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Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή πρέπει να 
διαβάσετε τις οδηγίες χρήσης της και εππομένως να τις 
διαφυλάξετε σε ένα διαθέσιμο χώρο! 

 

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

1. Ασφάλεια 
 

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. 

Όλα τα πρόσωπα που χειρίζονται τη συσκευή πρέπει να παρακολουθούν τις προτάσεις 
και τις συμβουλές που αναφέρονται στις παρούσες οδηγίες χρήσης. 
 
 

1.1 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. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ!  

Αυτό το σύμβολο σημαίνει άμεσο κίνδυνο το οποίο μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικά τραύματα ή θάνατο.  

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Αυτό το σύμβολο ενημερώνει για επικίνδυνες καταστάσεις που μπορεί να 
προκαλέσουν σημαντικά τραύματα ή θάνατο. 
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 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ ΥΛΙΚΑ / 
ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! 

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει δυνητικές επικίνδυνες καταστάσεις, οι οποίες 
μπορούν να οδηγήσει σε σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξουν επικίνδυνες καταστάσεις 
που μπορεί να προκαλέσουν ελαφριά τραύματα ή βλάβες ή δυσλειτουργίας 
και/ή καταστροφή της συσκευής. 

ΟΔΗΓΙΑ! 

Αυτό το σύμβολο σημαίνει συμβουλές και πληροφορίες τις οποίε πρέπει να 
παρακο-λουθήσετε με σκοπό την αποτελεσματική και χωρίς βλάβες λειτουργία 
της συσκευής. 
 
 

1.2 Οδηγίες χρήσης 
 

 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 συσ-
κευής και την έχουν καταλάβει. Τα παιδιά δεν επιτρέπονται να 
παίζουν με τη συσκευή. Δεν επιτρέπεται τα παιδία να καθαρίζουν 
ή να εκτελούν εργασίες συντήρησης αν και είναι της ηλικίας 
πάνω από 8 χρονών. Τα παιδία της ηλικίας κάτω από 8 χρονών 
δεν επιτρέπεται να παραμείνουν δίπλα στη συσκευή και το 
καλώδιο τροφοδοσίας. 

 Πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε κλειστούς χώρους. 

 Η συσκευή μπορεί να λειτουργεί μόνο όταν βρίσκεται σε άριστη 
κατάσταση και ασφαλή για χρήση. Σε περίπτωση δυσλειτουργιών, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα (αποσυνδέστε το βύσμα 
από την πρίζα), και ενημερώτο σέρβις. 
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 Εμποδίσετε πρόσβαση στα υλικά συσκευασία όπως πλασιτκές 
σακούλες και εξαρτήματα από το αφρώδες πολυστυρένιο για τα 
παιδιά. Κίνδυνος ασφυξίας! 

 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. 

 Δεν 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. 

 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. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
 

 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. 

 Μη καλύπτετε το καλώδιο τροφοδοσίας. Καλώδιο τροφοδοσίας 
δεν επιτρέπεται πάνω στον τόπο εργασίας και δεν επιτρέπεται 
να βυθιστεί μάσα στο νερό ή σε άλλα υγρά. 

 Πρέπει να ελέγχετε τακτικά το καλώδιο τροφοδοσίας για φθορά.  
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Ποτέ μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βλαμμένο καλώδιο 
τροφοδοσίας. Αν το καλώδιο είναι βλαμμένο, τότε με σκοπό να 
αποφύγετε κίνδυνο πρέπει να αναθέσετε την ανταλλαγή του στο 
εργοστάσιοσέρβις ή στο εξουσιοδοτημένο ηλεκτρολόγο. 

 Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα 
τραβώντας μόνο το φις.  

 Ποτέ μη μεταφέρετε, μη σύρετε και μην ανυψώνετε τη συσκευή 
τραβώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.  

 Ποτέ μην ανοίξετε το περίβλημα της συσκευής. Σε περίπτωση 
που χάλασαν οι ηλεκτρικές συνδέσεις ή διαμορφώθηκαν οι 
ηλεκτρικές ή μηχανικές κατασκευές της συσκευής υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. 

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

 Ποτέ μην χειρίζεστε τη συσκευή με μουσκεμένα χέρια ή 
στεκόμενοι πάνω σε ένα υγρό δάπεδο. 

