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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
 
Για την ασφάλειά σας και για σωστή χρήση της συσκευής, 
πριν την εγκαταστήσετε ή χρησιμοποιήσετε, θα πρέπει πρώτα 
να διαβάσετε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες χρήσης, συμπερι-
λαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεών 
που αναφέρονται σ’ αυτές. Για να αποφύγετε λάθη και ατυχή-
ματα, είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι οι χρήστες που 
χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι εξοικειωμένοι με τα στοιχεία 
λειτουργίας και ασφάλειάς της. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες και 
βεβαιωθείτε ότι δεν θα τις χάσετε. Δώστε τες μαζί με τη συ-
σκευή εάν την δώσετε ή την πουλήσετε, έτσι ώστε όλοι όσοι 
χρησιμοποιούν τη συσκευή κατά τη διάρκεια της ωφέλιμης 
ζωής της να είναι ενημερωμένοι σωστά για τη χρήση της συ-
σκευής και την ασφάλεια. 
Για την ασφάλεια της ζωής και της ιδιοκτησίας, σεβαστείτε τις 
προφυλάξεις που αναφέρονται σ’ αυτές τις οδηγίες χρήσης, 
καθώς ο κατασκευαστής δεν ευθύνεται για τυχόν ζημίες που 
μπορεί να προκληθούν από παραλείψεις. 
 
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών ατόμων 
 Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά η-

λικίας από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με μειω-
μένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες 
ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εφόσον υπάρχει επο-
πτεία ή έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συ-
σκευής με ασφαλή τρόπο και έχουν κατανοήσει τους κιν-
δύνους. 

 Τα παιδιά ηλικίας από 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να τοπο-
θετούν ή να αφαιρούν αντικείμενα στη συσκευή. 

 Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για να βεβαιωθείτε 
ότι δεν παίζουν με τη συσκευή. 

 Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους του χρήστη δεν 
πρέπει να πραγματοποιείται από παιδιά εκτός αν είναι η-
λικίας άνω των 8 ετών και εφόσον υπάρχει επίβλεψη.  
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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
 Κρατήστε τη συσκευασία μακριά από παιδιά. Υπάρχει κίν-

δυνος ασφυξίας. 
 Αν θέλετε να πετάξετε τη συσκευή στα απορρίμματα, απο-

συνδέστε τη συσκευή από την πρίζα, κόψτε το καλώδιο 
ρεύματος (όσο το δυνατόν πιο κοντά στη συσκευή) και α-
φαιρέστε την πόρτα ώστε να μην υπάρξει περίπτωση να 
παίξουν παιδιά και να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλει-
στούν μέσα στον καταψύκτη.  

 Αν η συσκευή διαθέτει μαγνητικές ασφάλειες στην πόρτα, 
και πρόκειται να αντικαταστήσει μια παλαιότερη συσκευή 
που έχει ελατηριωτή ασφάλεια (μάνταλο) στην πόρτα ή το 
καπάκι, βεβαιωθείτε ότι θα καταστήσετε άχρηστο το ελα-
τήριο πριν πετάξετε την παλιά συσκευή. Έτσι δεν θα υπάρ-
ξει περίπτωση να παίξουν παιδιά και να κλειστούν μέσα 
στον καταψύκτη με οδυνηρές συνέπειες (ακόμη και θά-
νατο). 

Γενική ασφάλεια 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη φράσσετε τα ανοίγματα εξαερι-
σμού που υπάρχουν στο περίβλημα της συσκευής. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε συσκευές ή άλλα 
μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, με εξαίρεση 
αυτά που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην προκαλείτε φθορές στο κύκλωμα 
του ψυκτικού μέσου. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές (όπως παρασκευαστές παγωτού) μέσα στον κατα-
ψύκτη, εκτός αν παρέχονται σχετικές οδηγίες από τον κατα-
σκευή. 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τη λάμπα εάν έχει παρα-
μείνει αναμμένη για μεγάλο χρονικό διάστημα, καθώς ενδέχε-
ται να είναι πολύ ζεστη1. 
1) Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει λάμπα στον καταψύκτη. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Κατά την εγκατάσταση της συσκευής, 

βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν πατιέται από κάποιο 
αντικείμενο και ότι δεν έχει υποστεί ζημιά. 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Μην τοποθετείτε πολύμπριζα ή πολ-
λαπλές φορητές πρίζες στο πίσω μέρος της συσκευής. 
 Μην αποθηκεύετε σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, 

όπως φιάλες με σπρέι με εύφλεκτο προωθητικό αέριο. 
 Το ψυκτικό μέσο ισοβουτάνιο (R-600a) περιέχεται μέσα 

στο ψυκτικό κύκλωμα της συσκευής. Είναι ένα φυσικό αέ-
ριο με υψηλό επίπεδο περιβαλλοντικής συμβατότητας, ω-
στόσο είναι εύφλεκτο. 

 Κατά τη μεταφορά και την εγκατάσταση της συσκευής, βε-
βαιωθείτε ότι δεν έχει υποστεί ζημιά κανένα από τα εξαρ-
τήματα του ψυκτικού κυκλώματος. 

 Αποφύγετε γυμνές εστίες φωτιάς και πηγές ανάφλεξης. 
 Να αερίζετε τακτικά το δωμάτιο στο οποίο βρίσκεται η συ-

σκευή. 
 Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε τις προδιαγραφές ή το 

προϊόν με οποιονδήποτε τρόπο. Οποιαδήποτε φθορά στο 
καλώδιο μπορεί να προκαλέσει βραχυκύκλωμα, πυρκαγιά 
ή/ και ηλεκτροπληξία. 

 Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή και παρόμοια 
χρήση ή σε εφαρμογές όπως:  
- χώροι κουζίνας προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία 
και άλλα περιβάλλοντα εργασίας. 
- εξοχικά και πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και άλλα περι-
βάλλοντα οικιστικού τύπου. 
- περιβάλλοντα τύπου διανυκτέρευσης και πρωινού (bed 
and breakfast). 
- παρόμοιες μη εμπορικές εφαρμογές. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!  Οποιαδήποτε ηλεκτρικά εξαρτή-
ματα (φις, καλώδιο ρεύματος, συμπιεστής κλπ.) θα 
πρέπει να αντικατασταθούν από πιστοποιημένο τε-
χνικό ή εξειδικευμένο προσωπικό συντήρησης. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Η λάμπα που παρέχεται με αυτή τη 
συσκευή είναι "λάμπα ειδικής χρήσης" και προορίζεται για 
χρήση μόνο με αυτή τη συσκευή. Αυτή η "λάμπα ειδικής χρή-
σης" δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για οικιακό φωτισμό1). 
1) Ανάλογα με το μοντέλο, ενδέχεται να υπάρχει ή να μην υπάρχει λάμπα στον καταψύκτη. 

