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ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ 

Πα σωστή χρήση, μελετήστε προσεκτικά τα παρακάτω 
ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή. 
Ο  σκοπός  των  μέτρων  ασφάλειας  που  παρουσιάζονται 
στο παρόν εγχειρίδιο είναι η ασφαλής και σωστή χρήση 
της μονάδας, καθώς και η ελαχιστοποίηση των κινδύνων 
που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σοβαρές βλάβες και 
τραυματισμούς σε εσάς ή άλλα πρόσωπα. 
Τα μέτρα ασφάλειας χωρίζονται σε ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ και 
υπενθυμίσεις για ΠΡΟΣΟΧΗ. (Οι περιπτώσεις στις οποίες 
ο  λάθος  χειρισμός  της  συσκευής  θα  μπορούσε  να 
οδηγήσει  σε  θάνατο  ή  σοβαρό  τραυματισμό 
εμφανίζονται  με  την  ένδειξη  "ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ",  ενώ  οι 
περιπτώσεις  που  θα  μπορούσαν  να  προκαλέσουν 
σοβαρές βλάβες εμφανίζονται με την ένδειξη "ΠΡΟΣΟΧΗ". 
Για ασφάλεια,  να ακολουθείτε πιστά τις οδηγίες και  των 
δύο τύπων μέτρων ασφάλειας.) 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ  Λάθος  χειρισμός  της  συσκευής  θα 
μπορούσε να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό. 
ΠΡΟΣΟΧΗ  Λάθος  χειρισμός  της  συσκευής  θα  μπορούσε 
να οδηγήσει σε σοβαρές βλάβες. 
Θα πρέπει  να  τηρείτε αυστηρά όσα παρουσιάζονται 
σε κείμενο που επισημαίνεται με ένα θαυμαστικό. 
Αφού  διαβάσετε  το  εγχειρίδιο  οδηγιών,  φυλάξτε  το  σε 
μέρος  με  εύκολη  πρόσβαση,  ώστε  οι  χρήστες  της 
συσκευής να μπορούν να το βρουν εύκολα. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 
• Όλες οι εργασίες επισκευής, αποσυναρμολόγησης και

τροποποίησης  θα  πρέπει  να  εκτελούνται  από
ειδικευμένο  τεχνικό  προσωπικό.  Οποιαδήποτε
απόπειρα εκτέλεσης αυτών των εργασιών από εσάς θα
μπορούσε  να  προκαλέσει  πυρκαγιά,  δυσλειτουργία  ή
τραυματισμό.

• Μην  τοποθετείτε  εύφλεκτες  ή  εκρηκτικές  ουσίες
μέσα  στη  ‐  υπάρχει  κίνδυνος  έκρηξης  και
πυρκαγιάς.

• Χρησιμοποιήστε  μια  πρίζα  αποκλειστικά  για  αυτή  τη
συσκευή.  Μην  χρησιμοποιείτε  καλώδια  επέκτασης  ή
πολύπριζα‐  υπάρχει  κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας,
υπερθέρμανσης ή πυρκαγιάς.

• Μη ρίχνετε  νερό  απευθείας  στο  προϊόν  ή  πλένετε  με
νερό,  υπάρχει  ο  κίνδυνος  βραχυκυκλώματος  και
διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος.

• Μην  καταστρέφετε,  τροποποιείτε,  λυγίζετε  ,
τεντώνετε,  στρίβετε  ή  δένετε  το  καλώδιο
ρεύματος.
Μην  τοποθετείτε  βαριά  αντικείμενα  πάνω  στο
καλώδιο  ρεύματος  και  μην  το  πιέζετε,  υπάρχει
κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή πυρκαγιάς.

• Μην  χρησιμοποιείτε  εύφλεκτα  σπρέι  και  μην
αφήνετε  εύφλεκτες  ουσίες  κοντά  στη  συσκευή..  Οι
σπινθήρες  από  ηλεκτρικούς  διακόπτες  θα  μπορούσαν
να προκαλέσουν έκρηξη ή πυρκαγιά.

ΘΕΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΥΠΑΘΕΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 
ΑΝΘΡΩΠΩΝ 
• Αυτή  η  συσκευή  δεν  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  από

άτομα  (συμπεριλαμβανομένων  των  παιδιών)  με
μειωμένες  φυσικές,  αισθητηριακές  ή  νοητικές
ικανότητες,  ή  με  έλλειψη  εμπειρίας  και  γνώσεων,
εκτός  αν  η  χρήση  της  συσκευής  γίνεται  υπό  την
επίβλεψη ή  καθοδήγηση  ενός ατόμου υπεύθυνου  για
την ασφάλεια τους. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονται,
ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.

• Όλα  τα  υλικά  συσκευασίας  πρέπει  να  φυλάσσονται
μακριά  από  μέρη  στα  οποία  μπορούν  να  φτάσουν 
παιδιά, καθώς υπάρχει κίνδυνος πνιγμού λόγω ασφυξίας.

• Σε περίπτωση απόρριψης  της συσκευής,  προκειμένου
να  αποτρέψετε  τυχόν  παιχνίδι  των  παιδιών  που  θα
μπορούσε  να  οδηγήσει  σε  ηλεκτροπληξία  ή  στον
εγκλεισμό τους μέσα στη συσκευή, βγάλτε το φις από
την πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά
γίνεται  στη  συσκευή)  και  αφαιρέστε  την  πόρτα.  Εάν
αυτή  η  συσκευή,  η  οποία  διαθέτει  μαγνητικά  λάστιχα
πόρτας,  αντικαθιστά  μια  παλαιότερη  συσκευή  με
μάνταλο  στην  πόρτα  ή  το  καπάκι,  καταστρέψτε  το
μάνταλο  πριν  απορρίψετε  την  παλαιά  συσκευή.  Με
τον τρόπο αυτό αποτρέπετε τη μετατροπή του ψυγείου
σε θανάσιμη παγίδα για τα παιδιά.
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ΑΠΟΨΥΞΗ/ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ-----------4
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Προσοχή : Κίνδυνος πυρκαγιάς! 
Προσέξτε  ιδιαίτερα  κατά  τη  μεταφορά  και 
εγκατάσταση  της  συσκευής  ώστε  να  μην 
προκληθούν  ζημιές  σε  κανένα  από  τα  εξαρτήματα 
του κυκλώματος ψύξης. 
‐να  αποφεύγετε  γυμνές  φλόγες  και  πηγές 
ανάφλεξης. 
‐να  αερίζετε  επιμελώς  το  δωμάτιο  στο  οποίο 
βρίσκεται η συσκευή. 
• Είναι  επικίνδυνο  να  μεταβάλλετε  τις

προδιαγραφές  ή  να  τροποποιήσετε  με
οποιονδήποτε  τρόπο  αυτό  το  προϊόν.
Οποιαδήποτε  ζημιά  στο  καλώδιο  μπορεί  να
προκαλέσει  βραχυκύκλωμα,  πυρκαγιά  και/ή
ηλεκτροπληξία.

• Ο  καταψύκτης  πρέπει  να  χρησιμοποιείται  για
αποθήκευση  τροφίμων βαθιάς κατάψυξης. Μην
χρησιμοποιείτε για άλλους σκοπούς, καθώς αυτό
θα  μπορούσε  να  επηρεάσει  αρνητικά  τα
προϊόντα  που  έχετε  τοποθετήσει  μέσα  στη
συσκευή..

• Μόνο  για  χρήση  σε  εσωτερικούς  χώρους.  Η
χρήση  της  συσκευής  σε  μια  θέση  εκτεθειμένη
στη βροχή θα μπορούσε να προκαλέσει διαρροή
ηλεκτρικού ρεύματος και ηλεκτροπληξία.

• Εγκαταστήστε  τη  συσκευή  σε  σημείο  όπου  το
πάτωμα είναι αρκετά ανθεκτικό και σταθερό. Σε
περίπτωση που το πάτωμα δεν είναι ανθεκτικό ή
η  εγκατάσταση  δεν  γίνει  σωστά,  η  συσκευή  θα
μπορούσε  να  ανατραπεί  και  η  επακόλουθη
πτώση  των  ραφιών  και  των  προϊόντων  θα
μπορούσε να προκαλέσει τραυματισμό.

• Η  αποσυναρμολόγηση  και  η  απόρριψη  της
συσκευής θα πρέπει να γίνεται από ειδικευμένο
προσωπικό.