 Βγάλτε το φις από την πρίζα  

- όταν δεν χρησιμοποιείτε τη συσκευή, 

- όταν υπάρχουν θόρυβοι και διαταραχές κατά χρήση της 
συσκευής, 

- πριν από καθαρισμό της συσκευής. 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΑΠΟ ΕΥΦΛΕΚΤΑ 
ΥΛΙΚΑ / ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ! 

Η ακατάλληλη χρήση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει κίνδυνο 
πυρκαγιάς ή έκρηξης από την ανάφλεξη του περιεχομένου της. 

Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες: 
 

 Στο εσωτερικό της συσκευής δεν πρέπει να, χρησιμοποιούνται 
άλλες ηλεκτρικές συσκευές. 

 Μη φυλάσσετε μέσα στη συσκευή τις εύφλεκτες ή εκρηκτικές 
ουσίες όπως ο αιθέρας, τη κηροζίνη ή κόλλες. 
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 Δίπλα στη συσκευής μην τοποθετείτε τη βενζίνη ή τις ουσίες 
που μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά. Οι οσμές που 
δημιουργούνται μπορεί να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη.  

 Μην φυλάσσετε μέσα στη συσκευή τα εκρηκτικά αντικείμενα 
όπως τα κουτιά με εκρηκτικές λειτουργικέςουσίες.  

 Μην επιτρέψετε να χαλάσει τα κύκλωμα ψύξης.  
 
 

1.3 Χρήση σύμφωνα με τον προορισμό 
 
Η ασφαλής χρήση της συσκευής παρέχεται μόνο όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή 
σύμφωνα με τον προορισμό της. 

Όλες οι τεχνικές εργασίες, ακόμη και η συναρμολόγηση και η συντήρησης μπορεί να 
εκτελεστούν αποκλειστικά από το εξειδικευμένο τμήμς σέρβις. 

Η συσκευή προορίζεται στην οικιακή χρήση και σε παρόμοια πεδία όπως: 

 σε καντίνες εργοστασίων, καταστήματα, γραφεία και σε άλλου 
παρόμοιου τόπους εργασίας, 

 στα αγροκτήματα, 

  πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους τόπους διαμονής, 

 σε καταστήματα που προσφέρονται πρωινά. 
 
Ο καταψύκτης προορίζεται μόνο για την κατάψυξη των αλκοχολούχων ποτών, 
την αποθήκευση των κατεψυγμένων τροφίμων και την πρόψυξη των ποτηριών. 

 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

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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2. Γενικές πληροφορίες  
2.1 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. Δεν 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.  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Πριν να αρχίσετε όλες τις ενέργειες σχετικά με τη συσκευή, ιδιαίτερα πριν να την 
ενεργοποιήσετε, πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις παρούσες οδηγίες χρήσης!  

Ο κατασκευαστής δεν φέρει ευθύνη για ζημιές και δυσλειτουργίες που προκύπτουν από: 

- Το να μην παρακολουθείτε τις οδηγίες χρήσης και καθαρισμού της συσκευής, 

- το να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με τον τρόπο άλλο από τον προορισμός της συσκευής, 

- το να τροποποιήσετε τις αλλαγές, 

- Το να χρησιμοποιήσετε μην προβλεπόμενα ανταλλακτικά. 

Επιπλέον πρέπει να είναι διαθέσιμες για όσους χρησιμοποιούν τη συσκευή. Διατηρούμε το 
δικαίώμα να προσαρμώζουμε τεχνικές αλλαγές στη συσκευή προκειμένου να βελτιώνονται 
οι χρηστικές της ιδιότητες και να καλυτερεύει το προϊόν. 
 

2.2 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.  

ΟΔΗΓΙΑ! 

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.  

 

2.3 Δήλωση Συμμόρφωσης 

 

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

 

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.  