 

 Μη χρησιμοποιείτε μπαλαντέζες. 
 Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος δεν πατιέται ή φθείρεται 

από το πίσω μέρος της συσκευής. Σπασμένο ή κατεστραμ-
μένο φις ρεύματος μπορεί να υπερθερμανθεί και να προ-
καλέσει πυρκαγιά. 

 Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο φις ρεύματος της συ-
σκευής. 

 Μην τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. 
 Εάν η πρίζα ρεύματος είναι χαλαρή, μην συνδέσετε τον κα-

ταψύκτη σ’ αυτή την πρίζα. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπλη-
ξίας ή πυρκαγιάς.  

 Δεν πρέπει να χρησιμοποιείτε τη συσκευή χωρίς να έχει 
τοποθετηθεί η λάμπα της.  

 Αυτή η συσκευή είναι βαριά. Πρέπει να είστε προσεκτικοί 
όταν τη μετακινείτε. 

 Μην αφαιρείτε ή ακουμπάτε αντικείμενα από την κατάψυξη 
εάν τα χέρια σας είναι βρεγμένα/ υγρά, διαφορετικά μπορεί 
να προκληθούν εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα ψύξης. 

 Αποφύγετε παρατεταμένη έκθεση της συσκευής στην ά-
μεση ηλιακή ακτινοβολία. 

Καθημερινή χρήση 
 Μη θερμαίνετε τα πλαστικά μέρη της συσκευής. 
 Μην τοποθετείτε τα τρόφιμα σε επαφή με τον πίσω τοίχο 

του καταψύκτη. 
 Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται 

ξανά εφόσον έχουν αποψυχθεί.1 
 Να φυλάτε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες που αναγράφουν στη συσκευασία 
τους1. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
 Θα πρέπει να σέβεστε τις οδηγίες κατάψυξης του κατα-

σκευαστή. Ανατρέξτε στις σχετικές ενότητες. 
 Μην τοποθετείτε ανθρακούχα αναψυκτικά στο χώρο κατά-

ψυξης, καθώς δημιουργείται πίεση στα δοχεία τους, η ο-
ποία μπορεί να προκαλέσει έκρηξη, με αποτέλεσμα βλάβη 
στη συσκευή1. 

 Οι γρανίτες μπορεί να προκαλέσουν εγκαύματα κατάψυ-
ξης εάν καταναλωθούν απευθείας μόλις τις βγάλετε από 
την κατάψυξη.1  

Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε 
να ακολουθείτε τις εξής οδηγίες: 
 Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους 

μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρα-
σίας στα διαμερίσματα της συσκευής. 

 Να καθαρίζετε τακτικά τις επιφάνειες που μπορεί να έρ-
θουν σε επαφή με τρόφιμα και που εφάπτονται σε συστή-
ματα αποστράγγισης. 

 Να καθαρίζετε τις δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν 
χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες. Να ξεπλένετε το σύστημα ύ-
δρευσης που είναι συνδεδεμένο με την παροχή νερού εάν 
δεν το έχετε χρησιμοποιήσει καθόλου για 5 μέρες. 

 Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δο-
χεία στον καταψύκτη, έτσι ώστε να μην έρχονται σε επαφή 
και να μη στάζουν πάνω σε άλλα τρόφιμα. 

 Τα διαμερίσματα κατάψυξης με δύο αστέρια (εάν υπάρ-
χουν στη συσκευή) είναι κατάλληλα για την αποθήκευση 
προ-κατεψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την πα-
ρασκευή παγωτού και την παρασκευή παγοκύβων (παγά-
κια). 
1) Αν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας   . 
 Διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων (εφόσον υπάρ-

χουν στη συσκευή) δεν είναι κατάλληλα για την κατάψυξη
νωπών τροφίμων.

 Εάν η συσκευή μείνει κενή για μεγάλο χρονικό διάστημα,
απενεργοποιήστε την, αποψύξτε την, καθαρίστε την, στε-
γνώστε την και αφήστε την πόρτα ανοικτή για να αποφύ-
γετε την ανάπτυξη μούχλας στο εσωτερικό της.

Φροντίδα και καθαρισμός 
 Πριν από τη συντήρηση, απενεργοποιήστε τη συσκευή και

αποσυνδέστε το φις ρεύματος από την πρίζα.
 Μην καθαρίζετε τη συσκευή χρησιμοποιώντας μεταλλικά

αντικείμενα.
 Μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για να απομακρύ-

νετε τον πάγο από τη συσκευή. Χρησιμοποίησε πλαστική
ξύστρα.1

 Να ελέγχετε τακτικά την αποστράγγιση του καταψύκτη για
τυχόν νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την απο-
στράγγιση. Αν η αποστράγγιση έχει φράξει, το νερό θα συ-
γκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.2

Εγκατάσταση 
Σημαντικό! Ακολουθήστε προσεκτικά τις οδηγίες σύνδεσης 
στο ρεύμα, οι οποίες  
παρατίθενται στις αντίστοιχες παραγράφους. 
 Αποσυσκευάστε τη συσκευή και ελέγξτε αν υπάρχουν ζη-

μιές. Μην συνδέστε τη συσκευή σε περίπτωση που έχει
υποστεί ζημιά. Αναφέρετε πιθανές ζημιές αμέσως στο κα-
τάστημα αγοράς. Στην περίπτωση αυτή, φυλάξτε τη συ-
σκευασία.

 Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν
συνδέσετε τη συσκευή στο ρεύμα, ώστε το λάδι να τρέξει
ξανά στον συμπιεστή.

1) Αν υπάρχει διαμέρισμα κατάψυξης. 
2) Αν υπάρχει διαμέρισμα αποθήκευσης νωπών τροφίμων. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
 Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω 

από τη συσκευή. Σε αντίθετη περίπτωση θα προκληθεί υ-
περθέρμανση. Για επαρκή εξαερισμό, ακολουθήστε τις ο-
δηγίες που αφορούν την εγκατάσταση. 

 Αν είναι δυνατόν, οι αποστάτες του προϊόντος θα πρέπει 
να ακουμπούν στον τοίχο ώστε να αποφεύγεται επαφή με 
ζεστά μέρη (συμπιεστής, συμπυκνωτής). 

 Η συσκευή δεν πρέπει να βρίσκεται κοντά σε θερμαντικά 
σώματα ή κουζίνες. 

 Βεβαιωθείτε ότι το φις ρεύματος θα είναι εύκολα προσβά-
σιμο μετά την εγκατάσταση της συσκευής. 

Επισκευές 
 Οποιαδήποτε ηλεκτρική εργασία που απαιτείται για τη συ-

ντήρηση ή επισκευή της συσκευής θα πρέπει να επιτελεί-
ται από εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο ή κατάλληλο άτομο. 

 Αυτό το προϊόν πρέπει να συντηρείται μόνο από το εξου-
σιοδοτημένο κέντρο σέρβις και πρέπει να χρησιμοποιού-
νται μόνο γνήσια ανταλλακτικά. 

