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Veuillez commencer par lire ce manuel d’utilisation!
Cher client,
Nous espérons que votre produit, qui a été fabriqué dans des usines modernes 
et vérifié au terme des procédures de contrôle de qualité les plus méticuleuses, 
vous donnera entière satisfaction.
Veuillez donc lire attentivement l'intégralité de ce manuel avant de commencer à 
utiliser le produit et conservez-le manuel comme référence. Si vous remettez cet 
appareil à quelqu'un d'autre, remettez-lui également le manuel d'utilisation.

Ce manuel vous aidera à utiliser votre produit ent toute sécurité et 
efficacement.
t� Lisez le manuel avant d’installer et de faire fonctionner votre produit.
t� Veillez à lire les instructions de sécurité.
t� Laissez ce manuel dans un endroit facile d’accès car vous pourriez en avoir 

besoin ultérieurement.  
t� Lisez également la documentation fournie avec le produit.
N'oubliez pas que le manuel d'utilisation est également valable pour plusieurs 
autres modèles. Les différences entre les différents modèles seront identifiées 
dans le manuel. 

Explication des symboles
Les symboles ci-dessous sont utilisés dans le manuel d'utilisation:
C Informations importantes ou astuces.
A Avertissement relatif aux situations dangereuses pour la vie et la propriété.
B Avertissement relatif à la tension électrique.

.Vous pouvez accéder aux informations relatives au modèle 
telles que sauvegardées dans la base de données des pro-
duits en entrant le site internet suivant et en recherchant 
l'identifiant de votre modèle (*) qui se trouve sur la vignette 
énergie

https://eprel.ec.europa.eu/
A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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C Les illustrations présentées dans cette notice d’utilisation sont schématiques et peuvent ne pas 
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produit que vous avez acheté, elles sont valables pour d’autres modèles.
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2  Précautions de sécurité importantes
Veuillez examiner les 
informations suivantes : 
Cet appareil peut être utilisé 
par des enfants âgés d’au 
moins 8 ans et par des 
personnes ayant des capacités 
physiques, sensorielles 
ou mentales réduites ou 
dénuées d’expérience ou de 
connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou 
si des instructions relatives à 
l’utilisation de l’appareil en toute 
sécurité leur ont été données 
et si les risques encourus 
ont été appréhendées. Les 
enfants ne doivent pas jouer 
avec l’appareil. Le nettoyage 
et l’entretien par l’usager ne 
doivent pas être effectués par 
des enfants sans surveillance.
Le non respect de ces 
consignes peut entraîner 
des blessures ou dommages 
matériels. Sinon, tout 
engagement lié à la garantie et 
à la fiabilité du produit devient 
invalide.
Les pièces détachées d’origine 
sont disponibles pendant 10 
ans, à compter de la date 
d’achat du produit. 

A

REMARQUE :
Assurez-vous que les 
trous d’aération ne sont 
pas fermés quand le 
dispositif est dans son 
boîtier ou est installé à sa 
place.

A

REMARQUE: 
Ne pas utiliser tout 
dispositif mécanique ou 
un autre dispositif hors 
des recommandations 
du fabricant pour 
accélérer le processus de 
décongeler.  

A

REMARQUE: 
 Ne pas endommager 
le circuit de fluide du 
réfrigérateur.

A

REMARQUE: 
 Ne pas utiliser des 
appareils électriques non 
prévus par le fabricant 
dans les compartiments 
de conservation des 
aliments. 

A

AVERTISSEMENT: 
Ne conservez pas de 
substances explosives 
comme des aérosols 
avec un liquide 
inflammable dans cet 
appareil.

Ce dispositif est conçu pour 
l’usage domestique ou les 
applications similaires suivantes 
:  
- Pour être utilisé dans la 
cuisine de personnel dans les 
magasins, bureaux et autres 
environnements de travail ;
- Pour être utilisé par les 
clients dans les maisons de 
campagne et hôtels et les autres 
environnements d’hébergement 
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;
- Dans des environnements 
de type de pension de famille
- Dans des applications 
similaires n’ayant pas de service 
alimentaire et non détaillants 
Sécurité générale
t� Si le cordon d’alimentation est 

endommagé, celui-ci doit être 
remplacé par le fabricant, ses 
agents agréés ou tout autre 
agent qualifié afin d’être à l’abri 
de tout danger.

t� Avant de vous débarrasser de 
votre appareil, veuillez consulter 
les autorités locales ou votre 
revendeur pour connaître 
le mode opératoire et les 
organismes de collecte agréés.

t� Consultez le service après-
vente agréé concernant toutes 
questions ou problèmes relatifs 
au réfrigérateur. N’intervenez 
pas ou ne laissez personne 
intervenir sur le réfrigérateur 
sans le communiquer au 
service après-vente agréé.

t� Pour les produits équipés d'un 
compartiment congélateur : 
ne mangez pas de cônes de 
crème glacée ou des glaçons 
immédiatement après les avoir 
sortis du compartiment de 
congélation ! (Cela pourrait 
provoquer des engelures). 

t� Pour les produits équipés d'un 
compartiment congélateur : 
ne placez pas de boissons en 
bouteille ou en cannette dans le 
compartiment de congélation. 
Cela peut entraîner leur 
éclatement. 

t� Ne touchez pas des produits 
congelés avec les mains, ils 
pourraient se coller à celles-ci. 

t� Débranchez votre réfrigérateur 
avant de le nettoyer ou de le 
dégivrer.

t� La vapeur et des matériaux de 
nettoyage pulvérisés ne doivent 
jamais être utilisés pour les 
processus de nettoyage ou de 
dégivrage de votre réfrigérateur. 
La vapeur pourrait pénétrer 
dans les pièces électriques et 
provoquer des courts-circuits 
ou des électrocutions. 

t� Ne jamais utiliser les pièces de 
votre réfrigérateur telles que la 
porte, comme un support ou 
une marche. 

t� N’utilisez pas d’appareils 
électriques à l’intérieur du 
réfrigérateur.

t� N’endommagez pas les pièces 
où circule le liquide réfrigérant 
avec des outils de forage ou 
coupants. Le liquide réfrigérant 
qui pourrait s’échapper si 
les canalisations de gaz de 
l’évaporateur, les rallonges 
de tuyau ou les revêtements 
de surface étaient percés, 
cela pourrait irriter la peau et 
provoquer des blessures aux 
yeux.

t� Ne pas couvrir ou obstruer 
les orifices de ventilation du 
réfrigérateur.

t� Les appareils électriques 
peuvent être réparés seulement 
par des personnes autorisées. 
Les réparations réalisées par 
des personnes ne présentant 
pas les compétences requises 
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peuvent présenter un risque 
pour l’utilisateur.

t� En cas de dysfonctionnement 
ou lors d'opérations d’entretien 
ou de réparation, débranchez 
l’alimentation électrique du 
réfrigérateur soit en désactivant 
le fusible correspondant, soit 
en débranchant l’appareil. 

t� Assurez-vous que les boissons 
comportant un taux d’alcool 
très élevé sont conservées en 
sécurité avec leur couvercle fixé 
et placées en position verticale.

t� Placez les boissons alcoolisées 
verticalement, dans des 
récipients convenablement 
fermés. 

t� Ne conservez jamais des 
aérosols contenant des 
substances inflammables et 
explosives dans le réfrigérateur.

t� N’utilisez pas d'outils 
mécaniques ou autres 
dispositifs pour accélérer le 
processus de décongélation 
autres que ceux qui sont 
recommandés par le fabricant.

t� Ce produit n'est pas conçu 
pour être utilisé par des 
personnes (enfants compris) 
souffrant de déficience 
physique, sensorielle, mentale, 
ou inexpérimentées, à moins 
d’avoir obtenu une autorisation 
auprès des personnes 
responsables de leur sécurité.

t� Ne faites pas fonctionner un 
réfrigérateur endommagé. 
Consultez le service agréé en 
cas de problème.

t� La sécurité électrique du 
réfrigérateur n’est assurée que 

si le système de mise à la terre 
de votre domicile est conforme 
aux normes en vigueur.

t� L’exposition du produit à 
la pluie, la neige, au soleil 
ou au vent présente des 
risques concernant la sécurité 
électrique.

t� Contactez le service agréé 
quand un câble d'alimentation 
est endommagé pour éviter 
tout danger.

t� Ne branchez jamais le 
réfrigérateur à la prise murale 
au cours de l’installation. Vous 
vous exposeriez à un risque de 
mort ou à de blessures graves.

t� Ce réfrigérateur est conçu 
seulement pour conserver des 
aliments. Par conséquent, il ne 
doit pas être utilisé à d'autres 
fins.

t� L'étiquette avec les 
caractéristiques techniques est 
située sur la parois gauche à 
l'intérieur du réfrigérateur.

t� Ne branchez jamais votre 
réfrigérateur à des systèmes 
d'économie d'énergie, cela 
peut l'endommager.

t� S’il y a une lumière bleue sur 
le réfrigérateur, ne la regardez 
ni avec vos yeux nus, ni avec 
des outils optiques pendant 
longtemps. 

t� Pour les réfrigérateurs 
contrôlés manuellement, 
attendez au moins 5 minutes 
pour allumer le réfrigérateur 
après une coupure de courant.

t� Si cet appareil venait à changer 
de propriétaire, n'oubliez 
pas de remettre la présente 
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notice d’utilisation au nouveau 
bénéficiaire.

t� Evitez d'endommager le câble 
d'alimentation quand vous 
transportez le réfrigérateur. 
Tordre le câble peut entraîner 
un incendie. Ne placez jamais 
d'objets lourds sur le câble 
d'alimentation. 

t� Évitez de toucher à la prise 
avec des mains mouillées au 
moment de brancher l'appareil.

t� Évitez de brancher le 
réfrigérateur lorsque la prise de 
courant électrique a lâché.

t� Pour des raisons de sécurité, 
évitez de pulvériser directement 
de l'eau sur les parties externes 
et internes du réfrigérateur.

t� Ne pulvérisez pas de 
substances contenant des 
gaz inflammables comme du 
propane près du réfrigérateur 
pour éviter tout risque 
d'incendie et d'explosion.

t� Ne placez jamais de récipients 
contenant de l'eau sur votre 
réfrigérateur, ils pourraient 
causer des chocs électriques 
ou un incendie.

t� Évitez de surcharger le 
réfrigérateur avec une quantité 
excessive d'aliments. S'il 
est surchargé, les aliments 
peuvent tomber, vous blesser 
et endommager le réfrigérateur 
quand vous ouvrez la porte. 

t� Ne placez jamais d'objets 
au-dessus du réfrigérateur, ils 
pourraient tomber quand vous 
ouvrez ou fermez la porte du 
réfrigérateur.

t� Les produits qui nécessitent 
un contrôle de température 
précis (vaccin, médicament 
sensible à la chaleur, matériels 
scientifiques, etc.) ne doivent 
pas être conservés dans le 
réfrigérateur.

t� Si le réfrigérateur n'est pas 
utilisé pendant longtemps, 
il doit être débranché. Un 
problème avec le câble 
d'alimentation pourrait causer 
un incendie.

t� Le réfrigérateur peut bouger si 
ses pieds réglables ne sont pas 
bien fixés sur le sol. Bien fixer 
les pieds réglables sur le sol 
peut empêcher le réfrigérateur 
de bouger.

t� Quand vous transportez le 
réfrigérateur, ne le tenez pas 
par la poignée de la porte. Cela 
peut le casser.

t� Quand vous devez placer 
votre produit près d'un autre 
réfrigérateur ou congélateur, la 
distance entre les appareils doit 
être d'au moins 8 cm. Sinon, 
les murs adjacents peuvent 
être humidifiés.

t� Ne jamais utiliser le produit si 
la section située dans sa partie 
supérieure ou inférieure avec 
cartes de circuits imprimés 
électroniques à l’intérieur est 
ouverte (couvercle de cartes de 
circuits imprimés électroniques) 
(1).  
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1

1

Pour les appareils dotés d'une 
fontaine à eau
t� La pression de l’eau froide à 

l’entrée ne doit pas excéder 90 
psi (620 kPa). Si votre pression 
d’eau dépasse 80 psi (550 kPa), 
utilisez une soupape de limitation 
de pression sur votre réseau de 
conduite. Si vous ne savez pas 
comment vérifiez la pression de 
l’eau, demandez l’assistance d’un 
plombier professionnel.

t� S’il existe un risque d’effet coup 
de bélier sur votre installation, 
utilisez systématiquement un 
équipement de protection contre 
l’effet coup de bélier sur celle-
ci. Consultez des plombiers 
professionnels si vous n’êtes pas 
sûr de la présence de cet effet sur 
votre installation.

t� Ne l’installez pas sur l’entrée 
d’eau chaude. Prenez des 
précautions contre le risque 
de congélation des tuyaux. 
L’intervalle de fonctionnement de 
la température des eaux doit être 
de 33 F (0,6°C) au moins et de 
100 F (38 C) au plus.

t� Utilisez uniquement de l’eau 
potable.

Sécurité enfants
t� Si la porte a un verrouillage, la 

clé doit rester hors de portée 
des enfants.

t� Les enfants doivent être 
surveillés et empêchés de 
s'amuser avec le produit.

Conformité avec la 
règlementation DEEE et mise 
au rebut des déchets
 Ce produit ne contient pas de 
matériaux dangereux et interdits 
décrits dans la « Règlementation sur   le 
contrôle des déchets d'équipements 
électriques et électroniques » publié 
par le Ministère de l'Environnement 
et de l'Urbanisme. Conforme avec la 
règlementation DEEE.

Le présent produit a été 
fabriqué avec des pièces et 
du matériel de qualité 
supérieure susceptibles 
d'être réutilisés et adaptés 
au recyclage. Par 
conséquent, nous vous 

conseillons de ne pas le mettre au 
rebut aux côtés des ordures 
ménagères à la fin de sa durée de vie. 
Au contraire, rendez-vous dans un 
point de collecte pour le recyclage de 
tout matériel électrique et électronique. 
Veuillez vous rapprocher des autorités 
de votre localité pour plus 
d'informations concernant le point de 
collecte le plus proche. Aidez-nous à 
protéger l'environnement et les 
ressources naturelles en recyclant les 
produits usagés. Pour la sécurité des 
enfants, coupez le câble d'alimentation 
et le mécanisme de verrouillage de la 
porte, le cas échéant. Ce faisant, vous 
rendez l'appareil inopérant avant sa 
mise au rebut.
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Informations relatives à 
l'emballage
Les matériaux d'emballage de cet 
appareil sont fabriqués à partir de 
matériaux recyclables, conformément 
à nos Réglementations Nationales en 
Environnement. Ne mélangez pas les 
matériaux d'emballage avec les déchets 
domestiques ou d'autres déchets. 
Amenez-les aux points de collecte des 
matériaux d'emballage, désignés par les 
autorités locales.
N'oubliez pas...
Pour la préservation de la nature et 
de notre santé, il est indispensable de 
recycler les matières.
Si vous voulez contribuer au recyclage 
des matériaux d'emballage, vous pouvez 
vous renseigner auprès d'organisations 
environnementales ou de l'autorité locale 
proche de votre domicile.
Avertissement HC
Si le système de refroidissement de 
votre appareil contient R600a : 
Ce gaz est inflammable. Par 
conséquent, veuillez prendre garde à 
ne pas endommager le système de 
refroidissement et les tuyauteries lors de 
son utilisation ou de son transport. En 
cas de dommages, éloignez votre produit 
de toute source potentielle de flammes 
susceptible de provoquer l’incendie de 
l’appareil. De même, placez le produit 
dans une pièce aérée. 
Ne tenez pas compte de cet 
avertissement si le système de 
refroidissement de votre appareil 
contient R134a. 
Le type de gaz utilisé dans l'appareil est 
mentionné sur la plaque signalétique 
située sur la paroi gauche de l'intérieur du 
réfrigérateur.