• Αφήστε  ένα  κενό διάστημα  τουλάχιστον 10  εκ.
ανάμεσα  στον  καταψύκτη  και  στον  τοίχο.  Εάν
δεν υπάρχει κενό, η ικανότητα ψύξης ενδέχεται
να μειωθεί.

• Μην  τοποθετείτε  ποτέ  βαριά  αντικείμενα  ή
αντικείμενα  με  νερό  επάνω  στη  συσκευή..
Υπάρχει η πιθανότητα πτώσης των αντικειμένων
και  πρόκλησης  τραυματισμού,  ενώ  το  νερό  θα
μπορούσε  να  παρακάμψει  τη  μόνωση
ηλεκτρικών  εξαρτημάτων  και  να  προκαλέσει
διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος.

• Εάν διαπιστώσετε διαρροή αερίου, μην αγγίζετε
τον  οριζόντιο  καταψύκτη,  κλείστε  το  αέριο  και
ανοίξτε  την  πόρτα  για  αερισμό.  Η  διαρροή
αερίου  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  έκρηξη,
πυρκαγιά και τραυματισμό.

• Τοποθετήστε  μακριά  από  πηγές  ζεστού  αέρα.  Η
ικανότητα  ψύξης  μειώνεται  αν  η  συσκευή
τοποθετείται  κοντά  σε  πηγές  θερμότητας,  όπως
ηλεκτρικές  εστίες  και φούρνους,  καθώς  και  όταν
εκτίθεται στο άμεσο φως του ήλιου.

• Σε  περίπτωση  προσωρινής  αποθήκευσης  της
συσκευής,  τοποθετήστε  την  σε  ένα  χώρο  με
ενδείξεις  σχετικά  με  την  πιθανότητα
τραυματισμού.  Λάβετε  τις  απαραίτητες
προφυλάξεις  ώστε  η  πόρτα  να  μην  μπορεί  να
κλείσει  πλήρως.  Θα  ελαχιστοποιήσετε  έτσι  την
πιθανότητα  να  παγιδευτεί  ένα  παιδί  μέσα  στη
συσκευή..

• Εάν δεν μπορείτε να αποφύγετε την εγκατάσταση
σε  έναν  χώρο  με  υγρασία,  είναι  απαραίτητο  να
εγκαταστήσετε  έναν  διακόπτη  διαρροής
ρεύματος  (ρελέ  ασφαλείας).  Εάν  δεν
εγκατασταθεί  διακόπτης  διαρροής  ρεύματος,
υπάρχει πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.

• Μην  κρεμιέστε  από  την  πόρτα  και  μην
σκαρφαλώνετε  πάνω  στη  συσκευή.  Υπάρχει
κίνδυνος  ανατροπής  ή  πτώσης,  κάτι  που  θα
μπορούσε  να  προκαλέσει  τραυματισμό  ή
καταστροφή της συσκευής.

• Για  να  αποσυνδέσετε  το  φις  του  καλωδίου
ρεύματος από την πρίζα,  πιάνετε  το κύριο σώμα
του  φις,  κοντά  στην  πρίζα.  Μην  τραβάτε  το
καλώδιο,  υπάρχει  κίνδυνος  υπερθέρμανσης  και
πυρκαγιάς.

• Μην  αγγίζετε  το  φις  του  καλωδίου  ρεύματος,
άλλα  ηλεκτρικά  εξαρτήματα  ή  το  διακόπτη  με
βρεγμένα  χέρια.  Υπάρχει  κίνδυνος
ηλεκτροπληξίας.

• Αποσυνδέατε το φις του καλωδίου ρεύματος από
την  πρίζα  πριν  μετακινήσετε  τη  μονάδα  και
βεβαιωθείτε  ότι  το  καλώδιο  ρεύματος
προστατεύεται  κατά  τη  μεταφορά.  Ένα
κατεστραμμένο  καλώδιο  ρεύματος  μπορεί  να
προκαλέσει ηλεκτροπληξία και/ή πυρκαγιά.

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή δεν θα ανατραπεί και
δεν θα πέσει κατά τη μεταφορά της. Η πτώση της
μονάδας  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  σοβαρό
τραυματισμό.