Εξοικονόμηση ενέργειας 
 Μην τοποθετείτε ζεστό φαγητό στη συσκευή. 
 Μην στοιβάζετε τα τρόφιμα σε πολύ κοντινή απόσταση με-

ταξύ τους, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία του α-
έρα. 

 Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος 
του διαμερίσματος ψύξης. 

 Αν υπάρξει διακοπή ρεύματος, μην ανοίξετε την πόρτα(ες). 
 Μην ανοίγετε συχνά την πόρτα(ες). 
 Μην κρατάτε την πόρτα(ες) ανοικτή(ες) για πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα. 
 Μη ρυθμίζετε το θερμοστάτη σε υπερβολικά χαμηλές θερ-

μοκρασίες. 
 Ορισμένα εξαρτήματα, όπως τα συρτάρια, μπορούν να α-

φαιρεθούν για να μεγαλώσει ο συνολικός όγκος αποθήκευ-
σης και να υπάρχει χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας                      . 
Προστασία περιβάλλοντος 

Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια (ούτε στο ψυκτικό κύ-
κλωμα ούτε στα μονωτικά υλικά), τα οποία θα μπορούσαν να 
προκαλέσουν βλάβη στο στρώμα του όζοντος της ατμόσφαι-
ρας. Η συσκευή δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορ-
ρίμματα. Ο αφρός μόνωσης περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συ-
σκευή πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονι-
σμούς απόρριψης τέτοιων συσκευών, τους οποίους μπορείτε 
να πληροφορηθείτε από το Δήμο της περιοχής σας. Αποφύ-
γετε την καταστροφή της μονάδας ψύξης, και ειδικότερα του 
εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που χρησιμοποιούνται σε 
αυτή τη συσκευή και φέρουν το σύμβολο  είναι ανακυκλώ-
σιμα. 

 Αυτό το σύμβολο στο προϊόν ή στη συσκευασία του δεί-
χνει ότι δεν θα πρέπει να πεταχτεί στα οικιακά απορρίμματα. 
Αντίθετα, πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο σημείο συλλο-
γής για ανακύκλωση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλι-
σμού. Αν εξασφαλίσετε ότι το προϊόν αυτό θα ανακυκλωθεί 
σωστά, θα αποτρέψετε τυχόν αρνητικές συνέπειες στο περι-
βάλλον και στη δημόσια υγεία, οι οποίες σε διαφορετική περί-
πτωση θα προκαλούνταν από εσφαλμένη διαχείριση των α-
πορριμμάτων. Για λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με την α-
νακύκλωση αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τον Δήμο 
της περιοχής σας, την υπηρεσία διάθεσης απορριμμάτων οι-
κιακών συσκευών ή το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε 
το προϊόν. 
Υλικά συσκευασίας 
Τα υλικά συσκευασίας που φέρουν το σύμβολο  είναι ανα-
κυκλώσιμα. Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα σημεία 
ανακύκλωσης. 
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  Πληροφορίες ασφάλειας   . 
Απόρριψη της συσκευής 
1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα.
2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και πετάξτε το.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Κατά τη χρήση, την επισκευή και 
την απόρριψη της συσκευής, παρακαλούμε παρατηρήστε αν 
υπάρχει στο πίσω μέρος της συσκευής (στο πίσω μέρος ή στο 
συμπιεστή) σύμβολο παρόμοιο με αυτό που φαίνεται στην 
αρχή αυτής της παραγράφου. Έχει κίτρινο ή πορτοκαλί 
χρώμα. 
Είναι το σύμβολο προειδοποίησης πυρκαγιάς. Υπάρχουν εύ-
φλεκτα υλικά στους σωλήνες του ψυκτικού μέσου και στον συ-
μπιεστή. 
Παρακαλούμε να παραμείνετε μακριά από πηγές φωτιάς κατά 
τη χρήση, την επισκευή και την απόρριψη του προϊόντος.  
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Επισκόπηση                                                  . 

 

 
 

1. Λαβή 
2. Ροδάκια (ή ρυθμιζόμενα πόδια) 
3. Καλάθι 
4. Πίνακας ελέγχου 
5. Τρύπα/ τάπα αποστράγγισης 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Δεν θα πρέπει να εντοιχίσετε τον καταψύκτη. 
Η εικόνα είναι ενδεικτική. Ως κριτήριο θα πρέπει να λαμβάνετε  

το προϊόν που έχετε μπροστά σας. 
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Εγκατάσταση                                                  . 
Τοποθέτηση της εξωτερικής λαβής της πόρτας (αν υπάρχει) 
 
Βήμα 1 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Από το σακουλάκι με τα αξεσουάρ, βρείτε και πάρτε στα χέρια σας 4 βίδες (1) και 
τη λαβή (2). Στη συνέχεια χρησιμοποιήστε τις 4 βίδες (1) για να σταθεροποιήσετε 
τη λαβή (2) στην πόρτα του καταψύκτη. 
 
Βήμα 2           Βήμα 3 

 
Βήμα 2: Τοποθετήστε το κάλυμμα της Βήμα 3: Βιδώστε την υποδοχή της  
λαβής (3) στη λαβή (2) ώστε να   ασφάλειας (4) στο σώμα του  
ακουστεί «κλικ».    καταψύκτη χρησιμοποιώντας δύο  
     βίδες (1). 
 
 
 

 
Σημείωση: 
Αν η υποδοχή της ασφάλειας δεν 
συγκρατεί την ασφάλεια της πόρ-
τας αφού τοποθετήσετε τη λαβή, 
παρακαλούμε να ξεβιδώσετε τις 
βίδες με τις στρογγυλές κεφαλές 
(5) στο πίσω μέρος της πόρτας 
και να ρυθμίσετε τη θέση της πόρ-
τας χαμηλότερα ή ψηλότερα. Στη 
συνέχεια τοποθετήστε τη λαβή 
στο σωστό ύψος ώστε να ασφα-
λίζει η πόρτα.  
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Εγκατάσταση                                                  . 
Απαιτήσεις χώρου 

 
Απαιτούμενος χώρος για την εγκατάσταση

Μοντέλο W1/ χιλ. 
(Πλάτος 

προϊόντος) 

D1/ χιλ.    
(Βάθος  

προϊόντος) 

H1/ χιλ. 
(Ελάχιστο 

ύψος) 

C1/ χιλ. 
(Ελάχιστος       

ελεύθερος χώρος 
γύρω από  
το προϊόν) 

BΕ-1100 545 545 1450 100
BΕ-1145 705 545 1450 100
BΕ-1200 905 545 1450 100 
BΕ-1202 1026 616 1500 100
BΕ-1251 954 616 1500 100 
BΕ-1260 960 700 1600 100 
BΕ-1316 1120 700 1600 100
BΕ-1318 1300 700 1600 100 

Σημείωση: Η τιμή D1 δεν περιλαμβάνει τις διαστάσεις της εξωτερικής λαβής. 