Ne jetez jamais l'appareil au feu pour 
vous en débarrasser.
Mesures d’économie 
d’énergie
t� Ne laissez pas les portes du 

réfrigérateur ouvertes pendant une 
durée prolongée.

t� N’introduisez pas de denrées 
ou de boissons chaudes dans le 
réfrigérateur.

t� Ne surchargez pas le réfrigérateur 
pour ne pas obstruer pas la 
circulation d'air à l’intérieur.

t� N’installez pas le réfrigérateur à la 
lumière directe du soleil ou près 
d’appareil émettant de la chaleur 
tels qu’un four, un lave-vaisselle 
ou un radiateur. Maintenez une 
distance d'au moins 30 cm entre 
votre réfrigérateur et toute source de 
chaleur, et à une distance de 5cm 
d'un four électrique.

t� Veillez à conserver vos denrées dans 
des récipients fermés.

t� Pour les produits équipés d'un 
compartiment congélateur : vous 
pouvez conserver une quantité 
maximale d'aliments dans le 
congélateur quand vous enlevez 
l'étagère ou le tiroir du congélateur. 
La consommation d'énergie 
précisée pour votre réfrigérateur a 
été déterminée en enlevant l'étagère 
ou le tiroir du congélateur et avec la 
charge maximale. Il n'y aucun risque 
à utiliser une étagère ou un tiroir en 
fonction des formes et tailles des 
denrées à congeler.

t� La décongélation des aliments dans 
le compartiment réfrigérateur permet 
de faire des économies d'énergie et 
de préserver la qualité des aliments.
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3  Installation
B AVERTISSEMENT: 
 Dans l’hypothèse ou l’information 

contenue dans ce manuel n’a pas 
été prise en compte par l’utilisateur, 
le fabricant ne sera aucunement 
responsable en cas de problèmes.

Éléments à prendre en 
considération lors du 
déplacement de votre 
réfrigérateur
1. Votre réfrigérateur doit être 

débranché.Avant le transport de votre 
réfrigérateur, vous devez le vider et 
le nettoyer.Avant d'emballer votre 
réfrigérateur, vous devez fixer ses 
étagères, bac, accessoires, etc, avec 
du ruban adhésif afin de les protéger 
contre les chocs. 

1. L'emballage doit être solidement 
attaché avec du ruban adhésif 
épais ou avec un cordage solide. 
La règlementation en matière 
de transport et de marquage de 
l'emballage doit être strictement 
respectée.

2. L’emballage et les matériaux de 
protection d’emballage doivent 
être conservés pour les éventuels 
transports ou déplacements à venir.

Avant de mettre votre 
réfrigérateur en marche
Vérifiez les points suivants avant de 
commencer à utiliser votre réfrigérateur 
1.  Fixez les câles en plastique tel 

qu'indiqué sur le schéma ci-dessous. 
Les câles en plastique servent à 
maintenir une distance permettant la 
circulation de l'air entre le réfrigérateur 
et le mur. (Cette image n'est donnée 
qu'à titre indicatif ; elle n'est pas 
identique à votre produit.)

2.  Vous pouvez installer les 2 cales 
en plastique comme illustré dans 
le schéma. Les cales en plastique 
maintiendront la distance nécessaire 
entre votre Congélateur / réfrigérateur 
et le mur pour permettre une bonne 
circulation de l’air. (Le schéma 
présenté est fourni à titre indicatif 
et peut ne pas correspondre 
exactement avec votre produit.)

3.  Nettoyez l’intérieur du réfrigérateur tel 
qu’indiqué dans la section « Entretien et 
nettoyage ».

4.  Insérez la prise du réfrigérateur dans 
la prise murale. Lorsque la porte du 
réfrigérateur est ouverte, la lampe 
interne du réfrigérateur s'éclaire.

5.  Lorsque le compresseur commence 
à fonctionner, il émettra un son. Le 
liquide et les gaz intégrés au système 
du réfrigérateur peuvent également 
faire du bruit, que le compresseur soit 
en marche ou non. Ceci est tout à fait 
normal. 

6.  Les parties antérieures du réfrigérateur 
peuvent chauffer. Ce phénomène est 
normal. Ces zones doivent en principe 
être chaudes pour éviter tout risque de 
condensation.

Branchement électrique
Branchez votre réfrigérateur à une prise 
électrique protégée par un fusible ayant 
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une capacité appropriée.
Important :
t� Le branchement doit être conforme 

aux normes en vigueur sur le territoire 
national.

t� La fiche du câble d’alimentation doit 
être facilement accessible après 
installation.

t� La sécurité électrique du réfrigérateur 
n’est assurée que si le système de 
mise à la terre de votre domicile est 
conforme aux normes en vigueur.

t� La tension indiquée sur l'étiquette 
située sur la paroi gauche interne de 
votre produit doit correspondre à celle 
fournie par votre réseau électrique.

t� Les rallonges et prises multivoies 
ne doivent pas être utilisés pour 
brancher l’appareil.

AVERTISSEMENT: 
Un câble d’alimentation endommagé 
doit être remplacé par un électricien 
qualifié.
AVERTISSEMENT: 
L’appareil ne doit pas être mis en 
service avant d’être réparé ! Cette 
précaution permet d’éviter tout risque 
de choc électrique!

Mise au rebut de l’emballage
 Les matériaux d’emballage peuvent 
être dangereux pour les enfants. 
Tenez les matériaux d’emballage hors 
de portée des enfants ou jetez-les  
conformément aux consignes établies 
par les autorités locales en matière 
de déchets. Ne les jetez pas avec les 
déchets domestiques,déposez-les 
dans les centres de collecte désignés 
par les autorités locales.
L’emballage de votre appareil 
est produit à partir de matériaux 
recyclables.

Mise au rebut de votre 
ancien réfrigérateur
Débarrassez-vous de votre 
ancien réfrigérateur sans nuire à 
l’environnement.
t� Vous pouvez consulter le service 

après-vente agrée ou le centre 
chargé de la mise au rebut dans votre 
municipalité pour en savoir plus sur la 
mise au rebut de votre produit.

Avant de procéder à la mise au rebut 
de votre machine, coupez la prise 
électrique et, le cas échéant, tout 
verrouillage susceptible de se trouver 
sur la porte. Rendez-les inopérants 
afin de ne pas exposer les enfants à 
d’éventuels dangers.
Disposition et Installation
B AVERTISSEMENT: 
Si la porte d’entrée de la pièce où 
sera installé le réfrigérateur n’est 
pas assez large pour laisser passer 
le réfrigérateur, appelez le service 
après-vente qui retirera les portes 
du réfrigérateur et le fera entrer 
latéralement dans la pièce.  
1.  Installez le réfrigérateur dans un 

emplacement qui permette une 
utilisation pratique.

2.  Maintenez le réfrigérateur éloigné 
de toutes sources de chaleur, des 
endroits humides et de la lumière 
directe du soleil.

3.  Une ventilation d’air autour du 
réfrigérateur doit être aménagée pour 
obtenir un fonctionnement efficace. 
Si le réfrigérateur est placé dans un 
enfoncement du mur, il doit y avoir 
un espace d’au moins 5 cm avec le 
plafond et d’au moins 5 cm avec le 
mur. Ne placez pas l'appareil sur des 
revêtements tels qu’un tapis ou de la 
moquette.
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Réglage des pieds
Si le réfrigérateur n’est pas stable.
Vous pouvez équilibrer le réfrigérateur 
en tournant les pieds avant, tel 
qu’illustré sur le schéma. Le côté où se 
trouve le pied s’abaisse lorsque vous 
tournez dans le sens de la flèche noire, 
et s’élève lorsque vous tournez dans 
le sens opposé. Si vous vous faites 
aider par quelqu’un pour légèrement 
soulever le réfrigérateur, l’opération 
s’en trouvera simplifiée.

Remplacement de  l’ampoule 
Pour remplacer la lampe LED du 
réfrigérateur, veuillez contacter le 
service après-vente agréé.
Les ampoules de cet appareil 
d’électroménager ne sont 
pas adaptées à une utilisation 
d’éclairage.L’utilisation recherchée 
de cette lampe et de permettre à 
l’utilisateur de placer confortablement 
et en sécurité les aliments dans le 
réfrigérateur / coffre.
Les voyants utilisés dans cet appareil 
doivent résister aux conditions 
physiques extrêmes telles que des 
températures inférieures à -20 °C.
Alarme porte ouverte
(Cette caractéristique est en 
option)
Un signal d'avertissement sonore 
retentit lorsque la porte du réfrigérateur 
reste ouverte pendant au moins 1 
minute. Cet avertissement s'arrête en 
refermant la porte ou en appuyant sur 
n'importe quel bouton de l'affichage.

4.  Placez le réfrigérateur sur une 
surface plane afin d’éviter les 
à-coups.
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Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique

15
10 11

3

6

7 8

19

18

14
13

9

45 °

2

17

16

12

4

15

20



FR14

Réversibilité des portes
Procédez dans l’ordre numérique
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4  Préparation
t� Pour un appareil amovible, ‘cet 

appareil de refrigération n’est pas 
conçu pour être utilisé comme un 
appareil à encastrer’.

t� Votre réfrigérateur doit être installé 
à au moins 30 cm des sources 
de chaleur telles que les plaques 
de cuisson, les fours, appareils de 
chauffage ou cuisinières, et à au 
moins 5 cm des fours électriques. De 
même, il ne doit pas être exposé à la 
lumière directe du soleil.

t� Veuillez vous assurer que l’intérieur 
de votre appareil est soigneusement 
nettoyé.

t� Si deux réfrigérateurs sont installés 
côte à côte, ils doivent être séparés 
par au moins 2 cm de distance.

t� Lorsque vous faites fonctionner 
le réfrigérateur pour la première 
fois, assurez-vous de suivre les 
instructions suivantes pendant les six 
premières heures.

t� La porte ne doit pas être ouverte 
fréquemment.

t� Le réfrigérateur doit fonctionner à 
vide, sans denrées à l’intérieur.

t� Ne débranchez pas le réfrigérateur. 
Si une panne de courant se 
produit, veuillez vous reporter 
aux avertissements de la section 
« Solutions recommandées aux 
problèmes ».

t� Ce produit a été conçu pour 
fonctionner à une température 
ambiante pouvant atteindre 43 °C 
(90 SDgrF). Même si la température 
ambiante descend à - 15° C, les 
denrées congelées du congélateur ne 
se décongèlent pas, grâce à son. 

t� Les paniers/tiroirs fournis avec le 
compartiment rafraîchissement 

doivent être utilisés de manière 
continue pour une consommation 
énergétique minimale et de meilleures 
conditions de conservation.

t� Le contact entre le capteur 
de température et les denrées 
alimentaires à l’intérieur du 
compartiment de congélation 
peut augmenter la consommation 
énergétique de l’appareil. Pour cette 
raison, les contacts avec les capteurs 
doivent être évités.

t� Système électronique très élaboré 
de contrôle de la température. 
Lors de sa première installation, le 
produit NE DOIT PAS être exposé 
à des températures ambiantes 
trop basses. La raison est que le 
congélateur ne peut pas fonctionner 
à une température inférieure à la 
température de fonctionnement 
standard. Une fois l'appareil en 
fonctionnement continu, il peut 
être déplacé. Par conséquent, 
vous pouvez placer l'appareil 
dans votre garage ou toute autre 
pièce non chauffée sans crainte 
que les aliments surgelés ne se 
détériorent. Cependant, il est possible 
que les basses températures 
susmentionnées puissent geler 
les aliments dans le compartiment 
réfrigérateur. Veuillez donc 
consommer les denrées alimentaires 
placées au réfrigérateur en prenant 
soin de contrôler leur état. Lorsque 
la température ambiante revient à 
la normale, vous pouvez modifier 
le réglage du bouton selon vos 
préférences. 
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t� Si la température ambiante est 
inférieure à 0°C, les aliments du 
compartiment réfrigérant gèleront. 
Nous vous conseillons donc de 
ne pas utiliser le compartiment 
réfrigérant si la température ambiante 
est trop basse. Vous pouvez 
continuer à utiliser le compartiment 
congélateur comme d'habitude.

t� Dans certains modèles, le tableau 
de bord s’éteint automatiquement 
5 minutes après la fermeture de la 
portière. Il est réactivé à l’ouverture 
de la portière ou lorsqu’on appuie sur 
n’importe quelle touche.

t� En raison des variations de 
température dues à l’ouverture ou à 
la fermeture de la porte de l’appareil 
en fonctionnement, il est normal 
que la condensation se forme sur la 
porte, les étagères ou les récipients 
en verre.
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5 Utilisation de votre  réfrigérateur
Bouton de réglage du thermostat

La température intérieure de votre 
Congélateur / réfrigérateur change 
pour les raisons suivantes ;
t� 5FNQÏSBUVSFT�TBJTPOOJÒSFT
t� 0VWFSUVSF�GSÏRVFOUF�EF�MB�QPSUF�FU�

porte laissée ouverte pendant de 
longues périodes,

t� %FOSÏFT�JOUSPEVJUFT�EBOT�MF�
Congélateur / réfrigérateur sans 
réduction à la température ambiante.

t� &NQMBDFNFOU�EV�$POHÏMBUFVS���
réfrigérateur dans la pièce (par ex. 
exposition à la lumière directe du 
soleil)

t� 7PVT�QPVWF[�SÏHMFS�MFT�EJGGÏSFOUFT�
températures intérieures dues 
à de telles raisons en utilisant le 
thermostat. Les numéros entourant 
le bouton du thermostat indiquent le 
niveau de refroidissement.

t� 4J�MB�UFNQÏSBUVSF�BNCJBOUF�FTU�
supérieure à 32°C, réglez le 
bouton du thermostat à la position 
maximale. 

t� 4J�MB�UFNQÏSBUVSF�BNCJBOUF�FTU�
inférieure à 25°C, réglez le bouton du 
thermostat à la position minimale..

Décongélation
Le compartiment Congélateur 

/ réfrigérateur se dégivre 
automatiquement. L’eau générée par 
le dégivrage s’écoule dans la rainure 
de collecte de l’eau et passe dans 
l’évaporateur par le tuyau de vidange 
où elle s’évapore. 

t�-F�DPNQBSUJNFOU�EV�TVSHÏMBUFVS�OF�
réalise pas de dégivrage automatique 
pour empêcher la détérioration des 
denrées congelées.

t7ÏSJGJF[�SÏHVMJÒSFNFOU�MF�UVZBV�EF�
vidange pour vous assurer qu’il n’est 
pas obstrué et débouchez-le en 
introduisant un bâton dans le trou si 
nécessaire. 

t�-B�GPSNBUJPO�EF�HJWSF�EBOT�MF�
compartiment de congélation 
doit être éliminée tous les 6 mois. 
Il est recommandé de réaliser le 
dégivrage lorsque le compartiment 
du surgélateur n’est pas beaucoup 
rempli ou lorsqu’il est vide.

t�&NCBMMF[�MFT�EFOSÏFT�DPOHFMÏFT�EBOT�
le Congélateur / réfrigérateur à l’aide 
de quelques feuilles de papier et 
conservez-le dans l’endroit le plus 
froid possible ou dans un autre 
Congélateur / réfrigérateur. 
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t�"SSÐUF[�WPUSF�$POHÏMBUFVS���SÏGSJHÏSBUFVS�
à l’aide du bouton de réglage de la 
température, ou débranchez la prise 
d’alimentation. Vous pouvez mettre 
un récipient plein d’eau chaude 
dans le compartiment congélateur 
ou laisser sa porte ouverte afin 
d’accélérer le processus de 
dégivrage. 

t�&OMFWF[�M�FBV�RVJ�T�BDDVNVMF�EBOT�MF�
récipient inférieur du compartiment 
de congélation à l’aide d’une éponge 
ou d’un chiffon absorbant. 

Interruption du produit
 Si la position « 0 » se trouve sur votre 
thermostat :
- Votre appareil cessera de fonctionner 
lorsque vous mettrez le bouton du 
thermostat à la position « 0 » (zéro). 
Votre appareil ne démarrera pas à 
moins que vous mettiez le bouton du 
thermostat sur la position « 1 » ou sur 
l’une des autres positions.
Si la position « min » se trouve sur 
votre thermostat :
- Débranchez votre appareil pour 
l’arrêter.

t�4ÏDIF[�MF�DPNQBSUJNFOU�DPNQMÒUFNFOU�
et replacez le bouton de réglage 
de la température dans sa position 
d’origine. 

t�'BJUFT�GPODUJPOOFS�WPUSF�$POHÏMBUFVS���
réfrigérateur à vide pendant 2 heures, 
portes fermées, avant d’y remettre 
vos denrées.
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Bac à légumes: utilisation 
des curseurs de réglage 
de l’humidité (dans certains 
modèles)
Le bac à légumes de votre 
réfrigérateur a été spécialement conçu 
pour vous aider à conserver vos 
denrées au frais sans que celles-ci 
n’aient à perdre de leur humidité. L’air 
frais circule fondamentalement autour 
du bac à légumes et sa quantité est 
contrôlée au moyen des commandes 
situées sur le devant de son couvercle.  