• Μην χρησιμοποιείτε  τη συσκευή αν  το καλώδιο
ρεύματος ή το φις έχει καταστραφεί, ή αν το φις
δεν μπορεί να τοποθετηθεί σταθερά στην πρίζα,
υπάρχει    κίνδυνος  ηλεκτροπληξίας,
βραχυκυκλώματος και πυρκαγιάς.
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ΠΡΙΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ 
• Αφαιρέστε  τα  υλικά  συσκευασίας,  τις  ταινίες

κ.λπ.,  και  αφήστε  τις  πόρτες  ανοιχτές  για  λίγο,
ώστε να αερίσετε τη συσκευή.

• Η  μονάδα  έχει  καθαριστεί  πριν  την  αποστολή.
Ωστόσο,  συνιστάται  ο  καθαρισμός  του
εσωτερικού της συσκευής μετά την παράδοση.

• Εισάγετε  το  φις  του  καλωδίου  ρεύματος  σε  μια
πρίζα μονής φάσης 230V με γείωση.

• Αφήστε τη συσκευή να λειτουργήσει για περίπου 1
ώρα,  ώστε  το  εσωτερικό  της  να  ψυχθεί,  πριν
τοποθετήσετε προϊόντα μέσα στη συσκευή.

ΠΕΡΙΜΕΝΕΤΕ 5 ΛΕΠΤΑ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ 
• Η  επανεκκίνηση  της  συσκευής  αμέσως  μετά  το

σβήσιμο  της  θα  μπορούσε  να  προκαλέσει  τήξη
των  θερμικών  ασφαλειών  ή  ενεργοποίηση  των
αυτόματων  ασφαλειών,  ενώ  ο  συμπιεστής  θα
μπορούσε  να  υπερφορτωθεί  και/ή  να  προκληθεί
βλάβη.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 
• Ο θερμοστάτης έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά στην

προεπιλεγμένη θερμοκρασία  . Για να αλλάξετε τη
ρύθμιση,  γυρίστε  το  κουμπί προς  τα δεξιά  για  να
μειώσετε τη θερμοκρασία, ή προς τα αριστερά για
να την αυξήσετε.
Η  υπερβολική  ψύξη  αυξάνει  άσκοπα  την
κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ 
Για  εξοικονόμηση  ενέργειας,  ακολουθήστε  τις 
παρακάτω οδηγίες. 
• Για  να  εμποδίσετε  την  έξοδο  του  ψυχρού  αέρα 
από  τον  καταψύκτη,  να  ανοίγετε  και  να  κλείνετε 
την  πόρτα  γρήγορα,  κρατώντας  την  ανοιχτή  όσο 
το δυνατόν λιγότερο.
• Τοποθετήστε  τη  συσκευή  σε  μια  θέση  με  καλό 
αερισμό. 
• Μην  
χρησιμοποιείτε  τη  μονάδα  για  αποθήκευση  νερού  
ή τροφίμων που απαιτούν τη χρήση νερού ως  μέσο  
αποθήκευσης.  Μην  τοποθετείτε απευθείας  στη  
συσκευή  φρέσκα  θαλασσινά  τα οποία περιέχουν  
ρό.
• To φως σε αυτό το προϊόν μπορεί να 
αντικατασταθεί μόνο από επαγγελματία.
• Τύπος λαμπτήρα: LED-light. Επίπεδο ενεργειακής 
απόδοσης: /

ΕΛΕΓΧΟΙ 
Για  λόγους  ασφάλειας,  διενεργήστε  τους 
ακόλουθους  ελέγχους  αφού  καθαρίσετε  τη 
μονάδα 
• Ελέγξτε  αν  το  φις  του  καλωδίου  ρεύματος  έχει

εισαχθεί  σταθερά  σε  μια  πρίζα  αποκλειστικής
χρήσης.  Βεβαιωθείτε  ότι  το  φις  δεν  είναι
υπερβολικά ζεστό.