 
 

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 Περίβλημα 5 Παρέμβυσμα πόρτας 

2 Ράφι 6 Δίσκος  

3 Εξάρτημα για ποτήρια 7 Ελεγκτής θερμοκρασίας 

4 Πόρτα 8 Ποδαράκια 
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4.2 Τεχνικά στοιχεία 
 

Ονομασία Καταψύκτης TKS38 

Κωδ. είδους: 700078 

Υλικό: 
Πολυαιθυλένιο,  
εσωτ.: HIPS (πολυστυρένιο υψηλής επίδρασης) 

Χρώμα: λευκό 

Κατασκευή: 

 Πόρτα: 

- ταλάντευσης (1x); Πλευρά ανοίγματος της πόρτας: δεξιά, 
με δυνατότητα αλλαγής της κατεύθυνσης ανοίγματος 

 Διακόπτης ON/διακόπτης OFF 

 Ψύξη: Συμπιεστής 

 Θερμοστάτης 

 Έλεγχος: Πόμολο 

 Μόνωση: Κυκλοπεντάνιο, 60 mm 

 Εξάρτημα για ποτήρια  

- Μέγιστο ύψος ποτηριών: κάτω 130 mm/πάνω 205 mm 

 Πρόσθετο ράφι:  

- Διαστάσεις: Π 330 x Β 145 x Υ 145 mm 
 Δίσκος  

Κλιματική κλάση: Ν/ST 

Ενεργειακή κλάση: A+(EU NR. 1060 / 2010) 

Κατανάλωση ενέργειας: 163 kW / έτος 

GWP: 3 

Θερμοκρασία 
περιβάλλοντος: 

16 °C έως 38 °C 

Ψυκτικό μέσο: R600a 

Σχεδιασμένο για:: 38 λίτρα 

Βάση για τοποθέτηση: Π 330 x Β 177 mm 

Εύρος θερμοκρασίας έως -20 °C 

Ελεγκτής θερμοκρασίας: μηχανικός, χωρίς βαθμούς 

Τιμή παροχής: 0,06 kW / 220 V / 50 Hz 

Διαστάσεις: Π 475 x Β 450 x Υ 500 mm 

Βάρος: 15,4 kg 

Στο σετ: 
1 εξάρτημα για το πολύ 18 ποτήρια  
(Μήκος κάθε γάντζου: 135 mm) 

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

 

 Πριν αν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή αφαιρέστε όλο το υλικό συσκευασίας 
καθώς και το προστατευτικό φύλλο από τη συσκευή και τα αξεσουάρ. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Ποτέ μην αφαιρείτε από τη συσκευή την αναγνωριστική πινακίδα και τα 
προειδοποιητικά σύμβολα. 

 Τοποθετήστε τη συσκευή σε ένα ασφαλή τόπο που έχει την ικανότητα φορτίου 
κατάλληλη για το βέρος της συσκευής μαζί με το περιεχόμενό της. 

 Ποτέ μην τοποθετείτε τη συσκευής σε μια εύφλεκτη επιφάνεια. 

 Με σκοπό να αποφύγετε βλάβες του συμπυκνωτή όταν τοποθετείτε ή μεταφέρετε 
τη συσκευή μη τη κλίνετε στη γωνία πάνω των 45º. 

 Μην τοποθετείτε τη συσκευή σε μέρη με άμεση έκθεση στο ηλιακό φως ή κοντά 
σε πηγές θερμότητας (κουζίνα, θερμάστρα, συσκευές θέρμανσης κ.λπ.). Η άμεση 
ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει αλλαγές στην ακρυλική επιφάνεια, ενώ 
οι πηγές θερμότητας επηρεάζουν δυσμενώς την κατανάλωση ενέργειας. 

 Η θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω από 16° C και πάνω από 38° C μπορεί να 
οδηγήσει σε λειτουργικούς περιορισμούς της συσκευής.  

 Κρατήστε ελάχιστη απόσταση 15 cm από τοίχους και άλλα αντικείμενα για να 
επιτρέψετε την ψύξη του συμπιεστή και του συμπυκνωτή με επαρκή κυκλοφορία αέρα. 

 Μην τοποθετήσετε τη συσκευή σε μέρη όπου υπάρχει μεγάλη υγρασία. Η σχετική 

υγρασία του αέρα στον τόπο εγκατάστασης πρέπει να είναι το πολύ 70%.  
Η υπερβολική υγρασία μπορεί να περιορίσει την απόδοση ψύξης της συσκευής και 
να οδηγήσει στη γρηγορότερη δημιουργία παγετού και την απαίτηση συχνότερης 
απόψυξης της συσκευής. 

 Μην τρυπάτε τα εσωτερικά και εξωτερικά ανοίγματα και μην τοποθετείτε αντικείμενα 
πάνω στη συσκευή. 

 Μη τοποθετείτε βαριά αντικείμενα πάνω στη συσκευή. 