Vous pouvez ajuster les curseurs 
de réglage de l’humidité à une position 
appropriée selon les conditions de 
refroidissement et d'humidité de vos 
denrées contenues dans le bac à 
légumes. 

Si vous souhaitez que ces denrées 
se rafraîchissent davantage, ouvrez 
les orifices des curseurs de réglage 
de l’humidité. Si vous souhaitez en 
revanche qu'elles se rafraîchissent 
moins et conservent leur humidité 
pendant une longue période, fermez 
lesdites orifices.

Fabrication de glaçons
 (dans certains modèles)
Remplissez le bac à glaçons 
avec de l'eau et placez-le dans le 
compartiment du congélateur. Vos 
glaçons seront prêts dans environ 
deux heures.
Pour enlever les glaçons du bac 
à glaçons, sortez ce dernier du 
congélateur et tordez-le.

*EN OPTION
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Ventilateur de 
refroidissement
“Le ventilateur de refroidissement a été 
conçu pour assurer une distribution 
et une circulation homogènes de l’air 
froid à l’intérieur de votre réfrigérateur. 
La durée de fonctionnement du 
ventilateur de refroidissement 
turbo peut varier en fonction des 
propriétés de votre produit.  Bien 
que le ventilateur de refroidissement 
fonctionne uniquement avec le 
compresseur dans certains appareils, 
le système de contrôle détermine 
sa durée de fonctionnement dans 
certaines machines conformément 
aux normes de refroidissement. 
Ce cas de figure est davantage 
expliqué sur une étiquette distincte 
que vous retrouverez sur d’autres 
réfrigérateurs dotés de ventilateurs 
de refroidissement fonctionnant dans 
des conditions différentes de celles du 
compresseur.”

Utilisation du bac à légumes 
rotatif (dans certains modèles)
Le bac à légumes de votre 
réfrigérateur, qui s’ouvre par un 
mouvement rotatif, a été spécialement 
conçu dans le but de vous faciliter 
la tâche et de vous permettre d’y 
conserver plus de fruits et légumes 
(en grandes quantités) achetés lors de 
grands achats. 
 Lorsque vous saisissez et tirez 
la poignée qui se trouve sur la partie 
inférieure gauche du bac à légumes, 
celle-ci pivote de la gauche vers 
la droite et s’ouvre aisément. Le 
séparateur contenu dans le bac 
(absent dans certains modèles) permet 
de séparer les légumes des fruits, afin 
d’éviter qu’ils ne s’écrasent les uns 
contre les autres.
 Assurez-vous que la porte est 
ouverte à 120 degrés minimum pour 
permettre au bac à légumes de 
fonctionner.
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6  Entretien et nettoyage

AN’utilisez jamais d’essence, de 
benzène ou de matériaux similaires 
pour le nettoyage.

B Nous vous recommandons de 
débrancher l’appareil avant de 
procéder au nettoyage.

C N’utilisez jamais d'ustensiles 
tranchants, savon, produit de 
nettoyage domestique, détergent et 
cirage pour le nettoyage.

C Pour des appareils qui ne sont pas 
de la marque No Frost, des gouttes 
d’eau et une couche de givre 
pouvant atteindre la largeur d’un 
doigt se forment sur la paroi arrière 
du compartiment réfrigérateur. Ne les 
nettoyez pas et évitez d'y utiliser de 
l’huile ou des produits similaires.

C Utilisez uniquement des tissus en 
microfibres légèrement mouillés 
pour nettoyer la surface externe de 
l’appareil. Les éponges et autres 
tissus de nettoyage sont susceptibles 
de rayer la surface.

C Utilisez de l’eau tiède pour nettoyer 
la carrosserie du congélateur 
/ réfrigérateur et séchez-la 
soigneusement à l'aide d'un chiffon.

C Utilisez un chiffon humide imbibé 
d’une solution composée d'une 
cuillère à café de bicarbonate de 
soude pour un demi litre d’eau 
pour nettoyer l’intérieur et séchez 
soigneusement.

B Prenez soin de ne pas faire couler 
d'eau dans le logement de la 
lampe et dans d’autres éléments 
électriques.

B En cas de non utilisation de votre 
congélateur / réfrigérateur pendant 

une période prolongée, débranchez le 
câble d’alimentation, sortez toutes les 
denrées, nettoyez-le et laissez la porte 
entrouverte.

C Inspectez les joints de porte 
régulièrement pour vérifier qu’ils sont 
propres et qu'il n'y a pas de résidus de 
nourriture.

C Pour retirer les balconnets de portes, 
sortez tout son contenu puis poussez 
simplement le balconnet vers le haut à 
partir de la base.

C Ne jamais utiliser des produits 
nettoyants ou de l’eau contenant du 
chlore pour le nettoyage des surfaces 
externes et des pièces chromées du 
produit. Le chlore entraîne la corrosion 
de ces surfaces métalliques.

C Évitez d’utiliser des objets tranchants 
ou abrasifs, du savon, des produits 
ménagers de nettoyage, des 
détergents, de l’essence, du benzène, 
de la cire, ect. ; autrement, les 
marques sur les pièces en plastique 
pourraient s’effacer et les pièces 
elles-mêmes pourraient présenter des 
déformations. Utilisez de l’eau tiède 
et un torchon doux pour nettoyer et 
sécher.

Protection des surfaces en 
plastique. 
t� /F�QMBDF[�QBT�E�IVJMFT�PV�EF�

plats huileux dans le congélateur / 
réfrigérateur dans des récipients non 
fermés, car les graisses peuvent 
endommager les surfaces en plastique 
du congélateur / réfrigérateur. Si vous 
versez ou éclaboussez de l’huile sur 
les surfaces en plastique, nettoyez et 
lavez les parties souillées avec de l’eau 
chaude immédiatement.
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7  Dépannage
Veuillez vérifier la liste suivante avant d’appeler le service après-vente. Cela 
peut vous faire économiser du temps et de l'argent. Cette liste regroupe les 
problèmes les plus fréquents ne provenant pas d’un défaut de fabrication ou 
d’utilisation du matériel. Il se peut que certaines des fonctions décrites ne soient 
pas présentes sur votre produit.

Le réfrigérateur ne fonctionne pas. 
t�La fiche n'est pas insérée correctement dans 
la prise. >>>Insérez correctement la fiche dans 
la prise.
t�Est-ce que le fusible ou le fusible principal a 
sauté ? >>>Vérifiez le fusible.
Condensation sur la paroi intérieure 
du compartiment réfrigérateur. 
(MULTIZONE, COOL CONTROL et FLEXI 
ZONE).
t�La porte a été ouverte souvent. >>>Evitez 
d'ouvrir et de fermer trop fréquemment la porte 
du réfrigérateur.
t�L'environnement est très humide. 
>>>N'installez pas votre réfrigérateur dans des 
endroits très humides.
t�La nourriture contenant du liquide est 
conservée dans des récipients ouverts. >>>Ne 
conservez pas de la nourriture contenant du 
liquide dans des récipients ouverts.
t�La porte du réfrigérateur est laissée entrouverte. 
>>>Fermez la porte du réfrigérateur.
t�Le thermostat est réglé à un niveau très froid. 
>>>Réglez le thermostat à un niveau adapté.
Le compresseur ne fonctionne pas.

t�Le dispositif de protection thermique du 
compresseur sautera en cas de coupures 
soudaines du courant ou de débranchement 
intempestif, en effet la pression du liquide 
réfrigérant du système de refroidissement 
ne sera pas équilibrée. Le réfrigérateur 
recommencera à fonctionner normalement 
après 6 minutes environ. Veuillez contacter 
le service après-vente si le réfrigérateur ne 
redémarre pas après cette période.
t�Le réfrigérateur est en mode dégivrage. 
>>>Cela est normal pour un réfrigérateur à 
dégivrage semi-automatique. Le cycle de 
dégivrage se déclenche régulièrement.
t�Le réfrigérateur n’est pas branché à la prise. 
>>>Assurez-vous que la prise est branchée 
dans la prise murale.
t�Les réglages de température ne sont pas 
effectués correctement. >>>Sélectionnez la 
température appropriée.
t�Il y a une panne de courant. >>>Le réfrigérateur 
recommence à fonctionner normalement après 
le retour du courant.

Le niveau sonore augmente lorsque le 
réfrigérateur est en marche.
t�Les caractéristiques de performance du 
réfrigérateur peuvent changer en raison des 
variations de la température ambiante. Cela est 
normal et n’est pas un défaut.
Le réfrigérateur fonctionne 
fréquemment ou pendant de longue 
périodes.
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t�Votre nouveau réfrigérateur est peut être plus 
large que l’ancien. Les grands réfrigérateurs 
fonctionnent plus longtemps.
t�La température de la pièce est probablement 
élevée. >>>Il est normal que l'appareil fonctionne 
plus longtemps quand la température ambiante 
est élevée.
t�Le réfrigérateur pourrait y avoir été branché 
tout récemment ou pourrait avoir été chargé de 
denrées alimentaires. >>>Quand le réfrigérateur 
a été branché ou récemment rempli avec de la 
nourriture, il met plus de temps à atteindre la 
température réglée. Ce phénomène est normal.
t�D’importantes quantités de denrées chaudes 
ont peut être été introduites dans le réfrigérateur 
récemment. >>>Ne mettez pas de nourriture 
chaude dans le réfrigérateur.
t�Les portes ont peut être été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes pendant 
une durée prolongée. >>>L’air chaud qui entre 
dans l'appareil oblige le réfrigérateur à travailler 
sur de plus longues périodes. N’ouvrez pas les 
portes fréquemment.
t�La porte du réfrigérateur est probablement 
entrouverte. >>>Vérifiez que les portes sont 
bien fermées.
t�Le réfrigérateur est réglé à une température 
très basse. >>>Réglez la température du 
réfrigérateur à un degré supérieur et attendez 
que la température réglée soit atteinte.
t�Le joint de la porte du réfrigérateur ou du 
congélateur peut être sale, déchiré, rompu 
ou mal en place. >>>Nettoyez ou remplacez 
le joint. Tout joint endommagé/déchiré fait 
fonctionner le réfrigérateur pendant une période 
de temps plus longue afin de conserver la 
température actuelle.
La température du congélateur 
est très basse alors que celle du 
réfrigérateur est correcte.
t�La température du congélateur est réglée 
à une température très basse. >>>Réglez 
la température du congélateur à un degré 
supérieur et vérifiez.

La température du réfrigérateur 
est très basse alors que celle du 
congélateur est correcte.
t�La température du réfrigérateur est réglée 
à une température très basse. >>>Réglez 
la température du réfrigérateur à un degré 
supérieur et vérifiez.
Les denrées conservées dans 
les tiroirs du compartiment de 
réfrigération sont congelées.
t�La température du réfrigérateur est réglée 
à une température très basse. >>>Réglez 
la température du réfrigérateur à un niveau 
inférieur et vérifiez.
La température dans le réfrigérateur 
ou le congélateur est très élevée.
t�La température du réfrigérateur est réglée à 
une température très basse. >>>Le réglage 
du compartiment réfrigérant a un effet sur 
la température du congélateur. Changez les 
températures du réfrigérateur ou du congélateur 
et attendez que les compartiments atteignent 
une température suffisante.
t�Les portes ont peut être été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes pendant 
une durée prolongée. >>>N’ouvrez pas les 
portes fréquemment.
t�La porte est entrouverte. >>>Refermez 
complètement la porte.
t�Le réfrigérateur a été récemment branché ou 
rempli avec de la nourriture. >>>Ce phénomène 
est normal. Lorsque le réfrigérateur vient d'être 
branché ou récemment rempli avec de la 
nourriture, il met plus de temps à atteindre la 
température réglée.
t�D’importantes quantités de denrées chaudes 
ont peut être été introduites dans le réfrigérateur 
récemment. >>>Ne mettez pas de nourriture 
chaude dans le réfrigérateur.
Vibrations ou bruits
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t�Le sol n’est pas plat ou stable. >>>Si le 
réfrigérateur balance lorsqu'il est déplacé 
lentement, équilibrez-le en ajustant sa base. 
Assurez-vous que le sol est plat et suffisamment 
solide pour supporter le poids et le volume de 
l'appareil.
t�Les éléments placés sur le réfrigérateur 
peuvent faire du bruit. >>>Enlevez les éléments 
du haut du réfrigérateur.
Le réfrigérateur produit des bruits 
semblables à de l’eau qui coule, à la 
pulvérisation d’un liquide, etc.
t�Des écoulements de gaz et de liquides 
surviennent dans le réfrigérateur, de par ses 
principes de fonctionnement Cela est normal et 
n’est pas un défaut.
Un sifflement sort du réfrigérateur.
t�Les ventilateurs sont utilisés pour refroidir le 
réfrigérateur. Cela est normal et n’est pas un 
défaut.
Condensation sur les parois 
intérieures du réfrigérateur.
t�Un temps chaud et humide augmente la 
formation de givre et de condensation. Cela est 
normal et n’est pas un défaut. 
t�Les portes ont peut être été ouvertes 
fréquemment ou laissées entrouvertes pendant 
une durée prolongée. >>>N’ouvrez pas les 
portes fréquemment. Refermez-les si elles sont 
ouvertes.
t�La porte est entrouverte. >>>Refermez 
complètement la porte.
De l’humidité est présente à l’extérieur 
ou entre les portes du réfrigérateur.
t�Il y a peut être de l'humidité dans l'air; ceci 
est tout à fait normal par un temps humide. 
Lorsque l’humidité est faible, la condensation 
disparaîtra.
Présence d’une mauvaise odeur dans 
le réfrigérateur.

t�Il n'y a pas de nettoyage régulier effectué. 
>>>Nettoyez régulièrement l’intérieur du 
réfrigérateur avec une éponge, de l’eau tiède 
ou du carbonate dissout dans l'eau.
t�Certains récipients ou matériaux d’emballage 
peuvent provoquer ces odeurs. >>>Utilisez 
un autre récipient ou changez de marque de 
matériau d‘emballage.
t�Les denrées sont mises au réfrigérateur dans 
des récipients sans couvercle. >>>Conservez 
les aliments liquides dans des récipients fermés. 
Les micro-organismes issus de récipients 
non fermés peuvent dégager des odeurs 
désagréables.
t�Enlevez les aliments périmés et pourris du 
réfrigérateur.
La porte ne se ferme pas.
t�Des récipients empêchent la fermeture de la 
porte. >>>Retirez les emballages qui obstruent 
la porte.
t�Le réfrigérateur n'est pas complètement 
vertical sur le sol. >>>Ajustez les pieds du 
réfrigérateur pour l'équilibrer.
t�Le sol n’est pas plat ou solide. >>>Assurez-
vous que le sol est plat et qu'il peut supporter le 
poids du réfrigérateur.
Les bacs à légumes sont coincés.
t�Il se peut que les denrées touchent le plafond 
du tiroir. >>>Disposez à nouveau les denrées 
dans le tiroir.

Sı La Surface De L’appareıl Est Chaude.
t�Vous pouvez observer une élévation de la 
température entre les deux portes, sur les 
panneaux latéraux et au niveau de la grille 
arrière pendant le fonctionnement de l’appareil. 
Ce phénomène est normal et ne nécessite 
aucune opération d’entretien !



CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ / AVERTISSEMENT
Il est possible de remédier à certaines défaillances (simples) de manière 
adéquate par l'utilisateur final sans qu'il y ait de problème de sécurité ou 
d'utilisation dangereuse, à condition qu'elles soient effectuées dans les limites et 
conformément aux instructions suivantes (voir la section « Auto-réparation »).