• Ελέγξτε  το  καλώδιο  ρεύματος  για  κοψίματα  και
άλλες βλάβες. Σε περίπτωση που παρατηρηθεί η
παραμικρή  ανωμαλία,  επικοινωνήστε  με  τον
πωλητή της συσκευής.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟΨΥΞΗ 
Για  να  αποτρέψετε  οποιονδήποτε  κίνδυνο 
ηλεκτροπληξίας  ή  τραυματισμού  από  τον 
περιστρεφόμενο  ανεμιστήρα  κυκλοφορίας, 
αποσυνδέατε  το  φις  του  καλωδίου  ρεύματος  από 
την πρίζα πριν από τον καθαρισμό. 
ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ  ΠΕΡΙΒΛΗΜΑ  ΚΑΙ  ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΨΥΞΗΣ 
Καθαρίστε  με  ένα  μαλακό,  στεγνό  πανί.  Εάν  η 
συσκευή ναι πολύ βρώμικη,  καθαρίστε με ένα πανί 
βρεγμένο  με  διάλυμα  απορρυπαντικού.  Στη 
συνέχεια  σκουπίστε  με  ένα  πανί  βρεγμένο  με 
καθαρό νερό. 
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: 
Μην  ρίχνετε  νερό  απευθείας  στον  καταψύκτη  και 
μην πλένετε με  νερό,  καθώς υπάρχει η πιθανότητα 
πρόκλησης  βραχυκυκλώματος  και/ή 
ηλεκτροπληξίας. 
• Να καθαρίζετε τον καταψύκτη τακτικά,

• Μην χρησιμοποιείτε σκόνη στίλβωσης, σαπούνι
σε  σκόνη,  βενζίνη,  πετρέλαιο,  έλαια  ή  καυτό
νερό,  οι  ουσίες  αυτές  καταστρέφουν  τη  βαφή
και τα πλαστικά εξαρτήματα.

• Ανοίξτε την πόρτα και καθαρίστε με ένα στεγνό
πανί .
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Προειδοποίηση! Πριν από την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος, αποσυνδέατε τη 
συσκευή από την πρίζα. Η αντιμετώπιση προβλημάτων που δεν αναφέρονται στο παρόν 
εγχειρίδιο πρέπει να εκτελείται μόνο από επαγγελματία ηλεκτρολόγο ή άλλο κατάλληλα 
καταρτισμένο άτομο. 
Σημαντικό! 
Οποιαδήποτε επισκευή της συσκευής πρέπει να εκτελείται μόνο από καταρτισμένους 
τεχνικούς. Εσφαλμένες επισκευές μπορεί να θέσουν τον χρήστη σε σοβαρό κίνδυνο. Εάν η 
συσκευή σας χρήζει επισκευής ή επιδιόρθωσης, επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Σέρβις ή 
έναν ειδικό τεχνικό 

Πρόβλημα 

ΔΙΑΚΟΠΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 
Να ανοίγετε και να κλείνετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο, 
για να εμποδίσετε την έξοδο του ψυχρού αέρα. 
Αποφύγετε την τοποθέτηση νέων προϊόντων στον καταψύκτη, 
επειδή αυτό θα 
προκαλούσε αύξηση της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της 
συσκευής. 
Σε περίπτωση παρατεταμένης διακοπής ρεύματος, τοποθετήστε 
ξηρό πάγο στο 
εσωτερικό του καταψύκτη. 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ 
ΚΑΛΩΔΙΟ ΡΕΥΜΑΤΟΣ 

Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει καταστραφεί, πρέπει να 
αντικατασταθεί από ένα ειδικό καλώδιο ή από μια ειδική διάταξη 
που διατίθεται από τον κατασκευαστή ή τον ειδικό σέρβις. 
Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται έτσι ώστε η πρόσβαση στο φις 
και στην πρίζα να είναι εύκολη. 

ΟΤΑΝ ΔΕΝ 
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΓΙΑ 
ΜΕΓΑΛΗ ΧΡΟΝΙΚΗ 
ΠΕΡΙΟΔΟ 

Αφαιρέστε όλα τα αντικείμενα από τον καταψύκτη και 
αποσυνδέατε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. 
Καθαρίστε το εσωτερικό του καταψύκτη και σκουπίστε όλο το 
νερό. 
Για να αποτρέψετε τη δημιουργία μούχλας και την κακοσμία, 
αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή μέχρι να στεγνώσει 
εντελώς. 
Αποσυνδέστε το φις του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ  Όταν μεταφέρετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι τα πόδια της δεν 
προκαλούν φθορές στο καλώδιο ρεύματος. 
Μην αφήνετε τα πόδια να χτυπούν σε σκαλοπάτια, κατώφλια 
κ.λπ. 