 Ρυθμίστε το ύψος των ποδιών της συσκευής με κατάλληλο τρόπο έως ότου η 
συσκευή είναι σταθερή. 

 Πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή έτσι ώστε να έχετε πρόσβαση στο βύσμα σε 
περίπτωση ανάγκης να το αποσυνδέσετε από την ηλεκτρική ενέργεια. 
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Σύνδεση 

 ΚΙΝΔΥΝΟΣ! Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! 

Σε περίπτωση ακατάλληλης εγκατάστασης η συσκευή 
μπορεί να προκαλέσει τραύματα!  

Πριν από την εγκατάσταση συγκρίνετε τα στιχεία του 
τοπικού ηλεκτρικού δικτύου με τα τεχνικά χαρακτηριστικά 
της συσκευής (βλέπε την αναγνωριστική πινακίδα). 
Συνδέστε τη συσκευή μόνο αν αυτά είναι πλήρως συμβατά!  
 

 Πριν συνδέσετε τη συσκευή στην τροφοδοσία για την πρώτη χρήση , τοποθετήστε τη 
συσκευή στη θέη της και περιμένετε τουλάχιστον 2 ώρες για να σταθεροποιηθεί το 
κύκλωμα ψυκτικού μέσου και να μην υπάρξουν δυσλειτουργίες στη συσκευή. 

 Μετά από διακοπή της ηλεκτρικής ενέργειας ή μετά να βγάλετε το φις μη 
συνδέσετε τη συσκευή στην ηλεκτρική τροφοδοσία κατά τουλάχιστον 5 λεπτά.  

 Το ηλεκτρικό κύκλωμα της υποδοχής πρέπει να έχει την ασφάλεια τουλάχιστον 16Α. 
Συνδέστε τη συσκευή απευθείας σε μία μόνη πρίζα με προστατευτική επαφή. Μην 
χρησιμοποιείτε διαχωριστές ή πολλαπλές υποδοχές. 

 
 

5.2 Χρήση 
 

Προετοιμασία 
 

 Πριν να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή καθαρίστε την λεπτομερώς 
σύμφωνα με τις οδηγίες που αναφέρονται στην παράγραφο 6 „Καθαρισμός“. 

Επομένως, στεγνώσετε τη συσκευή καλά. 

 Συνδέστε τη συσκευή στην κατάλληλη μόνη πρίζα. 

 Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χρησιμοποιώντας τον ελεγκτή της θερμοκρασίας. Λάβετε 
υπόψη τις οδηγίες που αναφέρονται στην  παράγραφο „Ρύθμιση θερμοκρασίας“. 

 Τοποθετήστε ποτά και τρόφιμα στη συσκευή μόνο όταν η συσκευή έχει φτάσει στη 
ρυθμισμένη ικανότητα ψύξης.  
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Ρύθμιση θερμοκρασίας 
 

 Η θερμοκρασία μπορεί να ρυθμιστεί με τον απείρως μεταβλητό ελεγκτή 
θερμοκρασίας. Βρίσκεται στο εσωτερικό της συσκευής στο πίσω τοίχωμα. 

 Γυρίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας δεξιόστροφα στην επιθυμητή θέση. 

Οδηγία:  Να περιστρέφετε τον ελεκτή θερμοκρασίας πάντα προς την 
κατεύθυνση του βέλους (δεξιόστροφα). Ποτέ μην περιστρέφετ 
τον ελεγκτή θερμοκρασίας αριστερόστροφα. 

 

 Τα σημάδια „MIN“, „NORMAL“, „MAX“ και 
„OFF“ στον ελεγκτή θερμοκρασίας υποδεικνύουν 

διαφορετικές ρυθμίσεις της θερμοκρασίας.  

Για τις ρυθμίσεις, ανατρέξτε στο σημάδι πάνω 
από τον ελεγκτή θερμοκρασίας. 

 Στη θέση „MIN“ η θερμοκρασία είναι η υψηλότερη, 
στη θέση „MAX“ η χαμηλότερη. 

 Για κανονική χρήση, συνιστάται η ρύθμιση 
„NORMAL“. Ωστόσο, μπορείτε να επιλέξετε 

διαφορετική ρύθμιση εάν θεωρήσετε ότι αυτή η 
ρύθμιση είναι πολύ χαμηλή ή πολύ υψηλή. 