 
Κλιματική κατηγορία 
Τοποθετήστε τη συσκευή σε μέρος που οι κλιματικές συνθήκες να είναι κατάλληλες για την 
κλιματική κατηγορία που αναγράφεται στην πινακίδα της συσκευής:  
Για ψυκτικές συσκευές κλιματικής κατηγορίας: 
- Εύκρατη (εκτεταμένη): Η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περι-
βάλλοντος από 10oC έως 32oC (SN).  
- Εύκρατη: Η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 
16oC έως 32oC (N). 
- Υποτροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλο-
ντος από 16oC έως 38oC (SΤ). 
- Τροπική: Αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται για χρήση σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
από 16oC έως 43oC (Τ).  
  
Τοποθεσία εγκατάστασης 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί πολύ μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, 
σόμπες, απευθείας ηλιακή ακτινοβολία κλπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί 
ελεύθερα γύρω από τη συσκευή. Για να εξασφαλίσετε την καλύτερη δυνατή απόδοση, αν η 
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συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια προεξέχουσα κατασκευή στον τοίχο (π.χ. ντου-
λάπι), η ελάχιστη απόσταση μεταξύ του πάνω μέρους του καταψύκτη και του ντουλαπιού 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 χιλ. Ιδανικά, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω 
από προεξέχουσες κατασκευές στον τοίχο (π.χ. ντουλάπια). Θα πρέπει να τοποθετήσετε τον 
καταψύκτη σε επίπεδη θέση, χρησιμοποιώντας τα ρυθμιζόμενα πόδια που υπάρχουν στο 
κάτω μέρος του καταψύκτη. 
 

 Προειδοποίηση! Η πρίζα στην οποία θα συνδέσετε τον καταψύκτη θα πρέπει 
να είναι εύκολα προσβάσιμη, ώστε να μπορέσετε να την αποσυνδέσετε γρήγορα 
σε περίπτωση ανάγκης. 
 
Σύνδεση στο ρεύμα 
Πριν από τη σύνδεση, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα ρεύματος που αναγράφονται 
στην πινακίδα χαρακτηριστικών της συσκευής συμμορφώνονται με τα στοιχεία παροχής ρεύ-
ματος της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Η συσκευή πρέπει να είναι γειωμένη. Το καλώδιο 
ρεύματος διαθέτει μια ειδική ακίδα γείωσης. Εάν η πρίζα του σπιτιού σας δεν διαθέτει γείωση 
και δεν ταιριάζει με το φις του καταψύκτη, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με ηλεκτρολόγο για 
ν’ αλλάξει την πρίζα. 
Ο κατασκευαστής αποποιείται κάθε ευθύνης σε περίπτωση που δεν τηρηθούν οι προειδο-
ποιήσεις ασφαλείας. Αυτή η συσκευή συμμορφώνεται με τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης.  
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Καθημερινή χρήση                                                  . 
Πρώτη χρήση/ Καθαρισμός του εσωτερικού  
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πρώτη φορά πλύντε το εσωτερικό και όλα τα εσωτε-
ρικά αξεσουάρ με χλιαρό νερό και κάποιο ουδέτερο σαπούνι για να αφαιρέσετε τη χαρακτη-
ριστική οσμή που έχουν όλα τα καινούρια προϊόντα. Στη συνέχεια στεγνώστε το καλά. 

 Σημαντικό! Μη χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά ή σκληρές καθαριστικές σκόνες, καθώς 
αυτές θα βλάψουν την επικάλυψη της συσκευής. 
 
Ρύθμιση θερμοκρασίας 
 
 
 
 

 
 

 
 
1.0 Σύνδεση στο ρεύμα 
Μόλις συνδέσετε τον καταψύκτη στο ρεύμα, όλες οι ενδείξεις LED θα αναβοσβήσουν μία 
φορά. Στη συνέχεια ο καταψύκτης θα μπει στη λειτουργία που βρισκόταν πριν τον αποσυν-
δέσετε από το ρεύμα. 
 
2.0 Ρύθμιση της θερμοκρασίας 
 Ρύθμιση: Πιέστε το πλήκτρο ρύθμισης (SET) για είσοδο σε λειτουργία ρύθμισης της θερ-
μοκρασίας. Η μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας αλλάζει με κάθε πάτημα. Αυτή η ρύθμιση είναι 
κυκλική (Από MIN (Ελάχιστο) σε MAX (Μέγιστο) στη συνέχεια πάλι MIN κ.ο.κ.)). Το MAX 
είναι το μέγιστο (πιο ψυχρή ρύθμιση). Η ρύθμιση της θερμοκρασίας καταχωρείται αυτόματα 
5 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο πάτημα.  
 
Συμβουλή: Κανονικά, συνιστάται να θέσετε τον καταψύκτη σε NORMAL (Κανονικό) ή σε MAX 
(Μέγιστο) για καλύτερη ψύξη των τροφίμων. Ο μέγιστος χρόνος αποθήκευσης σ’ αυτή την 
ρύθμιση είναι έως 1 μήνας. Αν δεν κάνετε τη σωστή ρύθμιση ο χρόνος αποθήκευσης μειώ-
νεται.  
 Γρήγορη ψύξη 

 Πιέστε επαναλαμβανόμενα το πλήκτρο ρύθμισης (SET) για είσοδο σε λειτουργία 
γρήγορης ψύξης (Super). Αυτή η ρύθμιση επιλέγεται αμέσως μετά την MAX. Η 
μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας σβήνει και ανάβει η ένδειξη γρήγορης ψύξης 
(Super). Η ρύθμιση καταχωρείται αυτόματα 5 δευτερόλεπτα μετά από το τελευταίο 
πάτημα. 

 Όταν ο καταψύκτης βρίσκεται σε λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super), ο συμπιε-
στής λειτουργεί συνεχώς. 

 Αν αφήσετε τον καταψύκτη σε λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super) για 52 ώρες και 
δεν την διακόψετε χειροκίνητα, ο καταψύκτης θα την διακόψει αυτόματα και θα πε-
ράσει σε λειτουργία MAX (Μέγιστο). 

 
2.1 Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση 
Ενώ λειτουργεί ο καταψύκτης κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF (Ενεργοποίησης/ Απε-
νεργοποίησης) για 3 δευτερόλεπτα για να τον απενεργοποιήσετε. 
Ενώ ο καταψύκτης είναι απενεργοποιημένος κρατήστε πατημένο το πλήκτρο OFF (Ενεργο-
ποίησης/ Απενεργοποίησης) για 3 δευτερόλεπτα για να τον ενεργοποιήσετε. 
 

