πρέπει να ανακυκλωθεί 
σύµφωνα µε διατάξεις ισχούσες στη συγκεκριµένη χώρα. Προτείνουµε να επικοινωνήσετε 
µε ειδική εταιρία ή να έρθετε σε επαφή µε υπεύθυνους δήµου στο θέµα της ανακύκλωσης. 

 ΠΡΟΣΟΧΗ! 
Για να αποφευχθούν πιθανές καταχρήσεις και κίνδυνοι, πρέπει, πριν παραδώσετε 
τη συσκευή για την ανακύκλωση, να εξασφαλίσετε να µην µπορεί να 
ξαναλειτουργίσει. Γι’ αυτό το σκοπό πρέπει να αποσυνδέσετε τη συσκευή από την 
παροχή ηλεκτρισµού και να κόψετε το καλώδιο. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ! 
 
 

 

 
Κατά τη διάρκεια της ανακύκλωσης πρέπει να 
τηρούνται κατάλληλοι κρατικοί ή τοπικοί 
κανονισµοί.  
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