 

 Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή για πρώτη φορά ή μετά την απόψυξη, να θέσετε 
τον ελεγκτή θερμοκρασίας στη θέση „MAX“ για τουλάχιστον 2 ώρες πριν 

προσθέσετε αλκοολούχα ή κατεψυγμένα τρόφιμα στον καταψύκτη. 

 Στη συνέχεια, μπορείτε να ρυθμίσετε την επιθυμητή θερμοκρασία. 

Οδηγία: Ο καταψύκτης χρειάζεται χρόνο για να φτάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία: 

λόγω της αύξησης της εσωτερικής θερμοκρασίας και των υψηλών εξωτερικών 
θερμοκρασιών, αυτός ο χρόνος είναι μερικές φορές πολύ μεγαλύτερος. 

 Για να απενεργοποιήσετε τη συσκευή, ρυθμίστε τον ελεγκτή θερμοκρασίας στη 
θέση „OFF“. 

 

Εξάρτημα για ποτήρια  
 

 Το σετ περιλαμβάνει ένα εξάρτημα για το 
πολύ 18 ποτήρια. Εάν είναι απαραίτητο, 
μπορεί να στερεωθεί στο πάνω μέρος του 
εσωτερικού θαλάμου. 

 Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ποτήρια 
με μέγιστο ύψος  

- πάνω 205 mm και  

- κάτω 130 mm 

 Για την αρχική ψύξη, τοποθετήστε τα 
κατάλληλα ποτήρια στο γάντζο του 
εξαρτήματος για ποτήρια. 
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Πρόσθετη αποθηκευτικό θάλαμος και δίσκος 

 

 

 Ένα πρόσθετο ράφι σάς επιτρέπει να 
αποθηκεύετε μπουκάλια ή τρόφιμα στην 
επάνω πίσω μέρος της συσκευής. 

 Ο δίσκος στο κάτω μέρος του εσωτερικού 
θαλάμου εμποδίζει την ολίσθηση ή την 
πτώση αντικειμένων και χρησιμεύει ως 
δίσκος για ψίχουλα, πάγο κ.λπ. 

Ο δίσκος είναι αφαιρούμενος και εύκολα 
καθαρίζεται. 

 

 
 
Οδηγίες χρήσης  
 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για προ-ψύξη ποτηριών ή για κατάψυξη αλκοολούχων 
ποτών και μικρών ποσοτήτων κατεψυγμένων τροφίμων. 

 Αποθηκεύστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα το συντομότερο δυνατό μετά την αγορά. 
Να προσέχετε τις οδηγίες στη συσκευασία και μην υπερβαίνετε τον συνιστώμενο 
χρόνο αποθήκευσης. 

 Μην βάζετε ζεστά πιάτα στον καταψύκτη, πρώτα κρυώστε το πιάτο μέχρι τη 
θερμοκρασία δωματίου.  

 Μη γεμίζετε υπερβολικά τη συσκευή, η υπερφόρτωση κάνει το συμπιεστή να 
λειτουργεί περισσότερο. Τα τρόφιμα που παγώνουν πολύ αργά μπορεί να χάσουν 
την ποιότητα τους ή να χαλάσουν. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα είναι σωστά συσκευασμένα και σκουπίστε τους περιέκτες 
πριν τα τοποθετήσετε στη συσκευή. Αυτό μειώνει τον σχηματισμό πάγου μέσα στη 
συσκευή. 

 Όσο πιο γεμάτα μπουκάλια βρίσκονται στην κατάψυξη, όσο περισσότερα οι πόρτες 
παραμένουν ανοιχτές, τόσο μεγαλύτερη είναι η κατανάλωση ενέργειας. 

 Για να μειωθεί η απώλεια ψύξης, ο χρόνος ανοίγματος της πόρτας πρέπει να είναι όσο 
το δυνατόν μικρότερος. Επιπλέον, οι πόρτες δεν πρέπει να ανοίγουν πολύ συχνά. 



 

 

 

- 295 - 

 

 Να οργανώνετε σωστά και  να περιγράφετε τα είδη διατροφής για να μειωθεί αριθμός 
ανοιγμάτων της πόρτας και η μακρά αναζήτηση. Να αφαιρείτε τα περισσότερα 
πράγματα που θέλετε ταυτόχρονα και να κλείνετε την πόρτα το συντομότερο δυνατόν. 