Dès lors, sauf autorisation contraire dans la section « Auto-réparation » ci-
dessous, les réparations doivent être adressées à des réparateurs professionnels 
agréés afin d'éviter les problèmes de sécurité. Un réparateur professionnel agréé 
est un réparateur professionnel à qui le fabricant a donné accès aux instructions 
et à la liste des pièces détachées de ce produit selon les méthodes décrites 
dans les actes législatifs en application de la directive 2009/125/CE.

Par contre, tel que mentionné dans le manuel d'utilisation/carte 
de garantie, seul l'agent de service (c'est-à-dire les réparateurs 
professionnels agréés) que vous pouvez joindre au numéro de 
téléphone indiqué dans le manuel d'utilisation/carte de garantie ou par 
l'intermédiaire de votre revendeur agréé peut fournir un service dans le 
cadre des conditions de garantie. Par conséquent, veuillez noter que les 
réparations effectuées Beko)par des réparateurs professionnels (qui ne 
sont pas autorisés par ) annuleront la garantie.

Auto-réparation
L’utilisateur final peut lui-même réparer les pièces de rechange ci-après : 
poignées de porte,charnières de porte, plateaux, paniers et joints de porte (une 
liste mise à jour est également disponible à l'adresse support.beko.com au 1er 
mars 2021).

En outre, pour garantir la sécurité du produit et éviter tout risque de blessure 
grave, l'autoréparation mentionnée doit être effectuée en suivant les instructions 
du manuel d'utilisation pour l'autoréparation ou qui sont disponibles 
danssupport.beko.com Pour votre sécurité, débranchez le produit avant de 
tenter toute autoréparation. 

Les réparations et tentatives de réparation par les utilisateurs finaux pour les 
pièces ne figurant pas dans cette liste et/ou ne suivant pas les instructions des 
manuels d'utilisation pour l'autoréparation ou qui sont disponibles dans  support.
beko.com, pourrait donner lieu à des problèmes de sécurité non imputables à  
Beko, et annulera la garantie du produit. 



Il est donc fortement recommandé aux utilisateurs finaux de s'abstenir de tenter 
d'effectuer des réparations ne figurant pas sur la liste des pièces de rechange 
mentionnée, en s'adressant dans ce cas à des réparateurs professionnels 
autorisés ou à des réparateurs professionnels agréés. Au contraire, de telles 
tentatives de la part des utilisateurs finaux peuvent causer des problèmes de 
sécurité et endommager le produit et, par la suite, provoquer un incendie, une 
inondation, une électrocution et des blessures corporelles graves. 

Sans être exhaustives, les réparations suivantes par exemple doivent être 
effectuées par des personnes qualifiées :les réparateurs professionnels ou les 
réparateurs professionnels agréés : compresseur, circuit de refroidissement, 
carte mère,carte de convertisseur, carte d’affichage, etc.

Le fabricant/vendeur ne peut être tenu responsable dans tous les cas où les 
utilisateurs finaux ne se conforment pas à ce qui précède.

La disponibilité des pièces de rechange du réfrigérateur que vous avez acheté 
est de 10 ans. 

P endant cette période, des pièces de rechange originales seront disponibles 
pour faire fonctionner correctement le réfrigérateur.
La durée minimale de garantie du réfrigérateur que vous avez acheté est de 24 
mois.



Παρακαλούμε διαβάστε πρώτα το παρόν εγχειρίδιο!
Αγαπητέ Πελάτη,
Ελπίζουμε ότι το προϊόν σας, που έχει κατασκευαστεί σε μοντέρνες εγκαταστάσεις και 
έχει ελεγχθεί με τις πιο αυστηρές διαδικασίες ελέγχου ποιότητας, θα σας προσφέρει 
μια αποδοτική υπηρεσία.
Για το λόγο αυτό, συνιστούμε να διαβάσετε προσεκτικά όλο το εγχειρίδιο οδηγιών 
του προϊόντος σας πριν το χρησιμοποιήσετε και κατόπιν να το φυλάξετε σε εύκολα 
προσπελάσιμο σημείο για μελλοντική αναφορά.

Το παρόν εγχειρίδιο
• Θα σας βοηθήσει να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή σας με γρήγορο και ασφαλή τρόπο.
• Διαβάστε το εγχειρίδιο πριν την εγκατάσταση και τη χρήση του προϊόντος σας.
• Ακολουθείτε τις οδηγίες και ιδιαίτερα αυτές που αφορούν την ασφάλεια.
• Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε εύκολα προσπελάσιμο μέρος γιατί μπορεί να το χρειαστείτε 
αργότερα. 
• Επιπλέον, διαβάστε και την υπόλοιπη τεκμηρίωση που συνοδεύει το προϊόν σας.
Έχετε υπόψη σας ότι το παρόν εγχειρίδιο μπορεί να ισχύει και για άλλα μοντέλα. 

Σύμβολα και οι περιγραφές τους
Το παρόν εγχειρίδιο οδηγιών περιέχει τα εξής σύμβολα:
C Σημαντικές πληροφορίες ή πρακτικές συμβουλές για τη χρήση.
A Προειδοποίηση για συνθήκες επικίνδυνες για τη ζωή και την περιουσία.
B Προειδοποίηση για ηλεκτρική τάση. 

.Η πρόσβαση στις πληροφορίες για το μοντέλο όπως είναι 
αποθηκευμένες στη βάση δεδομένων για τα προϊόντα είναι 
εφικτή με την είσοδο στον παρακάτω ιστότοπο και την 
αναζήτηση για το αναγνωριστικό του μοντέλου (*) της 
συσκευής σας που αναφέρεται στην ετικέτα ενεργειακής 
σήμανσης.

https://eprel.ec.europa.eu/

A

A
A
C

SUPPLIER’S NAME MODEL IDENTIFIER (*)

INFORMATIONC
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C Οι εικόνες σ' αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών είναι σχηματικές και ενδέχεται να 
μην ανταποκρίνονται ακριβώς στο προϊόν σας. Αν ορισμένα τμήματα δεν 
περιλαμβάνονται στο προϊόν που έχετε προμηθευτεί, τότε ισχύουν για άλλα 
μοντέλα.

1  Το ψυγείο σας 

1-	 Δίσκος	για	παγάκια
2-	 Ράφι	καταψύκτη
3-	 ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΑΣ
4- Εσωτερικός φωτισμός
5-	 Κουμπί	θερμοστάτη
6-	 Ράφια	χώρου	συντήρησης
7-	 Κανάλι	συλλογής	νερού	απόψυξης	–	
8-	 Σωλήνας	αποστράγγισης
9-	 λαχανικών	Κάλυμμα	συρταριών	λαχανικών
10-	 Συρτάρι	λαχανικών

11-	 Σχάρα	αερισμού
13-	 Θήκη	αυγών
14-	 Φιάλη	σύρμα	καταφύγιο
15- Χώρος	κατάψυξης

16-	 	 Χώρος	συντήρησης

* ΠΡΟΑΙΡ.

*12

1
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4

*6

6

7

9

11

5
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16

*14

13
*12

8

*10

*3
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*
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2 Σημαντικές προειδοποιήσεις ασφαλείας
Παρακαλούμε να μελετήσετε 
τις πληροφορίες που 
ακολουθούν. Η μη τήρηση 
αυτών των πληροφοριών 
μπορεί να γίνει αιτία 
τραυματισμών ή υλικών 
ζημιών. Αν δεν το κάνετε 
αυτό, θα καταστεί άκυρη κάθε 
εγγύηση και κάθε δέσμευση 
περί αξιοπιστίας.
Γνήσια ανταλλακτικά θα είναι 
διαθέσιμα για 10 έτη από 
την ημερομηνία αγοράς του 
προϊόντος.
Προβλεπόμενος σκοπός 
χρήσης
 

A

ΠΡΟΣΟΧΗ: 
βεβαιωθείτε ότι οι 
οπές εξαερισμού 
δεν είναι κλεισμένοι  
όταν η συσκεύη είναι 
στη δική συσκευασία 
της  και όταν είναι 
εγκατεστημένη.

A

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Για να επιταχυνθεί 
η λειτουργία 
απόψυξης, 
παρακαλούμε να 
μη χρησιμοποιείτε 
κανένα άλλο 
μηχανικό ή άλλο 
εξοπλισμό εκτός 
από τα οποία που 
συνιστώνται από τον 
κατασκευαστή.

A
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Μην καταστρέφετε 
το ψυκτικό κύκλωμα.

A

ΠΡΟΣΟΧΗ:  
Μην χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρικές 
συσκευές που δεν 
συνιστώνται από 
τον κατασκευαστή 
στους χώρους 
αποθήκευσης 
τροφίμων.

 
Αυτή η συσκευή έχει 
σχεδιαστεί για χρήση στο 
σπίτι ή στις παρακάτω 
περιοχές εφαρμογής
- Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στις κουζίνες 
των γραφείων, μαγαζιών και 
των άλλων των εργασιακών 
περιβαλλόντων,
- Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί από τους 
πελάτες στα αγρόκτηματα, 
ξενοδοχεία, μοτέλ και 
στα άλλα περιβάλλοντα 
καταλύματος,

Γενικές οδηγίες ασφαλείας
•	 Όταν θέλετε να 

πετάξετε ως άχρηστο 
ή να ανακυκλώσετε το 
προϊόν, συνιστούμε για τις 
απαιτούμενες πληροφορίες 
να συμβουλευτείτε το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις ή 
τους αρμόδιους φορείς.

• Να συμβουλεύεστε το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις 
για όλες τις ερωτήσεις και 
προβλήματα σχετικά με το 
ψυγείο. Μην επεμβαίνετε 
και μην αφήνετε 
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οποιονδήποτε άλλον 
να επέμβει στο ψυγείο 
χωρίς να ειδοποιήσετε το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

• Για προϊόντα με 
χώρο κατάψυξης: Μην 
καταναλώνετε παγωτό 
και παγοκύβους αμέσως 
μόλις τα βγάλετε από το 
χώρο της κατάψυξης! (Αυτό 
μπορεί να προκαλέσει 
κρυοπαγήματα στο στόμα 
σας). 

• Για προϊόντα με 
χώρο κατάψυξης: Μην 
τοποθετείτε στην 
κατάψυξη ποτά ή 
αναψυκτικά σε μπουκάλια ή 
μεταλλικά κουτιά. Αλλιώς, 
υπάρχει κίνδυνος να 
σκάσουν. 

• Μην αγγίζετε τα παγωμένα 
τρόφιμα με τα χέρια, γιατί 
μπορεί να κολλήσουν στο 
χέρι σας. 

• Αποσυνδέετε το ψυγείο 
από την πρίζα πριν τον 
καθαρισμό ή την απόψυξη.

•  Δεν πρέπει να 
χρησιμοποιείτε ποτέ 
ατμό και ατμοποιημένα 
καθαριστικά υλικά στις 
διαδικασίες καθαρισμού και 
απόψυξης του ψυγείου σας. 
Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
ο ατμός μπορεί να έλθει 
σε επαφή με τα ηλεκτρικά 
εξαρτήματα και να γίνει η 
αιτία βραχυκυκλώματος ή 
ηλεκτροπληξίας. 

• Ποτέ μη χρησιμοποιείτε 
εξαρτήματα του ψυγείου 
σας, όπως η πόρτα, 

ως μέσο στήριξης ή ως 
σκαλοπάτι. 

• Μη χρησιμοποιείτε 
ηλεκτρικές συσκευές στο 
εσωτερικό του ψυγείου.

• Μην προξενήσετε ζημιά 
με εργαλεία διάτρησης 
ή κοπής στα μέρη 
της συσκευής όπου 
κυκλοφορεί το ψυκτικό 
μέσο. Το ψυκτικό μέσο 
που μπορεί να εκτιναχθεί 
αν τρυπήσουν οι δίοδοι 
αερίου του εξατμιστήρα, 
των επεκτάσεων σωλήνων 
ή των επιφανειακών 
επικαλύψεων, προκαλεί 
ερεθισμό στο δέρμα και 
τραυματισμό στα μάτια.

• Μην καλύπτετε και μην 
φράσσετε με οποιοδήποτε 
υλικό τα ανοίγματα 
αερισμού του ψυγείου σας.

• Οι επισκευές σε 
ηλεκτρικές συσκευές 
πρέπει να διεξάγονται 
μόνο από εξουσιοδοτημένο 
προσωπικό. Οι 
επισκευές που γίνονται 
από αναρμόδια άτομα 
δημιουργούν κινδύνους για 
το χρήστη.

• Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε βλάβης 
ή κατά τη διάρκεια των 
εργασιών συντήρησης 
ή επισκευών, να 
αποσυνδέετε το 
ψυγείο από την παροχή 
ηλεκτρικού ρεύματος 
είτε απενεργοποιώντας 
τον αντίστοιχο 
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ασφαλειοδιακόπτη είτε 
βγάζοντας το φις από την 
πρίζα. 

• Για την αποσύνδεση 
του φις μην τραβάτε το 
καλώδιο. 

• Βεβαιωθείτε ότι τα υψηλού 
βαθμού αλκοολούχα 
ποτά αποθηκεύονται 
με ασφάλεια με το 
καπάκι στερεωμένο και 
τοποθετημένο σε όρθια 
θέση.

• Ποτέ μην αποθηκεύετε στο 
ψυγείο μπουκάλια σπρέι 
που περιέχουν εύφλεκτες 
και εκρηκτικές ουσίες.

• Μη χρησιμοποιείτε 
μηχανικές διατάξεις ή άλλα 
μέσα για να επιταχύνετε τη 
διαδικασία της απόψυξης, 
εκτός από τα μέσα που 
συνιστά ο κατασκευαστής.

• Το προϊόν αυτό δεν 
προορίζεται για χρήση 
από άτομα με σωματικά, 
αισθητηριακά ή διανοητικά 
προβλήματα ή από άτομα 
με έλλειψη εμπειρίας 
(περιλαμβανομένων 
παιδιών), εκτός αν τα 
άτομα βρίσκονται υπό την 
επίβλεψη ατόμου που θα 
είναι υπεύθυνο για την 
ασφάλειά τους ή που θα 
τα καθοδηγήσει όπως 
απαιτείται για τη χρήση 
του προϊόντος

• Μη χρησιμοποιήσετε το 
ψυγείο αν έχει υποστεί 
βλάβη ή ζημιά. Αν έχετε 
οποιαδήποτε αμφιβολία 
συμβουλευτείτε τον 

αντιπρόσωπο σέρβις.
• Η ηλεκτρική ασφάλεια 

του ψυγείου σας θα είναι 
εγγυημένη μόνον αν το 
σύστημα γείωσης του 
σπιτιού σας συμμορφώνεται 
με τα ισχύοντα πρότυπα.

• Η έκθεση του προϊόντος σε 
βροχή, χιόνι, ήλιο και άνεμο 
δημιουργεί κινδύνους σε 
σχέση με την ασφάλεια με 
το ηλεκτρικό ρεύμα.

• Αν υπάρχει ζημιά στο 
καλώδιο ρεύματος, για 
την αποφυγή κινδύνου 
επικοινωνήστε με το 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.

• Σε καμία περίπτωση μη 
συνδέσετε το ψυγείο στην 
πρίζα κατά τη διάρκεια της 
εγκατάστασης. Αλλιώς, 
μπορεί να δημιουργηθεί 
κίνδυνος θανάτου ή σοβαρού 
τραυματισμού.

• Το ψυγείο αυτό προορίζεται 
αποκλειστικά για τη φύλαξη 
τροφίμων. Δεν πρέπει 
να χρησιμοποιηθεί για 
οποιονδήποτε άλλο σκοπό.

• Η ετικέτα τεχνικών 
προδιαγραφών βρίσκεται 
πάνω στο αριστερό τοίχωμα 
στο εσωτερικό του ψυγείου.

• Ποτέ μη συνδέσετε το 
ψυγείο σας σε συστήματα 
εξοικονόμησης ενέργειας, 
γιατί αυτά μπορεί να 
προκαλέσουν ζημιά στο 
ψυγείο.