Μπάρα ένδειξης θερμοκρασίας 

Ένδειξη λειτουργίας 

Ένδειξη γρήγορης ψύξης 

Πλήκτρο ρύθμισης 

Πλήκτρο  
απενεργοποίησης 
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Καθημερινή χρήση                                                  . 
3.0 Φωτεινές ενδείξεις 
 Ένδειξη θερμοκρασίας (ανοιχτό μπλε). Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία από MIN (Ε-

λάχιστο) σε MAX (Μέγιστο). MAX είναι η πιο κρύα ρύθμιση.  
 Ένδειξη γρήγορης ψύξης (ανοιχτό μπλε): Αναμμένο = Σε λειτουργία γρήγορης ψύξης 

(Super). Σβηστό = Έξοδος από τη λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super). 
 Ένδειξη λειτουργίας (Ανοιχτό πράσινο): Αναμμένο = λειτουργεί ο συμπιεστής. Σβηστό: 

έχει σταματήσει να λειτουργεί ο συμπιεστής.  
 30 λεπτά μετά από το τελευταίο πάτημα πλήκτρων, οι ενδείξεις μειώνουν τη φωτεινότητά 

τους στο μισό.  
 
4.0 Συνέχιση λειτουργίας σε περίπτωση διακοπής ρεύματος 
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος ο καταψύκτης σταματά να λειτουργεί. Όταν στη συνέχεια 
επανέλθει το ρεύμα, ο καταψύκτης μπαίνει αυτόματα στη λειτουργία που βρισκόταν πριν δια-
κοπεί το ρεύμα.  
 
5.0 Συναγερμός βλάβης αισθητήρα θερμοκρασίας 
Σε περίπτωση αποσύνδεσης ή βραχυκυκλώματος του αισθητήρα θερμοκρασίας, η μπάρα 
ένδειξης θερμοκρασίας θα αναβοσβήνει από τα αριστερά προς τα δεξιά κάθε μισό δευτερό-
λεπτο.  
 

Καθημερινή χρήση/ Κατάψυξη νωπών τροφίμων 
• Ο καταψύκτης είναι κατάλληλος για την κατάψυξη νωπών τροφίμων και για την αποθήκευση 
κατεψυγμένων και βαθιά κατεψυγμένων τροφίμων για μεγάλο χρονικό διάστημα. 
• Τοποθετήστε τα νωπά τρόφιμα που πρόκειται να καταψυχθούν στο εσωτερικό του καταψύ-
κτη, στο κάτω μέρος του. 
• Το μέγιστο βάρος φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 12 ώρες αναγράφεται στην πινα-
κίδα του καταψύκτη.  
• Η διαδικασία κατάψυξης διαρκεί 12 ώρες. Κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής περιόδου 
να μην προσθέσετε επιπλέον τρόφιμα προς κατάψυξη.  
 
Αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 
Κατά την πρώτη εκκίνηση ή μετά από μια χρονική περίοδο που δεν έχετε χρησιμοποιήσει τον 
καταψύκτη, πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στην κατάψυξη, αφήστε τον να δουλέψει για τουλά-
χιστον 2 ώρες στην πιο δυνατή ρύθμιση. 
Σημαντικό! Σε περίπτωση ακούσιας απόψυξης, για παράδειγμα, αν διακοπεί το ρεύμα για μεγα-
λύτερο χρονικό διάστημα από την τιμή που αναγράφεται στο σχεδιάγραμμα των τεχνικών χαρακτη-
ριστικών, το αποψυγμένο φαγητό πρέπει να καταναλωθεί άμεσα ή να μαγειρευτεί και στη συνέχεια 
να καταψυχθεί ξανά (αφού μαγειρευτεί). 
Απόψυξη 
Τα κατεψυγμένα ή βαθιά κατεψυγμένα τρόφιμα που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, μπορούν 
να αποψυχθούν σε θερμοκρασία δωματίου. Απαιτείται διαφορετικός χρόνος, ανάλογα με το 
είδος του τροφίμου. 
Τα μικρά κομμάτια μπορούν να μαγειρευτούν ακόμη και παγωμένα, απευθείας από την κα-
τάψυξη. Στην περίπτωση αυτή το μαγείρεμα θα χρειαστεί περισσότερο χρόνο. 
 

Χρήσιμες συμβουλές 
Για να σας βοηθήσουμε να έχετε την καλύτερη δυνατή απόδοση από τη διαδικασία κατάψυ-
ξης, σας συνιστούμε να διαβάσετε τις ακόλουθες σημαντικές συμβουλές: 
 Το μέγιστο βάρος φαγητού που μπορεί να καταψυχθεί σε 12 ώρες αναγράφεται στην 

πινακίδα του καταψύκτη.  
 Η χρονική περίοδος που απαιτείται για την κατάψυξη νωπών τροφίμων είναι 12 ώρες. 

Δεν θα πρέπει να προσθέσετε άλλα τρόφιμα κατά τη διάρκεια αυτής της χρονικής πε-
ριόδου. 
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Καθημερινή χρήση                                                  . 
 
 Αν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία γρήγορης ψύξης (Super) για 24 ώρες πριν τοποθε-

τήσετε τρόφιμα στον καταψύκτη, θα έχετε καλύτερη απόδοση κατάψυξης. 
 Να καταψύχετε μόνο υψηλής ποιότητας, φρέσκα και καλά καθαρισμένα τρόφιμα. 
 Να προετοιμάζετε τα τρόφιμα σε μικρές μερίδες, ώστε να είναι δυνατή η γρήγορη και 

ολοκληρωμένη κατάψυξή τους και στη συνέχεια η εύκολη απόψυξη μόνο της απαιτού-
μενης ποσότητας. 

 Τυλίξτε τα τρόφιμα σε αλουμινόχαρτο ή μεμβράνη και βεβαιωθείτε ότι τα πακέτα που θα 
ετοιμάσετε είναι αεροστεγή. 

 Μην αφήνετε τα νωπά τρόφιμα να αγγίζουν τρόφιμα τα οποία έχουν ήδη καταψυχθεί, 
ώστε να μην ανεβαίνει η θερμοκρασία των τελευταίων. 

 Τα άπαχα τρόφιμα αποθηκεύονται καλύτερα και για περισσότερο καιρό από τα λιπαρά. 
Το αλάτι μειώνει τη χρονική διάρκεια αποθήκευσης των τροφίμων.  

 Αν καταναλώσετε παγάκια αμέσως μόλις τα βγάλετε από την κατάψυξη, μπορεί να προ-
κληθούν εγκαύματα ψύξης στο δέρμα σας. 

 Είναι καλό να βάζετε ταμπελάκι με την ημερομηνία κατάψυξης σε κάθε κατεψυγμένο 
πακέτο για να γνωρίζετε πότε έχει καταψυχθεί. 