 Μην τοποθετείτε στο ράφι φύλλο αλουμινίου, χαρτί με κερί ή χαρτοπετσέτες, έτσι 
διαταράσσεται η κυκλοφορία ψυχρού αέρα και μειώνεται η απόδοση ψύξης. 

 Σε περίπτωση αιφνίδιας διακοπής ρεύματος μην ανοίγετε την πόρτα αν είναι 

δυνατόν για να αποφύγετε την απώλεια αέρα ψύξης. Οι περισσότερες διακοπές 
ενέργειας εξαλείφονται μέσα σε λίγες ώρες και δεν πρέπει να επηρεάζουν τη 
θερμοκρασία της συσκευής εάν το άνοιγμα της πόρτας ελαχιστοποιείται ή 
αποφεύγεται εντελώς. Αν δεν υπάρχει τροφοδοσία για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
ακολουθήστε τα απαραίτητα βήματα για να προστατέψετε τα αποθηκευμένα τρόφιμα 
για να μη χαλάσουν, π.χ. να τα αποθηκεύσετε προσωρινά σε άλλη συσκευή ή να τα 
ετοιμάσετε σε σύντομο χρονικό διάστημα και να τα φάτε. 

 Μετά από διακοπή ρεύματος ή μετά την αφαίρεση του βύσματος, μην συνδέετε την 
κατάψυξη με την παροχή ρεύματος για τουλάχιστον 5 λεπτά. 

 Για τις διακοπές χρήσης μικρότερες από 3 βδομάδες, μην απενεργοποιείτε τον 

καταψύκτη. Εάν η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί για αρκετούς μήνες, 
αποσυνδέστε τη συσκευή από την τροφοδοσία ρεύματος (αφαιρέστε το φις!).  
Και αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα. Καθαρίστε και στεγνώστε προσεκτικά το εσωτερικό 
της συσκευής. Για να αποφύγετε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών και μούχλας, 
αφήστε την πόρτα ελαφρώς ανοιχτή. 

 Εάν μεταφέρετε τη συσκευή αλλού ή σε άλλη θέση, ακολουθήστε τις παρακάτω 
οδηγίες: 

- αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ρεύματος. 

- αφαιρέστε όλα τα είδη διατροφής. 

- κολλήστε όλα τα χαλαρά εξαρτήματα στη συσκευή. 

- σφραγίστε την πόρτα. 

- βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι όρθια κατά τη μεταφορά. 
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Απόψυξη της συσκευής 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! 

Μη χρησιμοποιείτε βραστό νερό για απόψυξη, καθώς μπορεί να προκαλέσει 
ζημιά στα πλαστικά μέρη της συσκευής.  

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά ή μεταλλικά αντικείμενα για την αφαίρεση 
του πάγου, καθώς μπορεί να προκαλέσουν ζημιά στο σύστημα ψύξης. 

 

 Για να εξασφαλίσετε την πιο αποτελεσματική χρήση και τη χαμηλότερη δυνατή 
κατανάλωση ενέργειας, όταν δημιουργείται πολύς πάγος στο τοίχωμα του εξατμιστή 
ή όταν το πάχος του πάγου είναι 6 mm, ξεπαγώστε τη συσκευή. 

 Για να ξεκινήσετε την απόψυξη, γυρίστε τον ρυθμιστή θερμοκρασίας στη θέση „OFF“ 

και αφαιρέστε το φις από την πρίζα.  

 Αφαιρέστε όλα τα τρόφιμα, τα ποτά κ.λπ. από την κατάψυξη και τοποθετήστε τα σε 
άλλο καταψύκτη ή ψυγείο κατά τη διάρκεια της απόψυξης, ώστε να μην χαλάσουν. 

 Αφαιρέστε από τη συσκευή τα ποτήρια, το εξάρτημα για αυτά και το ράφι (εάν 
χρησιμοποιείται). 

 Αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοικτή μέχρι να λιώσει ο πάγος. Απορροφήστε το 
λιωμένο νερό με σφουγγάρι ή πετσέτα.  

 Καθαρίστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες στην ενότητα 6 „Καθαρισμός“. 

Στεγνώστε καλά τον εσωτερικό θάλαμο της συσκευής.  