• Αν το ψυγείο σας διαθέτει 
μπλε φως, μην κοιτάζετε 
το μπλε φως μέσω οπτικών 
διατάξεων.
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•  Για ψυγεία με μη αυτόματο 
σύστημα ελέγχου, μετά 
από διακοπή ρεύματος 
περιμένετε τουλάχιστον 5 
λεπτά πριν θέσετε πάλι το 
ψυγείο σε λειτουργία.

•  Σε περίπτωση 
μεταβίβασης, το παρόν 
εγχειρίδιο χρήσης θα 
πρέπει να παραδοθεί στον 
καινούριο ιδιοκτήτη του 
προϊόντος.

• Αποφύγετε την πρόκληση 
ζημιάς στο καλώδιο 
ρεύματος όταν μεταφέρετε 
το ψυγείο. Αν το καλώδιο 
τσακίσει μπορεί να 
προκληθεί πυρκαγιά. Ποτέ 
μην τοποθετείτε βαριά 
αντικείμενα πάνω στο 
καλώδιο ρεύματος. Μην 
αγγίζετε το φις με υγρά 
χέρια όταν συνδέετε το 
προϊόν στην πρίζα.

• Μη συνδέσετε το ψυγείο σε 
πρίζα που δεν είναι καλά 
στερεωμένη στη θέση της.

• Για λόγους ασφαλείας, δεν 
πρέπει ποτέ να πιτσιλίζετε 
νερό απ' ευθείας σε 
εσωτερικά ή εξωτερικά 
μέρη του προϊόντος.

• Για να αποφύγετε τον 
κίνδυνο πυρκαγιά και 
έκρηξης, μην ψεκάζετε 
κοντά στο ψυγείο υλικά 

που περιέχουν εύφλεκτα 
αέρια όπως προπάνιο 
κ.λ.π.

• Ποτέ μην τοποθετείτε 
πάνω στο ψυγείο δοχεία 
που περιέχουν νερό, γιατί 
μπορεί να προκληθεί 
ηλεκτροπληξία ή πυρκαγιά.

•  Μην υπερφορτώνετε το 
ψυγείο με υπερβολική 
ποσότητα τροφίμων. 
Αν υπερφορτωθεί το 
ψυγείο, όταν ανοίγετε 
την πόρτα τα τρόφιμα 
μπορεί να πέσουν και 
να σας κτυπήσουν ή 
να προξενήσουν ζημιά 
στο ψυγείο. Ποτέ μην 
τοποθετείτε αντικείμενα 
πάνω στο ψυγείο. 
Διαφορετικά μπορεί να 
πέσουν όταν ανοίγετε ή 
κλείνετε την πόρτα του 
ψυγείου.

•  Επειδή για τη φύλαξή 
τους απαιτούνται 
ακριβείς συνθήκες 
θερμοκρασίας, δεν 
πρέπει να φυλάσσονται 
στο ψυγείο εμβόλια, 
φάρμακα ευαίσθητα στη 
θερμοκρασία, επιστημονικά 
υλικά κλπ.

•  Το ψυγείο θα πρέπει να 
αποσυνδέεται από το 
ρεύμα αν δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ένα 
ενδεχόμενο πρόβλημα στο 
καλώδιο ρεύματος μπορεί 
να προκαλέσει πυρκαγιά.

• Το ψυγείο μπορεί να 
μετακινηθεί αν τα 
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ρυθμιζόμενα πόδια 
δεν έχουν ρυθμιστεί 
ώστε να έχουν σταθερή 
επαφή με το δάπεδο. Η 
σωστή στερέωση των 
ρυθμιζόμενων ποδιών 
στο δάπεδο μπορεί να 
αποτρέψει τη μετακίνηση 
του ψυγείου.

• Όταν μεταφέρετε το 
ψυγείο μην το κρατάτε 
από τη λαβή της πόρτας. 
Διαφορετικά, αυτή μπορεί 
να σπάσει.

• Όταν χρειαστεί να 
εγκαταστήσετε το ψυγείο 
σας δίπλα σε άλλο 
ψυγείο ή καταψύκτη, η 
απόσταση ανάμεσα στις 
συσκευές θα πρέπει να 
είναι τουλάχιστον 8 εκ. 
Διαφορετικά, μπορεί να 
σχηματιστεί υγρασία 
στα γειτονικά πλευρικά 
τοιχώματα.

• Σε καμία περίπτωση 
μη χρησιμοποιήσετε το 
προϊόν αν είναι ανοικτό το 
τμήμα στο πάνω ή πίσω 
μέρος του προϊόντος που 
περιέχει τις πλακέτες 
τυπωμένων κυκλωμάτων 
(κάλυμμα τυπωμένων 
κυκλωμάτων) (1). 

1

1

 

Για προϊόντα με διανομέα 
νερού:
• Η μέγιστη πίεση για 

την είσοδο κρύου νερού 
θα είναι 90 psi (620 
kPa). Αν η πίεση νερού 
υπερβαίνει τα 80 psi (550 
kPa), χρησιμοποιήστε 
μια βαλβίδα περιορισμού 
πίεσης στο σύστημα 
παροχής νερού σας. Αν δεν 
γνωρίζετε πώς να ελέγξετε 
την πίεση νερού, ζητήστε 
τη βοήθεια επαγγελματία 
υδραυλικού.

• Αν υπάρχει κίνδυνος 
φαινομένου υδραυλικού 
πλήγματος (απότομης 
μεταβολής πίεσης 
του νερού) στην 
εγκατάστασής σας, 
πάντα να χρησιμοποιείτε 
στην εγκατάσταση 
εξοπλισμό αποτροπής του 
υδραυλικού πλήγματος. 
Συμβουλευτείτε 
επαγγελματίες 
υδραυλικούς αν δεν είστε 
σίγουροι ότι δεν υπάρχει 
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φαινόμενο υδραυλικού 
πλήγματος στην 
εγκατάστασή σας.

• Μην εγκαταστήσετε στην 
είσοδο ζεστού νερού. 
Λάβετε μέτρα προφύλαξης 
έναντι του κινδύνου να 
παγώσουν οι εύκαμπτοι 
σωλήνες. Η περιοχή 
θερμοκρασιών νερού 
λειτουργίας είναι από 
ελάχιστη 0,6 °C (33 °F) 
έως μέγιστη 38 °C (100 
°F).

• Χρησιμοποιείτε μόνο 
πόσιμο νερό.

Ασφάλεια των παιδιών
•  Αν το ψυγείο σας διαθέτει 

κλειδαριά, πρέπει να 
φυλάτε το κλειδί μακριά 
από παιδιά.

• Τα παιδιά πρέπει να 
βρίσκονται υπό επίβλεψη 
ώστε να μην επεμβαίνουν 
στο προϊόν.

Προειδοποίηση HC 
(Για συσκευές Ψύξης - 
Θέρμανσης)
Αν το ψυκτικό σύστημα 
της συσκευής σας περιέχει 
R600a: 
Το αέριο αυτό είναι εύφλεκτο. 
Για το λόγο αυτό, προσέχετε 
να μην προκληθεί ζημιά στο 
ψυκτικό σύστημα και τις 
σωληνώσεις του κατά τη 
χρήση και τη μεταφορά της 
συσκευής. Σε περίπτωση 
ζημιάς, κρατήστε τη συσκευή 
σας μακριά από ενδεχόμενες 
πηγές φωτιάς οι οποίες 
μπορούν να κάνουν το προϊόν 
να πιάσει φωτιά και αερίστε 

το χώρο στον οποίο είναι 
τοποθετημένη η μονάδα. 
Αγνοήστε αυτή την 
προειδοποίηση αν το 
ψυκτικό σύστημα της 
συσκευής σας περιέχει 
R134a. 
Ο τύπος αερίου που 
χρησιμοποιείται στο προϊόν 
αναφέρεται στην πινακίδα 
στοιχείων η οποία βρίσκεται 
πάνω στο αριστερό τοίχωμα 
στο εσωτερικό του ψυγείου.
Σε καμία περίπτωση μην 
πετάξετε το προϊόν σε φωτιά.
Τι πρέπει να κάνετε για 
εξοικονόμηση ενέργειας
•	 Μην αφήνετε τις πόρτες 

του ψυγείου σας ανοικτές 
για μεγάλο χρονικό 
διάστημα.

• Μην τοποθετείτε ζεστά 
φαγητά ή ποτά στο ψυγείο 
σας.

• Μην υπερφορτώνετε το 
ψυγείο σας, ώστε να μην 
εμποδίζεται η κυκλοφορία 
αέρα στο εσωτερικό του.

• Μην τοποθετείτε το ψυγείο 
σας σε απ' ευθείας ηλιακό 
φως ή κοντά σε συσκευές 
που εκπέμπουν θερμότητα 
όπως φούρνους, πλυντήρια 
πιάτων ή σώματα 
θέρμανσης.

• Φροντίζετε να διατηρείτε 
τα τρόφιμα σε κλειστά 
δοχεία.

• Για προϊόντα με χώρο 
κατάψυξης: Μπορείτε 
να φυλάξετε τη μέγιστη 
ποσότητα τροφίμων στην 
κατάψυξη όταν αφαιρέστε 
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το ράφι ή το συρτάρι της 
κατάψυξης. Η αναφερόμενη 
τιμή κατανάλωσης 
ενέργειας για το ψυγείο 
σας προσδιορίστηκε ενώ 
είχε αφαιρεθεί το ράφι ή το 
συρτάρι της κατάψυξης και με 
το μέγιστο φορτίο τροφίμων. 
Δεν υπάρχει πρόβλημα από 
τη χρήση ραφιού ή συρταριού 
ανάλογα με τα σχήματα και 
τα μεγέθη των τροφίμων που 
πρόκειται να καταψυχθούν.

• Η απόψυξη των 
κατεψυγμένων τροφίμων στο 
χώρο συντήρησης θα παρέχει 
και εξοικονόμηση ενέργειας 
και καλύτερη διατήρηση της 
ποιότητας των τροφίμων.
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3  Εγκατάσταση

2. Εισάγετε τις 2 πλαστικές σφήνες στο 
πίσω σύστημα αερισμού, όπως δείχνει 
η ακόλουθη εικόνα. Οι πλαστικές 
σφήνες θα παρέχουν την απαιτούμενη 
απόσταση ανάμεσα στο ψυγείο σας 
και τον τοίχο ώστε να επιτρέπεται η 
κυκλοφορία του αέρα.

3. Καθαρίστε το εσωτερικό του ψυγείου 
όπως συνιστάται στην ενότητα 
"Συντήρηση και καθαρισμός".

Ηλεκτρική σύνδεση
Συνδέστε τη συσκευή σας σε γειωμένη 
πρίζα η οποία προστατεύεται από 
ασφάλεια κατάλληλης ονομαστικής τιμής 
ρεύματος.
Σημαντική παρατήρηση:
•  Η σύνδεση πρέπει να συμμορφώνεται 

με τους εθνικούς κανονισμούς.
•  Το φις του καλωδίου ρεύματος πρέπει 

να είναι εύκολα προσπελάσιμο μετά 
την εγκατάσταση.

•  Η καθοριζόμενη ηλεκτρική τάση πρέπει 
να είναι ίδια με την τάση ρεύματος του 
δικτύου σας.

•  Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται 
καλώδια προέκτασης και πολύπριζα 
για τη σύνδεση στο ρεύμα.

B Αν ένα καλώδιο ρεύματος έχει υποστεί 
ζημιά, αυτό πρέπει να αντικατασταθεί 
από αδειούχο ειδικό τεχνικό.

B Δεν επιτρέπεται η λειτουργία της 
συσκευής πριν την επισκευή! Υπάρχει 
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας!

B Παρακαλούμε να θυμάστε ότι δεν θα 
θεωρείται υπεύθυνος ο κατασκευαστής 
αν δεν τηρηθούν οι πληροφορίες που 
δίνονται στο εγχειρίδιο οδηγιών.

Σημεία που πρέπει να 
προσέξετε κατά την 
εκ νέου μεταφορά του 
ψυγείου
1. Θα πρέπει να αδειάσετε και να 

καθαρίσετε το ψυγείο σας πριν από 
οποιαδήποτε μεταφορά.

2. Πριν τοποθετήσετε πάλι το ψυγείο 
στη συσκευασία του, τα ράφια, τα 
αξεσουάρ, το συρτάρι λαχανικών κλπ. 
θα πρέπει να στερεωθούν με χρήση 
κολλητικής ταινίας για προστασία από 
τα τραντάγματα.

3. Η συσκευασία θα πρέπει να 
ασφαλιστεί με ταινίες κατάλληλου 
πάχους και γερά σχοινιά και θα 
πρέπει να ακολουθούνται οι κανόνες 
μεταφοράς που είναι τυπωμένοι στο 
κιβώτιο.

Μην ξεχνάτε...
Κάθε υλικό που ανακυκλώνεται είναι μια 
απαραίτητη πηγή υλικών προς όφελος της 
φύσης και των εθνικών μας πόρων.
Αν επιθυμείτε να συμβάλετε στην 
ανακύκλωση των υλικών συσκευασίας, 
μπορείτε να πάρετε περισσότερες 
πληροφορίες από τους περιβαλλοντικούς 
φορείς ή τις τοπικές αρχές.

Πριν θέσετε σε λειτουργία 
το ψυγείο σας
Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το 
ψυγείο σας ελέγξτε τα εξής:

1. Είναι το εσωτερικό του ψυγείου 
στεγνό και μπορεί ο αέρας να 
κυκλοφορεί ανεμπόδιστα στο πίσω 
του μέρος;
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Διάθεση των υλικών 
συσκευασίας
Τα υλικά συσκευασίας μπορεί να είναι 
επικίνδυνα για τα παιδιά. Κρατάτε τα 
υλικά συσκευασίας μακριά από παιδιά 
ή πετάξτε τα αφού τα διαχωρίσετε 
ανάλογα με τις οδηγίες για απόβλητα. 
Μην τα πετάξετε μαζί με τα κοινά οικιακά 
απορρίμματα.
Η συσκευασία του ψυγείου σας έχει 
παραχθεί από ανακυκλώσιμα υλικά.
Διάθεση του παλιού σας 
ψυγείου
Απορρίψτε το παλιό σας ψυγείο με τρόπο 
φιλικό προς το περιβάλλον.
• Σχετικά με τον τρόπο απόρριψης 

του ψυγείου σας μπορείτε να 
συμβουλευτείτε τον εξουσιοδοτημένο 
έμπορο που συνεργάζεστε ή τις 
δημοτικές σας αρχές.

Πριν πετάξετε το ψυγείο σας, κόψτε το 
καλώδιο ρεύματος, και, αν υπάρχουν 
κλειδαριές σε πόρτες, καταστήστε τις 
μη λειτουργικές, για την προστασία των 
παιδιών από οποιονδήποτε κίνδυνο.
Τοποθέτηση και 
εγκατάσταση
AΑν η πόρτα εισόδου του χώρου όπου θα 
τοποθετηθεί το ψυγείο δεν είναι αρκετά 
πλατιά για να περάσει το ψυγείο, τότε 
καλέστε το εξουσιοδοτημένο σέρβις για 
να αφαιρέσει την πόρτα του ψυγείου σας 
και να το περάσει μέσα από την πόρτα με 
το πλάι. 