 
Συμβουλές για την αποθήκευση κατεψυγμένων τροφίμων 
Για να επιτύχετε τη βέλτιστη απόδοση από αυτήν τη συσκευή, θα πρέπει να:  
• Βεβαιωθείτε ότι τα κατεψυγμένα τρόφιμα έχουν συντηρηθεί σωστά στο κατάστημα αγο-

ράς. 
• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα θα μεταφερθούν από το κατάστημα τροφίμων στην κατά-

ψυξη το συντομότερο δυνατόν. 
• Μην ανοίγετε την πόρτα συχνά και μην την αφήνετε ανοιχτή για περισσότερο από ότι 

χρειάζεται. 
• Μόλις αποψυχθούν, τα τρόφιμα χάνουν γρήγορα την ποιότητά τους και δεν πρέπει να 

καταψυχθούν ξανά. 
• Μην υπερβαίνετε τη χρονική περίοδο αποθήκευσης που υποδεικνύεται από τον παρα-

γωγό του κάθε τρόφιμου. 
 
Καθαρισμός 
Για λόγους υγιεινής, το εσωτερικό της συσκευής, και τα εσωτερικά αξεσουάρ πρέπει να κα-
θαρίζονται τακτικά. 

 Προσοχή! Κατά τη διάρκεια του καθαρισμού, η συσκευή δεν πρέπει να είναι συνδεδε-
μένη στο ρεύμα. Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Πριν από τον καθαρισμό, απενεργοποιήστε τη 
συσκευή και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ή κλείστε την ασφάλεια ή το ρελέ. Ποτέ μην 
καθαρίζετε τη συσκευή με ατμοκαθαριστές. Μπορεί να συσσωρευτεί υγρασία στα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα και υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας! Οι καυτοί ατμοί μπορούν να προκαλέσουν 
ζημιά στα πλαστικά εξαρτήματα. Η συσκευή πρέπει να είναι στεγνή πριν τεθεί ξανά σε λει-
τουργία. 
 

 Σημαντικό! Αιθέρια έλαια και οργανικοί διαλύτες μπορεί να προκαλέσουν φθορά σε 
πλαστικά μέρη π.χ. χυμός λεμονιού ή πορτοκαλιού, βουτυρικό οξύ ή  καθαριστικά που πε-
ριέχουν οξικό οξύ. 
 
• Μην επιτρέπετε σε χημικές ουσίες να έρθουν σε επαφή με τα εξαρτήματα της συσκευής. 
• Μη χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά. 
• Απομακρύνετε τα τρόφιμα από την κατάψυξη πριν τον καθαρισμό. Φυλάξτε τα σε ένα 

δροσερό μέρος αφού τα καλύψετε. 
• Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε το φις από το ρεύμα ή απενεργοποιήστε 

την ασφάλεια ή το ρελέ. 
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• Καθαρίστε τη συσκευή και τα εσωτερικά αξεσουάρ με ένα πανί και χλιαρό νερό. Μετά 
τον καθαρισμό, σκουπίστε με νοτισμένο πανί με καθαρό νερό και σκουπίστε ξανά με 
στεγνό πανί. 

• Αφού στεγνώσει καλά, συνδέστε ξανά τη συσκευή στο ρεύμα.   

 
Απόψυξη  
Το εσωτερικό του καταψύκτη καλύπτεται με το πέρασμα του χρόνου από πάγο. Θα πρέπει 
να αφαιρέσετε αυτόν τον πάγο. Ποτέ να μη χρησιμοποιείτε αιχμηρά με-
ταλλικά εργαλεία για να ξύσετε τον πάγο από το εσωτερικό, γιατί μπορεί 
να προκαλέσετε φθορά και βλάβη. Αν συσσωρευτεί παχύ στρώμα πά-
γου στο εσωτερικό του καταψύκτη θα πρέπει να κάνετε απόψυξη, ως 
ακολούθως: 
- Αποσυνδέστε τη συσκευή από το ρεύμα. Αφαιρέστε την τάπα απο-
στράγγισης από το εσωτερικό του καταψύκτη. Για την απόψυξη απαι-
τούνται μερικές ώρες. Για ταχύτερη απόψυξη, κρατήστε την πόρτα του καταψύκτη ανοιχτή. 
- Για αποστράγγιση, τοποθετήστε ένα ταψί κάτω από την τάπα αποστράγγισης. Τραβήξτε 
προς τα έξω την τάπα αποστράγγισης.  
- Περιστρέψτε την τάπα αποστράγγισης κατά 180 μοίρες. Αυτή η κίνηση θα επιτρέψει στο 
νερό να τρέξει προς το ταψί. Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία, επαναφέρετε την τάπα απο-
στράγγισης στη θέση της. 
Σημείωση: Να παρακολουθείτε το ταψί κάτω από την τάπα αποστράγγι-
σης για να μη γεμίσει και ξεχειλίσει. 
- Σκουπίστε το εσωτερικό του καταψύκτη και βάλτε το φις ρεύματος στην 
πρίζα. 
- Επαναφέρετε το ροδάκι ελέγχου θερμοκρασίας στην επιθυμητή θέση.  
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Καθημερινή χρήση              .

Αντιμετώπιση προβλημάτων 

 Προσοχή! Πριν αρχίσετε την αντιμετώπιση προβλημάτων, αποσυνδέστε τη 
συσκευή από την πρίζα. Μόνο εξειδικευμένος ηλεκτρολόγος μπορεί να αντιμετω-
πίσει προβλήματα που δεν περιγράφονται σ’ αυτές τις οδηγίες. 

 Σημαντικό! Παράγονται κάποιοι ήχοι κατά τη διάρκεια της φυσιολογικής χρή-
σης (συμπιεστής, κυκλοφορία ψυκτικού υγρού).  

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Λύση

Η συσκευή δεν λει-
τουργεί 

Δεν έχετε συνδέσει τη συσκευή στην 
πρίζα ή η σύνδεση είναι χαλαρή. 

Συνδέστε το φις στο ρεύμα. 

Η ασφάλεια έχει καεί ή είναι ελαττω-
ματική

Ελέγξτε την ασφάλεια και – αν 
χρειάζεται – αντικαταστήστε την.

Η πρίζα είναι ελαττωματική 
Υπάρχει πρόβλημα στην πρίζα 
στον τοίχο. Επικοινωνήστε με ηλε-
κτρολόγο.

Η συσκευή ψύχει 
πολύ τα τρόφιμα 

Ο θερμοστάτης είναι ρυθμισμένος σε 
πολύ δυνατή τιμή (ΜΑΧ). 

Θέστε για λίγο το θερμοστάτη στη 
μεσαία τιμή. 

Τα τρόφιμα δεν είναι 
παγωμένα. 

Ο θερμοστάτης δεν έχει ρυθμιστεί 
σωστά. 

Παρακαλούμε ρυθμίστε σωστά τον 
θερμοστάτη. 

Η πόρτα έμεινε ανοιχτή για μεγάλο 
χρονικό διάστημα.

Ανοίξτε την πόρτα μόνο για όσο 
χρονικό διάστημα χρειάζεται.

Έχετε βάλει μεγάλη ποσότητα ζεστού 
φαγητού μέσα στη συσκευή εντός 
των τελευταίων 24 ωρών.