 Επομένως μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή ξανά. Τηρήστε τις οδηγίες στο 
κεφάλαιο.5.2 „Χρήση / Ρύθμιση θερμοκρασίας“. 
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6. Καθαρισμός 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Αποσυνδέστε τη συσκευή από την ηλεκτρική ενέργεια 
(βγάλτε το βύσμα!). 

Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε το ρεύμα νερού υπό πίεση για 
να καθαρίσετε τη συσκευή.  

Προσέξτε να μην διαπεράσει το νερό μέσα στη συσκευή. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Ποτέ μην καθαρίζετε τα μέρη της συσκευής με εύφλεκτα υγρά.  
Οι ατμοί ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά ή έκρηξη. 

Ποτέ μην χρησιμοποιείτεκαυτό νερό για να καθαρίσετε τη συσκευή! 

Ποτέμην χρησιμοποιείτε επιθετικά μέσα καθαρισμού, όπως σκόνη 
καθαρισμού, καθαριστικά αλκοόλης ή διαλυτικά που θα μπορούσαν να 
βλάψουν την επιφάνεια της συσκευής. 

 
 

o Να καθαρίζετε τη συσκευή τακτικά. 

o Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τον καταψύκτη. 

o Καθαρίστε τον καταψύκτη από το εσωτερικό και το εξωτερικό με ένα μαλακό πανί 
και ζεστό νερό με μικρή σκόνη ψησίματος: το διάλυμα πρέπει να περιέχει περίπου 
2 κουταλιές της σούπας σκόνη ψησίματος ανά 1 λίτρο νερού. Όλες οι καθαρισμένες 
επιφάνειες πρέπει να ξεπλένονται με καθαρό νερό. 

o Καθαρίστε τακτικά τη στεγανοποίηση της πόρτας με ένα μαλακό, υγρό πανί. 

o Καθαρίστε το εξάρτημα για τα ποτήρια και το ράφι με ζεστό νερό και ήπιο καθαριστικό. 
Ξεπλύνετε τα με καθαρό νερό.  

o Στεγνώστε καλά όλες τις επιφάνειες και τα μέρη των εξαρτημάτων που έχετε πλύνει. 
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7. Πιθανές βκλάβες 
 
Σε περίπτωση δυσλειτουργίας, αποσυνδέστε αμέσως τη συσκευή από την πρίζα (βγάλτε 
το βύσμα από την πρίζα). Πριν επικοινωνήσετε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών ή 
τον πωλητή, ελέγξτε στον παρακάτω πίνακα αν μπορεί να διορθωθεί το σφάλμα.  
 

Πρόβλημα Αιτία Επίλυση 

Η συσκευή δεν 
λειτουργεί, δεν 
υπάρχει ψύξη 

 Το φις δεν είναι στην πρίζα 

 Ο ελεγκτής θερμοκρασίας 
βρίσκεται στη θέση σε 
«OFF» 

 Έχει ενεργοποιηθεί ο 
διαόπτης προστασίας 

 Δεν υπάρχει ισχύς 

 Συνδέστε το φις στην πρίζα 

 Ρυθμίστε της θερμοκρασία 

 
 

 Ενεργοποιήστε την 
ηλεκτρική προστασία 

 Ελέγξτε την ηλεκτρική 
παροχή 

Ο συμπιεστής 
συχνά ενεργ-
οποιείται και 
απενεργοποιείται 

 Η θερμοκρασία περι-
βάλλοντος είναι πολύ υψηλή 

 Έχουν εισαχθεί ταυτόχρονα 
πάρα πολλά πράγματα στη 
συσκευή 

 Η πόρτα δεν είναι εντελώς 
κλειστή  

 Η πόρτα ανοίγει πολύ 
συχνά ή παραμένει ανοικτή 
για πολύ καιρό 

 

 Η σφράγιση της πόρτας δεν 
σφραγίζει σωστά 

 
 
 

 Ο ελεγκτής θερμοκρασίας 
δεν έχει ρυθμιστεί σωστά 

 Απόσταση μεταξύ της 
συσκευής και των άλλων 
αντικειμένων είναι πολύ μικρή  

 Τοποθετήστε τη συσκευή 
στη σωστή θέση 

 Να προσθέτετε λιγότερα 
πράγματα στη συσκευή 
ταυτόχρονα 

 Κλείστε την πόρτα εντελώς 

 

 Μην ανοίγετε την πόρτα 
πολύ συχνά, αν είναι 
δυνατόν, μην την αφήνετε 
ανοικτή για πολύ καιρό 