1. Εγκαταστήστε το ψυγείο σε θέση που 
προσφέρει ευκολία στη χρήση.
2. Κρατήστε το ψυγείο σας μακριά από 
πηγές θερμότητας, μέρη με υγρασία και 
από απ' ευθείας ηλιακό φως.
3. Αν το πάτωμα είναι καλυμμένο με χαλί, 
το προϊόν σας θα πρέπει να ανυψωθεί 
κατά 2,5 εκ. από το δάπεδο. 
4. Τοποθετήστε το ψυγείο σας σε δάπεδο 
με επίπεδη επιφάνεια για να αποφευχθούν 
τα τραντάγματα.
5. Το προϊόν σας χρειάζεται επαρκή 
κυκλοφορία αέρα για να λειτουργεί 
αποδοτικά. Αν το προϊόν πρόκειται να 
τοποθετηθεί μέσα σε εσοχή τοίχου, 
μην παραλείψετε να αφήσετε ελεύθερη 
απόσταση τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στο 
προϊόν και την οροφή, τον πίσω τοίχο και 
τους πλευρικούς τοίχους.
Αν το προϊόν πρόκειται να τοποθετηθεί 
μέσα σε εσοχή τοίχου, μην παραλείψετε 
να αφήσετε ελεύθερη απόσταση 
τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στο προϊόν 
και την οροφή, τον πίσω τοίχο και τους 
πλευρικούς τοίχους. Ελέγξτε αν υπάρχει 
στη θέση του το εξάρτημα προστασίας 
της απόστασης από τον πίσω τοίχο (αν 
παρέχεται με το προϊόν). Αν το εξάρτημα 
δεν είναι διαθέσιμο, ή αν έχει χαθεί ή 
πέσει, ρυθμίστε τη θέση του προϊόντος 
έτσι ώστε να παραμένει διάκενο 
τουλάχιστον 5 cm ανάμεσα στην πίσω 
επιφάνεια του προϊόντος και τον τοίχο 
του δωματίου. Το διάκενο στην πίσω 
πλευρά είναι σημαντικό για την αποδοτική 
λειτουργία του προϊόντος.
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Ρύθμιση των ποδιών
Αν	το	ψυγείο	σας	δεν	είναι	καλά	
ισορροπημένο:
Μπορείτε	να	ισορροπήσετε	το	ψυγείο	
σας	περιστρέφοντας	τα	μπροστινά	πόδια	
του,	όπως	δείχνει	η	εικόνα.	Η	γωνία	
όπου	βρίσκεται	το	πόδι	χαμηλώνει	όταν	
περιστρέφετε	το	πόδι	στην	κατεύθυνση	
του	μαύρου	βέλους	και	ανυψώνεται	όταν	
το	γυρίζετε	στην	αντίθετη	κατεύθυνση.	
Η	διαδικασία	αυτή	θα	γίνει	πιο	εύκολη	
αν	κάποιος	σας	βοηθήσει	ανυψώνοντας	
ελαφρά	το	ψυγείο.

Αντικατάσταση της 
λάμπας φωτισμού 
Για αλλαγή της λάμπας φωτισμού του 
ψυγείου σας, καλέστε το τοπικό σας 
εξουσιοδοτημένο σέρβις.
Ο λαμπτήρας (οι λαμπτήρες) που 
χρησιμοποιεί αυτή η συσκευή δεν είναι 
κατάλληλος(-οι) για φωτισμό των οικιακών 
χώρων. Ο σκοπός αυτού του λαμπτήρα 
είναι να βοηθά το χρήστη να βρίσκει με 
ασφάλεια και άνεση τα τρόφιμα στη 
συντήρηση/κατάψυξη.
Οι λάμπες που χρησιμοποιούνται σε αυτή 
τη συσκευή πρέπει να είναι ανθεκτικές 
σε ακραίες φυσικές συνθήκες, όπως 
θερμοκρασίες κάτω από -20 °C.
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4   Προετοιμασία
C η) για ελεύθερη συσκευή: "η παρούσα 

ψυκτική συσκευή δεν προορίζεται 
να χρησιμοποιηθεί ως εντοιχιζόμενη 
συσκευή"

 Το ψυγείο σας θα πρέπει να 
εγκατασταθεί σε απόσταση 
τουλάχιστον 30 εκ. από πηγές 
θερμότητας όπως εστίες 
μαγειρέματος, φούρνους, σώματα 
κεντρικής θέρμανσης και σόμπες 
και τουλάχιστον 5 εκ. μακριά από 
ηλεκτρικούς φούρνους και δεν θα 
πρέπει να τοποθετείται σε μέρη 
όπου δέχεται απ' ευθείας ηλιακή 
ακτινοβολία.

C Παρακαλούμε να φροντίζετε να 
διατηρείτε το εσωτερικό του ψυγείου 
σας σχολαστικά καθαρό.

C Αν πρέπει να εγκατασταθούν δύο 
ψυγεία το ένα δίπλα στο άλλο, θα 
πρέπει να υπάρχει μεταξύ τους 
απόσταση τουλάχιστον 2 εκ.

C Όταν θέσετε το ψυγείο σε λειτουργία 
για πρώτη φορά, παρακαλούμε 
τηρείτε τις ακόλουθες οδηγίες κατά 
τις αρχικές έξι ώρες.

 -  Η πόρτα δεν θα πρέπει να ανοίγει 
συχνά.

 -  Το ψυγείο θα πρέπει να λειτουργήσει 
κενό, χωρίς τρόφιμα στο εσωτερικό 
του.

 -  Μην αποσυνδέσετε το ψυγείο 
σας από το ρεύμα. Αν συμβεί μια 
ανεξέλεγκτη διακοπή ρεύματος, 
δείτε τις προειδοποιήσεις στην 
ενότητα “Συνιστώμενες λύσεις για 
προβλήματα”.

C Η αρχική συσκευασία και τα αφρώδη 
υλικά θα πρέπει να φυλαχτούν για 
μελλοντικές μεταφορές ή μετακόμιση.

C Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί 
να λειτουργεί σε θερμοκρασίες 
που καθορίζονται στον πιο κάτω 
πίνακα και είναι εξοπλισμένη με 
Προηγμένο ηλεκτρονικό σύστημα 
ελέγχου θερμοκρασίας (Advanced 
Electronic Temperature Control 
System, AETCS] που εξασφαλίζει 
ότι στη συνιστώμενη ρύθμιση [4 - 

τέσσερα στο περιστροφικό κουμπί] 
τα κατεψυγμένα τρόφιμα στο χώρο 
κατάψυξης δεν θα αποψυχθούν ακόμη 
και αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος 
πέσει ως τους -15 °C. Όταν γίνεται 
εγκατάσταση για πρώτη φορά, 
το προϊόν ΔΕΝ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ να 
τοποθετηθεί σε χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος επειδή η θερμοκρασία 
κατάψυξης δεν θα μειωθεί στην 
κανονική τιμή λειτουργίας. Όταν το 
ψυγείο έχει φθάσει στη σταθερή του 
κατάσταση λειτουργίας, μπορείτε 
να αλλάξετε τη θέση του. Τότε 
λοιπόν μπορείτε να εγκαταστήσετε 
τη συσκευή σας σε γκαράζ ή σε μη 
θερμαινόμενο δωμάτιο χωρίς να 
χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως 
χαλάσουν τα τρόφιμα στο χώρο 
κατάψυξης. Ωστόσο στις χαμηλές 
θερμοκρασίες που αναφέρθηκαν 
πιο πάνω, πιθανόν θα παγώσουν τα 
περιεχόμενα του χώρου συντήρησης, 
γι' αυτό ελέγχετε και καταναλώνετε 
όπως χρειάζεται τα τρόφιμα στο χώρο 
συντήρησης. Όταν η θερμοκρασία 
περιβάλλοντος επιστρέψει στο 
κανονικό, μπορείτε να αλλάξετε τη 
ρύθμιση του περιστροφικού κουμπιού 
ώστε να ταιριάζει με τις ανάγκες σας. 

C Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος είναι 
κάτω από 0°C, τα τρόφιμα στο χώρο 
συντήρησης θα παγώσουν. Γι' αυτό 
συνιστούμε να μη χρησιμοποιείτε το 
χώρο συντήρησης σε τόσο χαμηλές 
θερμοκρασίες περιβάλλοντος. 
Μπορείτε να συνεχίσετε τη χρήση του 
χώρου κατάψυξης ως συνήθως.

CΣε ορισμένα μοντέλα, ο πίνακας 
οργάνων απενεργοποιείται αυτόματα 5 
λεπτά μετά το κλείσιμο της πόρτας. Θα 
ενεργοποιηθεί πάλι όταν ανοίξει η πόρτα ή 
όταν πατηθεί οποιοδήποτε πλήκτρο.
CΛόγω της μεταβολής της θερμοκρασίας, 
ως αποτέλεσμα του ανοίγματος/
κλεισίματος της πόρτας του προϊόντος 
κατά τη διάρκεια της λειτουργίας, η 
συμπύκνωση στην πόρτα/ράφια και στα 
γυάλινα δοχεία είναι φυσιολογική.
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Κουμπί ρύθμισης 
θερμοστάτη
Η εσωτερική θερμοκρασία του ψυγείου 
σας μεταβάλλεται για τους εξής λόγους:
• Εποχική διακύμανση θερμοκρασίας 

περιβάλλοντος,
• Συχνό άνοιγμα και παραμονή ανοικτής 

για μεγάλα διαστήματα της πόρτας,
• Τοποθέτηση στο ψυγείο τροφίμων 

χωρίς πρώτα να ψυχθούν στη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος,

• Η θέση του ψυγείου στο δωμάτιο (π.χ. 
έκθεση σε ηλιακό φως).

• Μπορείτε με το θερμοστάτη να 
αντισταθμίσετε τη διακύμανση της 
εσωτερικής θερμοκρασίας εξαιτίας 
των πιο πάνω αιτίων. Οι αριθμοί 
περιμετρικά του κουμπιού του 
θερμοστάτη δείχνουν τους βαθμούς 
ψύξης.

• Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
είναι υψηλότερη από 32°C, γυρίστε 
το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση 
μέγιστης ψύξης. 

• Αν η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
είναι χαμηλότερη από 25°C, γυρίστε 
το κουμπί του θερμοστάτη στη θέση 
ελάχιστης ψύξης.

Απόψυξη
Ο χώρος συντήρησης εκτελεί πλήρως 

αυτόματη απόψυξη. Το νερό που 
παράγεται κατά την απόψυξη περνάει 
από την αυλάκωση συλλογής νερού 
και ρέει στον εξατμιστή μέσα από 
το σωλήνα αποστράγγισης. Στον 
εξατμιστή το νερό εξατμίζεται 
αυτόματα. 

• Ο χώρος βαθιάς κατάψυξης δεν 
εκτελεί αυτόματη απόψυξη, ώστε 
να αποφευχθεί η αλλοίωση των 
κατεψυγμένων τροφίμων. 

• Ελέγχετε τακτικά μήπως ο σωλήνας 
αποστράγγισης είναι φραγμένος και 
καθαρίστε τον, αν χρειάζεται, με το 
ραβδάκι που βρίσκεται στην οπή

5  Χρήση του ψυγείου σας

• Η πάχνη που δημιουργείται στο θάλαμο 
κατάψυξης πρέπει να αποψύχεται 
κάθε 6 μήνες. Συνιστάται να κάνετε 
απόψυξη όταν ο χώρος βαθιάς 
κατάψυξης δεν είναι πολύ γεμάτος ή 
είναι κενός.

• Για να το κάνετε, τυλίξτε τα 
κατεψυγμένα τρόφιμα με χαρτί και 
κρατήστε στο πιο κρύο μέρος που 
μπορείτε ή σε ένα άλλο ψυγείο αν 
υπάρχει διαθέσιμο. 
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• Σταματήστε το ψυγείο σας μέσω του 
κουμπιού ρύθμισης της θερμοκρασίας 
ή αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος 
από την πρίζα. Για να επισπεύσετε την 
απόψυξη μπορείτε να τοποθετήσετε 
ένα δοχείο γεμάτο με ζεστό νερό 
στο θάλαμο κατάψυξης ή να αφήσετε 
την πόρτα του θαλάμου κατάψυξης 
ανοικτή. 

• Αφαιρέστε το νερό που συγκεντρώνεται 
στο κάτω δοχείο του θαλάμου 
κατάψυξης με ένα απορροφητικό πανί 
ή σφουγγάρι. 

Διακοπή της λειτουργίας 
της συσκευής σας 
Αν	ο	θερμοστάτης	της	συσκευής	σας	
διαθέτει	ρύθμιση	“0”:
-	Μπορείτε	να	διακόψετε	τη	λειτουργία	
της	συσκευής	σας	ρυθμίζοντας	το	κουμπί	
του	θερμοστάτη	στη	θέση	“0”	(μηδέν).	
Η	συσκευή	σας	δεν	θα	αρχίσει	να	
λειτουργεί	αν	δεν	επαναφέρετε	το	κουμπί	
θερμοστάτη	στη	θέση	“1”	ή	μία	από	τις	
άλλες	θέσεις.
Αν	ο	θερμοστάτης	της	συσκευής	σας	
διαθέτει	ρύθμιση	“min”:
-	Αποσυνδέστε	τη	συσκευή	από	την	πρίζα	
όταν	θέλετε	να	διακόψετε	τη	λειτουργίας	
της.

• Στεγνώστε το θάλαμο κατάψυξης 
εντελώς και επαναφέρετε το κουμπί 
ρύθμισης της θερμοκρασίας στην 
προηγούμενη θέση του. 

• Λειτουργήστε το ψυγείο σας για 2 ώρες 
χωρίς τρόφιμα και με τις πόρτες 
κλειστές πριν τοποθετήσετε πάλι τα 
τρόφιμα στο χώρο βαθιάς κατάψυξης.
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Συρόμενοι ρυθμιστές 
υγρασίας συρταριών 
λαχανικών
Χρήση των συρόμενων ρυθμιστών 
υγρασίας συρταριών λαχανικών
Τα συρτάρια λαχανικών του ψυγείου σας 
έχουν σχεδιαστεί ειδικά για να διατηρούν 
τα λαχανικά φρέσκα χωρίς να χάνουν 
την υγρασία τους. Βασικά, ο ψυχρός 
αέρας κυκλοφορεί γύρω από τα συρτάρια 
λαχανικών και η ποσότητα ψυχρού 
αέρα που περνά μέσα από τα συρτάρια 
μπορεί να ρυθμιστεί από του συρόμενους 
ρυθμιστές της μπροστινής πλευράς του 
καλύμματος των συρταριών λαχανικών. 
Μπορείτε να θέσετε τους συρόμενους 
ρυθμιστές υγρασίας συρταριών λαχανικών 
σε κατάλληλη θέση ανάλογα με την 
υγρασία και την κατάσταση ψύξης των 
τροφίμων που βρίσκονται μέσα στα 
συρτάρια λαχανικών. 
Εάν επιθυμείτε περισσότερη ψύξη των 
τροφίμων στα συρτάρια λαχανικών, 
ανοίξτε τις οπές των ρυθμιστών 
υγρασίας, ενώ εάν θέλετε λιγότερη ψύξη 
αλλά να διατηρείται η υγρασία τους για 
μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, κλείστε τις 
οπές.

Πώς να φτιάχνετε παγάκια
Γεμίστε	τη	θήκη	για	παγάκια	με	νερό	και	
τοποθετήστε	τη	στη	θέση	της.	Ο	πάγος	σας	
θα	είναι	έτοιμος	σε	περίπου	δύο	ώρες.
Μπορείτε	να	αφαιρέσετε	εύκολα	τα	παγάκια	
σας	στρίβοντας	ελαφρά	τη	θήκη	τους.

* ΠΡΟΑΙΡ.
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Τούρμπο ανεμιστήρας ψύξης
“Ο	ανεμιστήρας	ψύξης	“τούρμπο”	έχει	
σχεδιαστεί	για	να	εξασφαλίζει	ομοιογενή	
κατανομή	και	κυκλοφορία	του	κρύου	αέρα	
μέσα	στο	ψυγείο	σας.	Ο	χρόνος	λειτουργίας	
του	τούρμπο	ανεμιστήρα	ψύξης	μπορεί	να	
διαφέρει	ανάλογα	με	τα	χαρακτηριστικά	
του	προϊόντος	σας.		Ενώ	σε	μερικά	
προϊόντα	ο	τούρμπο	ανεμιστήρας	ψύξης	
λειτουργεί	μόνο	μαζί	με	το	συμπιεστή,	σε	
άλλα	προϊόντα	ο	χρόνος	λειτουργίας	του	
καθορίζεται	από	το	σύστημα	ελέγχου,	
ανάλογα	με	τις	απαιτήσεις	ψύξης.	Αυτή	
η	κατάσταση	εξηγείται	σε	ξεχωριστή	
ετικέτα	προειδοποίησης	και	πληροφοριών	
πάνω	στο	ψυγείο	σε	προϊόντα	που	είναι	
εξοπλισμένα	με	τούρμπο	ανεμιστήρες	
οι	οποίοι	λειτουργούν	σε	συνθήκες	
διαφορετικές	από	το	συμπιεστή.”