Θέστε για λίγο τη θερμοκρασία στη 
δυνατότερη τιμή. 

Η συσκευή βρίσκεται κοντά σε πηγή 
θερμότητας.

Παρακαλούμε ανατρέξτε στην ενό-
τητα «Εγκατάσταση»

Υπάρχει πολύς πά-
γος στο λάστιχο της 
πόρτας 

Το λάστιχο δεν πατάει καλά στο 
πλαίσιο της πόρτας με αποτέλεσμα 
να μην υπάρχει σωστή μόνωση. 

Θερμάνετε προσεκτικά τα σημεία 
που δεν κάνουν καλή επαφή στην 
πόρτα με ένα πιστολάκι μαλλιών 
(στην ψυχρή ρύθμιση). Ταυτό-
χρονα, χρησιμοποιώντας τα χέρια 
σας, δώστε το κατάλληλο σχήμα 
στο λάστιχο ώστε να πατάει καλά 
στο πλαίσιο της πόρτας.

Ασυνήθιστοι ήχοι 

Η συσκευή δεν είναι επίπεδη. 
Παρακαλούμε ρυθμίστε ξανά τα 
πόδια της συσκευής.

Η συσκευή αγγίζει σε τοίχο ή σε άλλα 
αντικείμενα.

Μετακινήστε ελαφρώς τη συσκευή. 

Κάποιο εξάρτημα (π.χ. σωλήνας στο 
πίσω μέρος της συσκευής αγγίζει κά-
ποιο άλλο εξάρτημα της συσκευής ή 
τον τοίχο).

Λυγίστε με προσοχή το εξάρτημα 
ώστε να μην αγγίζει το άλλο εξάρ-
τημα ή τον τοίχο. 

 Σε περίπτωση που το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με το εξουσιοδοτη-
μένο σέρβις στο 800-11-12345.

 Θα πρέπει να έχετε διαθέσιμα τα στοιχεία (μοντέλο, σειριακός αριθμός) της
συσκευής για να εξυπηρετηθείτε γρήγορα και σωστά από την τεχνική υποστή-
ριξη. Ανατρέξτε στην πινακίδα που υπάρχει στον καταψύκτη.

Αντικατάσταση της λάμπας 
Αν η λάμπα LED δεν λειτουργεί ενώ είναι ανοιχτή η πόρτα, παρακαλούμε να κάνετε 
τα ακόλουθα βήματα για εντοπισμό και αντιμετώπιση του προβλήματος: 
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 Πρώτον, ξεσφίξτε τις βίδες που συγκρατούν το κάλυμμα της λάμπας.  
 Δεύτερον, ξεσφίξτε τις βίδες που συγκρατούν τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα της 

λάμπας. 
 Τρίτον, ελέγξτε τους ακροδέκτες των καλωδίων και τις υποδοχές των ηλεκτρο-

νικών εξαρτημάτων για τυχόν σημεία χαλάρωσης όπου να μη γίνεται καλή ε-
παφή. Αν εντοπίσετε πρόβλημα, διορθώστε το και ελέγξτε ξανά αν λειτουργεί 
η λάμπα. Αν λειτουργεί, τοποθετήστε ξανά το κάλυμμα. Αν δεν λειτουργεί, ε-
λέγξτε ξανά τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα για φθορές. Αν χρειαστεί, αντικατα-
στήστε τα ελλαττωματικά εξαρτήματα. Ελέγξτε ξανά αν λειτουργεί η λάμπα. Αν 
δεν λειτουργεί αντικαταστήστε την. Αν και πάλι υπάρχει πρόβλημα επικοινω-
νήστε με το εξουσιοδοτημένο σέρβις στο 800-11-12345. 

 Αφού αντικαταστήσετε τη λάμπα, τοποθετήστε ξανά τα ηλεκτρονικά εξαρτή-
ματα και το κάλυμμα της λάμπας χρησιμοποιώντας τις αντίστοιχες βίδες.  
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ Ε.E 
Με την παρούσα, η ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε., δηλώνει ότι η συ-
σκευή Kendrix Freezer Chest FPL-BE1100/ Kendrix Freezer Chest FPL-
BE1200 συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις των οδηγιών Ηλεκτρομαγνητι-
κής Συμβατότητας 2014/30/ΕΕ και Χαμηλής Τάσης 2014/35/ΕΕ και φέρει 

τη σήμανση  
Αντίγραφο της Δήλωσης συμμόρφωσης μπορείτε να ζητήσετε από τα γρα-
φεία της εταιρείας στη διεύθυνση: ΘΕΣΗ ΣΚΛΗΡΗ, ΜΑΓΟΥΛΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ή στην ιστοσελίδα http://www.plaisio.gr/ 
 
Πληροφορίες για το περιβάλλον 
Το παρών προϊόν συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της οδηγίας 
2002/95/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥ-
ΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003, σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης 
ορισμένων επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξο-
πλισμού και φέρει την ακόλουθη σήμανση  
 
Αποκομιδή προϊόντων 
 
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας 2002/96/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ 
ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ της 27ης Ιανουαρίου 2003 σχε-
τικά με τα απόβλητα ειδών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού 
(ΑΗΗΕ) τα περιλαμβανόμενα στις οδηγίες προϊόντα και επιμέρους εξαρ-
τήματα αυτών μετά τη χρήση ή την απαξίωση τους δεν πρέπει να πετιού-
νται στα σκουπίδια με τα άλλα οικιακά απορρίμματα αλλά να επιστρέφο-
νται στο σημείο πώλησης ή σε κατάλληλο σημείο ανακύκλωσης ηλεκτρι-
κού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Για περισσότερες πληροφορίες επικοι-
νωνήστε με τις υπηρεσίες καθαριότητας του δήμου σας. 
Φροντίζοντας για τη σωστή απόρριψη του προϊόντος βοηθάτε στην πρό-
ληψη των αρνητικών συνεπειών για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υ-
γεία που θα μπορούσαν να προκληθούν από την ακατάλληλη απόρριψη 
του προϊόντος αυτού. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ανα-
κύκλωση αυτού του προϊόντος, παρακαλείστε να επικοινωνήσετε με τις 
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου σας ή με την εταιρεία ΠΛΑΙΣΙΟ 
COMPUTERS. 
Τα Nuvelle , Kendrix είναι προϊόντα της ΠΛΑΙΣΙΟ COMPUTERS Α.Ε.Β.Ε. 
Γραμμή Επικοινωνίας: 800 11 12345 
Θέση Σκλήρη, Μαγούλα Αττικής, 19018 
www.plaisio.gr 
 