 Ελέγξτε τη φλάντζα της 
πόρτας, καθαρίστε εάν είναι 
απαραίτητο, επικοινωνήστε 
με τον πωλητή σε 
περίπτωση βλάβης 

 Ρυθμίστε σωστά τον 
ελεγκτή θερμοκρασίας 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
επαρκής απόσταση από 
τοίχους ή άλλα αντικείμενα 
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Πρόβλημα Αιτία Επίλυση 

Η πόρτα δεν 
κλείνει σωστά 

 Η συσκευή δεν στέκεται 
οριζόντια 

 Κατά την αλλαγή της 
κατεύθυνσης του ανοίγματος 
της πόρτας, η πόρτα δεν 
έγινε σωστά τοποθετημένη 

 Η σφράγιση της πόρτας 
είναι βρώμικη ή 
κατεστραμμένη 

 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή 

 

 Τοποθετήστε σωστά την 
πόρτα 

 
 

 Καθαρίστε τη φλάντζα της 
πόρτας, σε περίπτωση 
ζημιάς, επικοινωνήστε με 
τον πωλητή 

Δονήσεις 

 Η συσκευή δεν στέκεται 
οριζόντια 

 Η συσκευή αγγίζει τοίχους 
ή άλλα αντικείμενα 

 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή 

 

 Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει 
επαρκής απόσταση από 
τοίχους ή άλλα αντικείμενα 

Η συσκευή προ-
καλεί έντονους 
θορύβους 

 Η συσκευή δεν στέκεται 
οριζόντια 

 Ευθυγραμμίστε τη συσκευή 

 

Οι εξής καταστάσεις δεν είναι ελαττώματα: 

1. Ο ήχος του ρέοντος νερού ακούγεται όταν χρησιμοποιείται κανονικά, 
προέρχεται από τη ροή ψυκτικού στο σύστημα. 

2. Μετά το τέλος του κύκλου ψύξης, ακούγονται ακουστικοί θόρυβοι οι οποίοι 
προκαλούνται από τη ροή ψυκτικού στη συσκευή. 

 
Αν όμως δεν δύναται αν αφαιρέσετε τα προβλήματα: 

- μην ανοίξετε το σώμα της συσκευής, 

- ενημερώστε το τμήμα εξυπηρέτησης πελατών ή επικοινωνήστε με τον πωλητή 
της συσκευής ενώ πρέπει να δώσετε τις παρακάτω πληροφορίες:  

 τύπος δυσλειτουργίας;  

 κωδικό του προϊόντος και της σειράς (αναγνωρίστε τα από την 
αναγνωριστική πινακίδα που βρίσκεται από πίσω της συσκευής); 

 ημερομηνία αγοράς. 
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8. Ανακύκλωση 
 

 

Ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές συχνά περιέχουν πολύτιμα υλικά. 
Μπορούν επίσης να περιέχουν επιβλαβή υλικά που ήταν απαραίτητα για 
τη λειτουργία και την ασφάλειά τους. Εάν απορρίπτονται σε συνήθη 
απόβλητα ή σε περίπτωση της ακατάλληλης διάθεσή τους, μπορούν να 
θέσουν σε κίνδυνο την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Ως εκ τούτου, 
σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να απορρίπτονται σε απλά απόβλητα. 

Μετά το τέλος της ζωής, η παλιά συσκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς. Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε ένα σημείο συλλογής 
για την επιστροφή και την ανακύκλωση των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών που 
βρίσκεται στην περιοχή σας. Σας συνιστούμε να επικοινωνήσετε με μια εξειδικευμένη 
εταιρεία ή με μια δημοτική μονάδα σχετική με τα ζητήματα της διάθεσης. 

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

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. 

Βεβαιωθείτε η παλιά συσκευή μέχρι την απομάκρυνσή της, να κρατιέται 
μακριά από τα παιδιά: βγάλτε τις πόρτες και αφήστε τα εξαρτήματα στο 
εσωτερικό, έτσι ώστε τα παιδιά να μην μπορούν εύκολα να εισέλθουν.  

 ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ! 

Το προωστικό αέριο που χρησιμοποιείται στη συσκευή είναι εύφλεκτο.  
Η διάθεσή του πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τους εθνικούς κανονισμούς. 
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