Χρήση του περιστροφικού 
συρταριού λαχανικών (σε 
ορισμένα μοντέλα)
Το συρτάρι λαχανικών του ψυγείου 
σας, το οποίο ανοίγει με περιστροφική 
κίνηση, έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας 
προσφέρει ευκολία στη χρήση και να σας 
επιτρέπει να αποθηκεύετε περισσότερα 
λαχανικά και φρούτα (μεγάλο όγκο), όταν 
κάνετε πολλά ψώνια. 
 Αν πιάσετε και τραβήξετε τη 
λαβή στην κάτω αριστερή πλευρά 
του συρταριού λαχανικών, αυτό θα 
περιστραφεί από αριστερά προς 
τα δεξιά και θα ανοίξει εύκολα. Το 
διαχωριστικό στο συρτάρι λαχανικών (δεν 
περιλαμβάνεται σε όλα τα μοντέλα) θα 
σας επιτρέψει να ξεχωρίζετε τα λαχανικά 
και τα φρούτα σύμφωνα με τους τύπους 
τους και θα τα εμποδίζει να συμπιεστούν 
μεταξύ τους.
 Βεβαιωθείτε ότι η πόρτα έχει ανοιχτεί 
τουλάχιστον κατά 120 μοίρες, για να 
λειτουργήσει το συρτάρι λαχανικών.



EL19

Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των πορτών
Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των αριθμών.
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Αντιστροφή της φοράς ανοίγματος των πορτών
Προχωρήστε σύμφωνα με την σειρά των αριθμών.
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6  Συντήρηση και καθαρισμός
A Ποτέ μη χρησιμοποιήσετε βενζίνη, 

βενζόλιο ή παρόμοια υλικά για τον 
καθαρισμό.

B Συνιστούμε να αποσυνδέετε τη 
συσκευή από την πρίζα πριν τον 
καθαρισμό.

C Ποτέ μη χρησιμοποιείτε για τον 
καθαρισμό οποιοδήποτε αιχμηρό 
όργανο που χαράζει, σαπούνι, οικιακά 
καθαριστικά, απορρυπαντικά και 
γυαλιστικά κεριού.

C Σε προϊόντα που δεν είναι No Frost, 
στο πίσω τοίχωμα του θαλάμου 
συντήρησης σχηματίζονται σταγόνες 
και πάχνη πάχους έως ενός δακτύλου. 
Μην καθαρίζετε και μην απλώνετε λάδι 
ή παρόμοια υλικά.

C Χρησιμοποιείτε μόνο ελαφρώς υγρά 
πανιά μικροϊνών για τον καθαρισμό της 
εξωτερικής επιφάνειας του προϊόντος. 
Οι σπόγγοι και άλλοι τύποι πανιών 
καθαρισμού μπορεί να χαράξουν την 
επιφάνεια.

C Για να καθαρίσετε το περίβλημα του 
ψυγείου σας, χρησιμοποιήστε χλιαρό 
νερό και κατόπιν σκουπίστε το για να 
στεγνώσει.

C Για να καθαρίσετε το εσωτερικό, 
χρησιμοποιήστε πανί που έχει 
υγρανθεί ελαφρά σε διάλυμα από μια 
κουταλιά του γλυκού μαγειρικής σόδας 
σε περίπου μισό λίτρο νερού. Κατόπιν 
σκουπίστε τις επιφάνειες για να 
στεγνώσουν.

B Φροντίστε απαραίτητα να μην εισέλθει 
νερό στο περίβλημα της λάμπας και σε 
άλλα ηλεκτρικά εξαρτήματα.

B Εάν το ψυγείο σας δεν πρόκειται να 
χρησιμοποιηθεί για μεγάλη χρονική 
περίοδο, αποσυνδέστε το καλώδιο 
ρεύματος από την πρίζα, αφαιρέστε 
όλα τα τρόφιμα, καθαρίστε το και 
αφήστε την πόρτα μισάνοιχτη.

C Ελέγχετε τακτικά τις στεγανοποιήσεις 
στις πόρτες για να βεβαιωθείτε ότι 
είναι καθαρές και απαλλαγμένες από 
σωματίδια τροφίμων.

C Για να αφαιρέσετε ένα ράφι πόρτας, 
αφαιρέστε όλα τα περιεχόμενα και 
κατόπιν απλά σπρώξτε το ράφι προς 
τα πάνω ώστε να βγει από τη βάση 
του.

C Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ποτέ 
καθαριστικούς παράγοντες ή νερό που 
περιέχει χλώριο για να καθαρίσετε 
τις εξωτερικές επιφάνειες και τα 
επιχρωμιωμένα εξαρτήματα του 
προϊόντος. Το χλώριο προκαλεί 
διάβρωση σε μεταλλικές επιφάνειες 
αυτού του είδους.

C Μη χρησιμοποιείτε εργαλεία που 
κόβουν και χαράζουν ή σαπούνι, 
οικιακά καθαριστικά, απορρυπαντικά 
βενζίνη, βενζόλιο, κερί κλπ, 
διαφορετικά οι στάμπες στα πλαστικά 
εξαρτήματα θα σβήσουν και θα 
προκύψει παραμόρφωση. Για τον 
καθαρισμό χρησιμοποιήστε χλιαρό 
νερό και ένα μαλακό πανί και 
σκουπίστε για να στεγνώσει.

Προστασία των πλαστικών 
επιφανειών 
C Μην τοποθετείτε υγρά λάδια ή φαγητά 

μαγειρεμένα σε λάδι στο ψυγείο σας 
σε μη σφραγισμένα δοχεία, επειδή 
προξενούν βλάβες στις πλαστικές 
επιφάνειες του ψυγείου σας. Σε 
περίπτωση που χυθεί ή αλειφτεί 
λάδι στις πλαστικές επιφάνειες, 
αμέσως καθαρίστε και ξεπλύνετε το 
επηρεαζόμενο μέρος της επιφάνειας 
με χλιαρό νερό.
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7  Συνιστώμενες λύσεις για προβλήματα
Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη λίστα πριν καλέσετε το σέρβις. Έτσι μπορείτε να 
εξοικονομήσετε χρόνο και χρήματα. Η λίστα αυτή περιλαμβάνει συχνά παράπονα που 
δεν είναι αποτέλεσμα ελαττωμάτων της κατασκευής ή των χρησιμοποιούμενων υλικών. 
Ορισμένες από τις δυνατότητες που περιγράφονται εδώ ίσως να μην υπάρχουν στη 
συσκευή σας.

Το ψυγείο δεν λειτουργεί.
• Έχει συνδεθεί το ψυγείο σωστά 
στο ρεύμα; Συνδέστε το φις στην πρίζα 
στον τοίχο.
• Μήπως έχει καεί η ασφάλεια 
της πρίζας στην οποία έχει συνδεθεί το 
ψυγείο ή η γενική ασφάλεια; Ελέγξτε την 
ασφάλεια.
Συμπύκνωση στα πλευρικά τοιχώματα 
του χώρου συντήρησης. (MULTI ZONE, 
COOL CONTROL και FLEXI ZONE)
• Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες 
περιβάλλοντος. Συχνό άνοιγμα και 
κλείσιμο της πόρτας. Πολύ υψηλή 
υγρασία περιβάλλοντος. Αποθήκευση 
τροφίμων που περιέχουν υγρά σε 
ανοικτά δοχεία. Η πόρτα έχει ξεχαστεί 
μισάνοιχτη.
• Ρύθμιση του θερμοστάτη σε 
χαμηλότερη θερμοκρασία. 
• Μείωση του χρόνου που μένει 
ανοικτή η πόρτα ή λιγότερη συχνή χρήση 
της.
• Κάλυψη με κατάλληλο υλικό 
του φαγητού που φυλάσσεται σε 
ανοικτά δοχεία.
• Σκουπίστε τη συμπυκνωμένη 
υγρασία με στεγνό πανί και ελέγξτε αν 
επιμένει.
Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί

• Το προστατευτικό θερμικό 
του συμπιεστή θα ενεργοποιηθεί 
σε περίπτωση ξαφνικών διακοπών 
ρεύματος ή αν η συσκευή αποσυνδεθεί 
και συνδεθεί γρήγορα στο ρεύμα, 
όταν η πίεση του ψυκτικού μέσου στο 
σύστημα ψύξης του ψυγείου δεν έχει 
εξισορροπηθεί ακόμα.
• Η λειτουργία του ψυγείου σας 
θα αρχίσει πάλι μετά από 6 λεπτά. 
Παρακαλούμε καλέστε το σέρβις αν το 
ψυγείο σας δεν ξεκινήσει πάλι μετά το 
τέλος αυτού του χρονικού διαστήματος.
• Το ψυγείο βρίσκεται στον 
κύκλο απόψυξης. Αυτό είναι κανονικό 
για ψυγείο που δεν διαθέτει απόλυτα 
αυτόματη απόψυξη. Ο κύκλος απόψυξης 
λαμβάνει χώρα περιοδικά.
• Το ψυγείο δεν έχει συνδεθεί 
στην πρίζα. Βεβαιωθείτε ότι το φις έχει 
τοποθετηθεί σωστά στην πρίζα.
• Έχουν γίνει σωστά οι ρυθμίσεις 
θερμοκρασίας; Υπάρχει διακοπή 
ρεύματος. Καλέστε την εταιρία σας 
παροχής ηλεκτρισμού.
Το ψυγείο ενεργοποιείται συχνά ή για 
πολλή ώρα.
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• Το νέο σας ψυγείο μπορεί να είναι 
πλατύτερο από το παλαιό. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό. Τα μεγάλα ψυγεία λειτουργούν 
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα.

• Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 
χώρου είναι πολύ υψηλή. Αυτό είναι πολύ 
φυσιολογικό.

• Το ψυγείο ίσως συνδέθηκε στην πρίζα 
πρόσφατα ή μπορεί να έχει φορτωθεί με 
πολλά τρόφιμα. Η πλήρης ψύξη του ψυγείου 
σας στη θερμοκρασία λειτουργίας μπορεί να 
διαρκέσει δύο ώρες επιπλέον.

• Μπορεί πρόσφατα να τοποθετήθηκαν στο 
ψυγείο μεγάλες ποσότητες ζεστού φαγητού. 
Το πολύ ζεστό φαγητό προκαλεί λειτουργία 
του ψυγείου για περισσότερη ώρα έως ότου 
φθάσει την επιθυμητή θερμοκρασία φύλαξης 
των τροφίμων.

• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι πόρτες ή 
να παρέμειναν μισάνοιχτες για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Ο θερμός αέρας που έχει 
εισέλθει στο ψυγείο προκαλεί τη λειτουργία 
του ψυγείου για μεγαλύτερες χρονικές 
περιόδους. Ανοίγετε τις πόρτες λιγότερο 
συχνά.

• Η πόρτα του χώρου κατάψυξης ή συντήρησης 
μπορεί να έχει ξεχαστεί μισάνοιχτη. Ελέγξτε 
αν οι πόρτες έχουν κλείσει καλά.

• Το ψυγείο έχει ρυθμιστεί σε πολύ χαμηλή 
θερμοκρασία. Ρυθμίστε τη θερμοκρασία 
του ψυγείου σε υψηλότερο επίπεδο και 
περιμένετε έως ότου επιτευχθεί αυτή η 
θερμοκρασία.

• Η στεγανοποίηση πόρτας της συντήρησης 
ή κατάψυξης μπορεί να είναι λερωμένη, 
φθαρμένη, σπασμένη ή δεν εφαρμόζει 
καλά. Καθαρίστε ή αντικαταστήστε τη 
στεγανοποίηση. Αν υπάρχει ζημιά/ σπάσιμο 
στη στεγανοποίηση της πόρτας, μπορεί 
να προκληθεί λειτουργία του ψυγείου για 
μεγαλύτερες περιόδους για να διατηρείται η 
τρέχουσα θερμοκρασία.

Η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι 
πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της 
συντήρησης είναι επαρκής.
• Η θερμοκρασία του χώρου 
κατάψυξης έχει ρυθμιστεί σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης σε 
υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.
Η θερμοκρασία της συντήρησης είναι 
πολύ χαμηλή ενώ η θερμοκρασία της 
κατάψυξης είναι επαρκής.
• Η θερμοκρασία του χώρου 
συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε 
υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.
Τα τρόφιμα στα συρτάρια της 
συντήρησης παγώνουν.
• Η θερμοκρασία του χώρου 
συντήρησης έχει ρυθμιστεί σε 
πολύ χαμηλό επίπεδο. Ρυθμίστε τη 
θερμοκρασία του χώρου συντήρησης σε 
υψηλότερο επίπεδο και ελέγξτε.
Η θερμοκρασία στη συντήρηση ή την 
κατάψυξη είναι πολύ υψηλή.
• Η θερμοκρασία της συντήρησης 
έχει ρυθμιστεί σε πολύ υψηλό 
επίπεδο. Η ρύθμιση της συντήρησης 
έχει επίδραση στη θερμοκρασία της 
κατάψυξης. Αλλάξτε τη θερμοκρασία 
της συντήρησης ή κατάψυξης έως 
ότου η θερμοκρασία της συντήρησης ή 
κατάψυξης φθάσει σε επαρκές επίπεδο.
• Η πόρτα μπορεί να έχει μείνει 
μισάνοιχτη. Κλείστε καλά την πόρτα.
• Μπορεί πρόσφατα να 
τοποθετήθηκαν στο ψυγείο μεγάλες 
ποσότητες ζεστού φαγητού. Περιμένετε 
έως ότου η συντήρηση ή η κατάψυξη 
φθάσει στην επιθυμητή θερμοκρασία.
• Το ψυγείο μπορεί να έχει 
συνδεθεί στην πρίζα πρόσφατα.  Η 
πλήρης ψύξη του ψυγείου απαιτεί χρόνο 
λόγω του μεγέθους του.
Το ψυγείο παράγει θόρυβο παρόμοιο με 
το τικ τακ του ρολογιού.
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• Ο θόρυβος προέρχεται από την 
ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα του ψυγείου. 
Ο σκοπός της ηλεκτρομαγνητικής 
βαλβίδας είναι η εξασφάλιση της 
διέλευσης ψυκτικού μέσου μέσα από 
το χώρο που μπορεί να ρυθμιστεί σε 
θερμοκρασίες ψύξης ή κατάψυξης, και η 
εκτέλεση των λειτουργιών ψύξης.  Αυτό 
είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί 
ένδειξη δυσλειτουργίας.
Ο θόρυβος λειτουργίας αυξάνεται όταν 
λειτουργεί το ψυγείο.
• Τα χαρακτηριστικά 
λειτουργίας του ψυγείου μπορεί να 
διαφέρουν ανάλογα με τις μεταβολές 
της θερμοκρασίας περιβάλλοντος. Το 
φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν 
αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Κραδασμοί ή θόρυβος.
• Το δάπεδο δεν είναι ομαλό 
ή δεν είναι ανθεκτικό. Το ψυγείο 
ταλαντεύεται όταν μετακινηθεί ελαφρά. 
Βεβαιωθείτε ότι το δάπεδο είναι 
οριζόντιο, ανθεκτικό και ικανό να φέρει 
το βάρος του ψυγείου.
• Ο θόρυβος μπορεί να 
προκαλείται από αντικείμενα που έχουν 
τοποθετηθεί πάνω στο ψυγείο. Αυτά τα 
είδη πρέπει να απομακρυνθούν από τη 
συσκευή.
Υπάρχουν θόρυβοι σαν ροής ή ψεκασμού 
υγρού.
• Η ροή υγρών και αερίων είναι 
σύμφωνη με την αρχή λειτουργίας 
του ψυγείου σας. Το φαινόμενο είναι 
φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη 
δυσλειτουργίας.
Υπάρχει θόρυβος σαν ανέμου που φυσά.
• Για την αποτελεσματική ψύξη 
του ψυγείου χρησιμοποιούνται συσκευές 
διακίνησης αέρα (ανεμιστήρες) . Το 
φαινόμενο είναι φυσιολογικό και δεν 
αποτελεί ένδειξη δυσλειτουργίας.
Συμπύκνωση στα εσωτερικά τοιχώματα 
του ψυγείου.