Γενικοί όροι εγγύησης 
 
Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει τις οδη-
γίες χρήσης που την συνοδεύουν. 
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Σας ενημερώνουμε ότι η συγκεκριμένη συσκευή καλύπτεται από εγγύηση καλής 
λειτουργίας, σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται παρακάτω. 
1. Η εγγύηση ισχύει από την ημερομηνία αγοράς όπως αυτή αναγράφεται στην 
νόμιμη απόδειξη αγοράς και έχει χρονική διάρκεια ίση με αυτή αναγράφεται επίσης 
στην νόμιμη απόδειξη αγοράς. 
2. Η εγγύηση ισχύει μόνο με την επίδειξη του εντύπου εγγύησης και της νόμιμης 
απόδειξης αγοράς. 
3. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει για οποιοδήποτε ελαττωματικό ανταλλακτικό κα-
θώς και το κόστος εργασίας αντικατάστασης του. Η εγγύηση καλύπτει μόνο κατα-
σκευαστικά ελαττώματα και δεν περιλαμβάνει αναλώσιμα είδη, όπως μπαταρίες, 
λαμπτήρες, αξεσουάρ, εξωτερικές σωληνώσεις κ.α. Σε καμία περίπτωση δεν ση-
μαίνει την αντικατάσταση της συσκευής. 
4. Η εταιρία, ανάλογα με το είδος της βλάβης καθορίζει τον τρόπο και τον τόπο της 
επισκευής του μηχανήματος. Τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνι-
κής υποστήριξης είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη. 
5. Προϊόντα που παραμένουν επισκευασμένα ή με άρνηση επισκευής ή με αδύνατη 
επικοινωνία με τον κάτοχο της συσκευής άνω των 15 ημερολογιακών ημερών από 
την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης 
6. H η μέγιστη υποχρέωση που φέρει η εταιρία περιορίζεται ρητά και αποκλειστικά 
στο αντίτιμο που έχει καταβληθεί για το προϊόν ή το κόστος επισκευής ή αντικατά-
στασης οποιουδήποτε προϊόντος που δεν λειτουργεί κανονικά και υπό φυσιολογι-
κές συνθήκες 
 
Τι δεν καλύπτει η εγγύηση 
1. Η εγγύηση δεν ισχύει εάν η βλάβη οφείλεται σε κακή χρήση και εγκατά-
σταση, αμέλεια ή παρέμβαση από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο ή έλ-
λειψη συντήρησης. 
2. Οι τυχόν ζημιές που προκλήθηκαν κατά την διάρκεια μεταφοράς εξαιτίας 
εσφαλμένης τοποθέτησης της συσκευής (πχ μη αφαίρεση ασφαλειών με-
ταφοράς κτλ) 
3. Βλάβες που οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση με τάση ρεύματος 
διαφορετική από την αναγραφόμενη στην πινακίδα της συσκευής ή σε μη 
γειωμένο ρευματοδότη και σε μεταβολές της τάσης. 
4. Εξωγενών παραγόντων για τους οποίους δεν ευθύνεται το εργοστάσιο 
παραγωγής (μεγάλες διακυμάνσεις ηλεκτρικής τροφοδότησης, εκτός των 
προδιαγραφών ορίων λειτουργίας της συσκευής κλπ) 
5. Συσκευές που δεν χρησιμοποιούνται σύμφωνα με κατάλληλες συνθήκες 
λειτουργίας, όπως χρήση στα πλαίσια επαγγελματικών δραστηριοτήτων. 
6. Η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για ζημιές που προκαλούνται από το 
προϊόν ή από σφάλματα λειτουργίας του προϊόντος, συμπεριλαμβανομέ-
νων των διαφυγόντων εσόδων και κερδών, των ειδικών, αποθετικών ή θε-
τικών ζημιών και δεν φέρει καμία ευθύνη για καμία αξίωση η οποία εγείρε-
ται από τρίτους ή από εσάς για λογαριασμό τρίτων. 
7.Σε περιπτώσεις συσκευών δεν καλύπτονται βλάβες που οφείλονται στην 
ποιότητα / καταλληλότητα του νερού παροχής. 
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All accessories, such as drawers, shelves 
balconies, should be kept there for lower energy 

   consumption.
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Above picture is for reference only. Real appliance probably is different.  
Note: this refrigerating appliance is not intended to be used as a built-in appliance

Control panel

(or adjustable foot)
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C1C1 C1
W1 D1

H1

on

12

H1

For refrigerating appliances with climate class:
—extended temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures
ranging from 10 °C to 32 °C (SN);
—temperate: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from
16 °C to 32 °C (N);
—subtropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging
from 16 °C to 38 °C (ST);
—tropical: ‘this refrigerating appliance is intended to be used at ambient temperatures ranging from 16
°C to 43 °C (T);

Model W1 / mm
(Product Width)

D1 / mm
(Product Depth)

H1 / mm
(Minimum Heigth)

C1 / mm
(Minimum Clearance)

BE1-100 545 545 1450 100
BE1-145 705 545 1450 100
BE1-200 905 545 1450 100
BE1-202 1026 616 1500 100
BE1-251 954 616 1500 100
BE1-260 960 700 1600 100
BE1-316 1120 700 1600 100
BE1-380 1300 700 1600 100

Space Required In Use

Remark: D1 doesn’t contain the external handel size.



storage time.
is no more than 1 month. Not set recommended setting may reduce the 
for optimum food preservation. The longest storage time in this situation

Tip: Normally, it's recommended to set the temperature to "NORMAL" or colder

�

�
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to start the SUPPER function 24 hours before placing food in appliance can help the best freezing capacity;
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Problem Possible cause Solution 

Appliance dose not 
work

Mains plug is not plugged in or 
is loose Insert mains plug. 

Fuse has blown or is defective Check fuse, replace if necessary.

Socket is defective

 

Mains malfunctions are to be 
corrected by an electrician. 

Appliance freezes too 
much

Temperature is set too cold or 
the appliance runs at “7" 
setting.

 

Turn the temperature regulator to 
a warmer setting temporarily. 

The food is not 
frozen enough

Temperature is not properly 
adjusted. 

Please look in the initial 
Temperature Setting section. 

Door was open for an extended 
period. 

Open the door only as long as 
necessary. 

A large quantity of warm food 
was placed in the appliance 
within the last 24 hours. 

Turn the temperature regulation to 
a colder setting temporarily. 

The appliance is near a heat 
source. 

Please look in the installation 
location section. 

Heavy build-up of 
frost on the door 
seal. 

Door seal is not air-tight. 

Carefully warm the leaking sections 
of the door seal with a hair dryer 
(on a cool setting). At the same 
time shape the warmed door seal 
by hand such that it sits correctly. 

Unusual noises 

Appliance is not level. Check the appliance and level it by 
some articles. 

The appliance is touching the 
wall or other objects. Move the appliance slightly. 

A component, e.g. a pipe, in 
the side of the appliance is 
touching another part of the 
appliance or the wall. 

If necessary, carefully bend the 
component out of the way. 

 Caution! Before troubleshooting, disconnect the power supply. Only a qualified electrician 
of competent person must do the troubleshooting that is not in this manual. 

 Important! There are some sounds during normal use (compressor, refrigerant 
circulation). 
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