• Ο ζεστός και υγρός καιρός 
αυξάνει το σχηματισμό πάγου και 
συμπύκνωσης. Το φαινόμενο είναι 
φυσιολογικό και δεν αποτελεί ένδειξη 
δυσλειτουργίας. 
• Η πόρτες είναι μισάνοιχτες. 
Βεβαιωθείτε ότι οι πόρτες είναι τελείως 
κλειστές.
• Ίσως να ανοίγονταν συχνά οι 
πόρτες ή να παρέμειναν ανοικτές για 
μεγάλο χρονικό διάστημα. Ανοίγετε την 
πόρτα λιγότερο συχνά.
Εμφανίζεται υγρασία στο εξωτερικό του 
ψυγείου ή ανάμεσα στις πόρτες.
• Ο καιρός μπορεί να είναι 
υγρός. Αυτό είναι πολύ φυσιολογικό 
σε περίπτωση υγρού καιρού. Όταν η 
υγρασία είναι μικρότερη, η συμπύκνωση 
θα πάψει να εμφανίζεται.
Κακοσμία στο εσωτερικό του ψυγείου.
• Το εσωτερικό του ψυγείου 
πρέπει να καθαριστεί. Καθαρίστε 
το εσωτερικό του ψυγείου, με ένα 
σφουγγάρι, χλιαρό νερό ή διάλυμα 
μαγειρικής σόδας σε νερό.
• Ίσως η οσμή να προκαλείται 
από ορισμένα δοχεία ή υλικά 
συσκευασίας. Χρησιμοποιήστε 
διαφορετικό δοχείο ή διαφορετική μάρκα 
υλικού συσκευασίας.
Η (Οι) πόρτα(-ες) δεν κλείνει(-ουν).
• Συσκευασίες τροφίμων ίσως 
να εμποδίζουν το κλείσιμο της πόρτας. 
Μετατοπίστε τις συσκευασίες που 
εμποδίζουν την πόρτα.
• Το ψυγείο πιθανόν να μην είναι 
εντελώς κατακόρυφο στο δάπεδο και 
μπορεί να ταλαντεύεται όταν σπρωχτεί 
ελαφρά. Ρυθμίστε τις βίδες ανύψωσης.
• Το δάπεδο δεν είναι επίπεδο 
ή δεν είναι ανθεκτικό. Βεβαιωθείτε ότι 
το δάπεδο είναι οριζόντιο και ικανό να 
φέρει το βάρος του ψυγείου.
Τα συρτάρια λαχανικών έχουν κολλήσει.
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• Τα τρόφιμα μπορεί να 
αγγίζουν την οροφή του συρταριού. 
Ανακατανείμετε τα τρόφιμα στο 
συρτάρι.
Αν Η Επιφανεια Του Προϊοντος Ειναι 
Θερμη.
•	 Ενδέχεται	να	παρατηρηθούν	

υψηλές	θερμοκρασίες	ανάμεσα	
στις	δύο	πόρτες,	στα	πλευρικά	
πλαίσια	και	στην	πίσω	
σχάρα	κατά	τη	λειτουργία	
του	προϊόντος.	Αυτό	είναι	
φυσιολογικό	και	το	προϊόν	δεν	
χρειάζεται	συντήρηση!Προσοχή	
όταν	αγγίζετε	αυτές	τις	
επιφάνειες.



ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...                                                                                                
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ ΤΗΛ 2510 392 180-3  
ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΘΗΝΩΝ  
ΑΛΙΜΟΥ 8 ΚΑΙ ΖΑΛΟΓΓΟΥ, ΑΛΙΜΟΣ  
ΤΗΛ 211 012 2829-30-31-32 
E-mail: seitanidis@otenet.gr 

 

ΕΕΓΓΓΓΥΥΗΗΣΣΗΗ  
Η εταιρεία ΠΑΡ.ΣΕΙΤΑΝΙΔΗΣ Α.Ε. σας ευχαριστεί για την προτίμηση που δείξατε αγοράζοντας τις 
συσκευές beko και σας παρέχει τον παρακάτω χρόνο εγγύησης από την ημερομηνία αγοράς τους. Αν μέσα 
στην διάρκεια της εγγύησης η συσκευή σας χρειαστεί επισκευή, μπορείτε να ενημερωθείτε για τα 
εξουσιοδοτημένα service από το τηλεφωνικό κέντρο της εταιρεία μας στο τηλέφωνο    2510 392511 / 
2510 392512 
 

ΨΥΓΕΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΤΑΨΥΚΤΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ 

ΚΟΥΖΙΝΕΣ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΦΟΥΡΝΟΙ ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΩΝ 2 ΧΡΟΝIA 

ΠΛΥΝΤΗΡΙΑ 3 ΧΡΟΝΙΑ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΕΣ - ΣΚΟΥΠΕΣ 2 ΧΡΟΝIA 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ………………………                AΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ………………………………………………… 

……………………………………………………………………….                 ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………….                  ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………………………. 

………………………………………………………………………                 ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………..       

ΤΗΛ : …………………………………………………………….                  ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ……………………………………….. 

ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ…………………………………………… 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

                                                                                                   ΑΡ. ΕΓΓΥΗΣΗΣ…………………………………………………  

                                                                               ΑΡ. ΠΑΡΑΣΤΑΤ. ΑΓΟΡΑΣ……………………………….. 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΓΟΡΑΣΤΗ………………………               ΜΟΝΤΕΛΟ ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………………………. 

……………………………………………………………………….               ΣΕΙΡΙΑΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ  ΣΥΣΚΕΥΗΣ……………………..         

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ…………………………………………………….                ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ………………………………………..   

………………………………………………………………………                  

ΤΗΛ : …………………………………………………………….                 ΣΦΡΑΓΙΔΑ & ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ……………….. 

                                                                                                   ………………………………………………………………………. 

            



 
ΧΩΡΟΣ 

ΓΡΑΜ / ΜΟΥ 

 
ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣEIΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ 

     
1. Για να ισχύει η παρούσα εγγύηση θα πρέπει να συμπληρωθούν πλήρως και να υπογραφούν δεόντως με 

φροντίδα του πελάτη και τα δύο μέρη της εγγύησης. Το απόκομμα για την εταιρεία θα πρέπει να 
ταχυδρομηθεί με συστημένη επιστολή ή να προσκομηθεί στα γραφεία της εταιρείας μας (Πολύστυλο 
Καβάλας  Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003) εντός 10 ημερών από την ημερομηνία αγοράς. 

 

2. Η εργοστασιακή εγγύηση καλύπτει τον χρόνο που αναγράφεται στον σχετικό πίνακα για κάθε συσκευή, 
κάθε ανωμαλία ή βλάβη που οφείλεται αποκλειστικά σε κατασκευαστικό ελάττωμα ή ελαττωματικό 
εξάρτημα της συσκευής. Η αποκατάσταση της βλάβης γίνεται εντελώς δωρεάν δια της αντικατάστασης 
ή επισκευής του ελαττωματικού εξαρτήματος. Σε καμία περίπτωση δεν προβλέπεται η αντικατάσταση 
της συσκευής. Ο καταναλωτής οφείλει με δικές του δαπάνες να πάει την συσκευή στο κοντινότερο 
εξουσιοδοτημένο service της εταιρίας.  

 

3. Η εταιρεία μας διατηρεί το δικαίωμα να καθορίζει τον τρόπο και τόπο επισκευής των βλαβών κατά την 
απόλυτη κρίση της . 

 

4.   Η εγγύηση δεν καλύπτει βλάβες που οφείλονται άμεσα ή έμμεσα σε αμέλεια , παράλειψη , κακή 
εγκατάσταση και πάσης φύσεως επέμβαση στη συσκευή από μη εξουσιοδοτημένο συνεργείο , κακή 
χρήση και ελλιπή συντήρηση της συσκευής. Επίσης η εταιρεία μας δεν ευθύνεται για βλάβες που 
οφείλονται σε κακή ηλεκτρική σύνδεση σε τάση διαφορετική από την αναγραφόμενη στη πινακίδα της 
συσκευής , σε μη γειωμένο ρευματοδότη ή σε μεταβολές της τάσης. Στις καλύψεις της εγγύησης δεν 
συμπεριλαμβάνονται τα εύθραυστα εξαρτήματα όπως ενδεικτικά αναφέρουμε :γυάλινες και πλαστικές 
επιφάνειες , λυχνίες κ.α.  

 

5. Η εγγύηση παρέχεται προς τον αρχικό αγοραστή και ισχύει από την ημερομηνία αγοράς της συσκευής. 
 

6. Η παρούσα εγγύηση πρέπει να συνοδεύεται από τιμολόγιο ή δελτίο λιανικής πώλησης ή φωτοαντίγραφο 
αυτού. 

Αποφύγετε την αλλοίωση της εγγύησης και της πινακίδας μητρώου που βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής. 

Φυλάξτε την εγγύηση και μετά την λήξη της. 

Προσκομίστε την σε κάθε αίτημα για επισκευή. 
 
            ΠΡΟΣΟΧΗ 
              ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΟΥ ΔΕΝ ΣΤΑΛΕΙ Η ΚΑΡΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ ΕΝΤΟΣ 10 ΗΜΕΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΊΑ ΔΕΝ 

ΙΣΧΥΕΙ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ ΠΟΥ ΕΠΙΛΕΞΑΤΕ  
            
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
  

ΠΡΟΣ : 

� 

SERVICE ΛΕΥΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ 
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΚΡΗΣ ΦΩΤΙΟΣ 

210 2116649 
6932366733 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΓΙΑΓΟΥΡΗΣ Π. Κ ΣΙΑ Ο.Ε. 

6947424284 
6936065106  

ΠΑΤΡΑ 
ΧΟΡΜΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

2610 640810 
6932 437700 

ΒΟΛΟΣ 
ΝΑΟΥΜΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

22410 94130 
6981972363 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ  
ΤΣΟΥΓΙΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

26510 31947 
6945 306990 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ 
ΠΑΠΑΖΟΥΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

25310 33711 
6932 587473 

 

ΠΠΠΑΑΑΡΡΡ...   ΣΣΣΕΕΕΪΪΪΤΤΤΑΑΑΝΝΝΙΙΙΔΔΔΗΗΗΣΣΣ   ΑΑΑ...ΕΕΕ...      
 
ΠΟΛΥΣΤΥΛΟ ΚΑΒΑΛΑΣ  
Τ.Θ 1402 , Τ.Κ.64003 
ΤΗΛ 2510 392180-3 

SERVICE ΤΗΛΕΟΡΑΣΕΩΝ – HIFI  
ΑΘΗΝΑ 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΟΣ 

210 8836512 
 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
ΣΑΜΙΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ 
 

2310 429229 
 

ΠΑΤΡΑ 
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

2610 622388 
 

ΒΟΛΟΣ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΟΥΛΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ 

24210 30113 

 



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ / ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ
Ορισμένα (απλά) προβλήματα μπορούν να αντιμετωπιστούν ικανοποιητικά από τον 
τελικό χρήστη χωρίς να προκύπτει κάποιο πρόβλημα ασφάλειας ή μη ασφαλής χρήση, 
εφόσον οι διορθωτικές ενέργειες πραγματοποιούνται μέσα στα όρια και σύμφωνα με τις 
οδηγίες που ακολουθούν (δείτε την ενότητα "Εξ ιδίων επισκευή").

Επομένως, εκτός αν επιτρέπεται διαφορετικά στην παρακάτω ενότητα "Εξ ιδίων 
επισκευή", οι επισκευές θα πρέπει να ανατίθενται σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες 
τεχνικούς επισκευών, ώστε να αποφεύγονται προβλήματα με την ασφάλεια. Ένας 
αναγνωρισμένος επαγγελματίας τεχνικός επισκευών είναι ένας επαγγελματίας τεχνικός 
επισκευών στον οποίο έχει δοθεί από τον κατασκευαστή πρόσβαση στις οδηγίες και στη 
λίστα ανταλλακτικών του προϊόντος σύμφωνα με τις μεθόδους που περιγράφονται σε 
νομοθετικές πράξεις με βάση την Οδηγία 2009/125/ΕΚ.

Ωστόσο, μόνο ο εκπρόσωπος σέρβις (δηλ. εξουσιοδοτημένοι επαγγελματίες 
τεχνικοί επισκευών) με τον οποίο μπορείτε να επικοινωνήσετε μέσω του αριθμού 
τηλεφώνου που αναφέρεται στο εγχειρίδιο χρήσης/στην κάρτα εγγύησης ή 
μέσω του τοπικού σας εξουσιοδοτημένου καταστήματος μπορεί να παρέχει 
σέρβις σύμφωνα με τους όρους της εγγύησης. Επομένως, έχετε υπόψη σας 
ότι οι επισκευές από επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών (οι οποίοι δεν είναι 
εξουσιοδοτημένοι από τη Beko) θα καταστήσουν άκυρη την εγγύηση.

Εξ ιδίων επισκευή
Εξ ιδίων επισκευή μπορεί να γίνει από τον τελικό χρήστη σε σχέση με τα 
εξής ανταλλακτικά: λαβές πόρτας,μεντεσέδες πόρτας, δίσκους, καλάθια, και 
στεγανοποιήσεις πόρτας (μια ενημερωμένη λίστα είναι διαθέσιμη και στο support.beko.
com από 1η Μαρτίου 2021).

Επιπλέον, για τη διασφάλιση της ασφάλειας των προϊόντων και για την αποτροπή 
κινδύνου σοβαρού τραυματισμού, η αναφερθείσα εξ ιδίων επισκευή θα γίνεται με τήρηση 
των οδηγιών στο εγχειρίδιο χρήστη σχετικά με την εξ ιδίων επισκευή ή των οδηγιών που 
είναι διαθέσιμες στο support.beko.com Για την ασφάλειά σας, αποσυνδέστε από την 
πρίζα το προϊόν πριν επιχειρήσετε οποιαδήποτε εξ ιδίων επισκευή. 

Επισκευή και προσπάθειες επισκευής από τελικούς χρήστες για εξαρτήματα που δεν 
περιλαμβάνονται σε μια τέτοια λίστα και/ή χωρίς τήρηση των οδηγιών στα εγχειρίδια 
χρήστη για εξ ιδίων επισκευή ή οι οποίες είναι διαθέσιμες στο support.beko.com, μπορεί 
να δημιουργήσουν προβλήματα ασφάλειας που δεν μπορούν να αποδοθούν στη Beko, και 
θα ακυρώσουν την εγγύηση του προϊόντος 

Επομένως, συνιστάται θερμά οι τελικοί χρήστες να απέχουν από προσπάθειες 
διενέργειας επισκευών που δεν εμπίπτουν στην αναφερθείσα λίστα ανταλλακτικών, 
απευθυνόμενοι σε αυτές τις περιπτώσεις σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες 
τεχνικούς επισκευών ή σε αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών. 
Αντιθέτως, τέτοιου είδους προσπάθειες από τελικούς χρήστες μπορεί να προκαλέσουν 
προβλήματα ασφάλειας και να προξενήσουν ζημιά στο προϊόν και συνεπώς να 
προκαλέσουν πυρκαγιά, πλημμύρα, ηλεκτροπληξία και σοβαρό τραυματισμό. 



Για παράδειγμα, αλλά χωρίς περιορισμό σε αυτές, οι ακόλουθες επισκευές πρέπει 
να ανατίθενται σε εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών ή σε 
αναγνωρισμένους επαγγελματίες τεχνικούς επισκευών: συμπιεστής, ψυκτικό κύκλωμα, 
κύρια πλακέτα,πλακέτα αντιστροφέα, πλακέτα οθόνης κλπ.

Ο κατασκευαστής/πωλητής δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνος σε καμία περίπτωση μη 
συμμόρφωσης των τελικών χρηστών με τα οριζόμενα παραπάνω.

Ο χρόνος διαθεσιμότητας ανταλλακτικών για το ψυγείου ψυγείου σας ανέρχεται σε 10 
έτη. 
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, θα υπάρχουν διαθέσιμα γνήσια ανταλλακτικά για τη 
σωστή λειτουργία του ψυγείου.
Η ελάχιστη διάρκεια της εγγύησης του ψυγείου που προμηθευτήκατε είναι 24 μήνες.