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ  Τοποθετήστε ένα κομμάτι ξύλο ή κάτι παρόμοιο ανάμεσα στην 
πόρτα και στην κύρια συσκευή, ώστε η πόρτα να μην μπορεί να 
κλείσει πλήρως. 
Όταν δεν χρησιμοποιείτε τον καταψύκτη, μην τον αποθηκεύετε σε 
μέρη όπου παίζουν παιδιά. 
Εάν ένα παιδί μπει μέσα στη συσκευή και η πόρτα κλείσει, το 
παιδί ίσως να μην μπορεί να ανοίξει την πόρτα από μέσα. 
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Ελέγξετε τα παρακάτω σημεία αν αντιμετωπίζετε προβλήματα με τη συσκευή. Εάν το πρόβλημα 
παραμένει μετά την εκτέλεση των κατάλληλων διορθωτικών ενεργειών, αποσυνδέστε το φις του 
καλωδίου ρεύματος από την πρίζα. 
Μεταφέρετε τα προϊόντα που υπάρχουν μέσα στον καταψύκτη σε ένα κουτί ή άλλο δοχείο. 
και επικοινωνήστε με το τοπικό Κέντρο Σέρβις. 
Για να αποτρέψετε τυχόν κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αποσυνδέετε το φις του καλωδίου ρεύματος 
από την πρίζα με βρεγμένα χέρια. 

Δεν υπάρχει καθόλου 
ψύξη 

Μήπως έχει γίνει διακοπή ρεύματος;

Μήπως το φις του καλωδίου ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα; 

Μήπως έχει καεί η θερμική ασφάλεια ή/και έχει ενεργοποιηθεί η αυτόματη
ασφάλεια; 

Μήπως το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας έχει τεθεί στη θέση OFF 
(απενεργοποίηση); 

Ανεπαρκής ψύξη  Υπάρχει επαρκής αερισμός στη θέση εγκατάστασης;

Μήπως ο καταψύκτης εκτίθεται στο άμεσο φως του ήλιου ή βρίσκεται κοντά σε
κάποια πηγή θερμότητας 

Μήπως οι πόρτες ανοίγουν και κλείνουν συχνά;

Μήπως τα προϊόντα που έχουν τοποθετηθεί υπερβαίνουν την ένδειξη μέγιστης
φόρτωσης; 

Μήπως το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας έχει τεθεί στη θέση MAX; Εάν η
θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, γυρίστε το χειριστήριο προς τη θέση MIN. 

Μήπως δημιουργήθηκε μεγάλη ποσότητα πάγου στο εσωτερικό του καταψύκτη;

Υπερβολικός θόρυβος Είναι αρκετά ισχυρό και σταθερό το πάτωμα κάτω από τον καταψύκτη; 

Μήπως συσκευή κουνιέται και/ή δονείται;

Μήπως η πίσω πλευρά της συσκευή  έρχεται σε επαφή με τον τοίχο ή άλλα
αντικείμενα; 

Μήπως υπάρχει κάποιο δοχείο ή άλλο αντικείμενο πίσω από τον καταψύκτη;
Ο συμπιεστής θα παράγει έναν σχετικά δυνατό ήχο για κάποιο διάστημα μετά την 
έναρξη της λειτουργίας. Ο θόρυβος θα διακοπεί όταν σταματήσει η ψύξη. 

Συμπύκνωση υγρασίας
στο εξωτερικό του 
καταψύκτη 

Υπάρχει η πιθανότητα να παρατηρηθεί συμπύκνωση υγρασίας στο εξωτερικό της
συσκευή και στην πόρτα κατά τη διάρκεια ημερών με υψηλή θερμοκρασία και 
υγρασία, αλλά και λόγω της θέσης εγκατάστασης. Αυτό συμβαίνει όταν η υγρασία 
βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα και σχηματίζονται σταγόνες νερού στις κρύες 
επιφάνειες. Αυτό είναι φυσιολογικό. Σκουπίστε την υγρασία με ένα στεγνό πανί. 

Οι εξωτερικές πλευρές
του οριζόντιου 
καταψύκτη 
είναι ζεστές 

Ιδιαίτερα το καλοκαίρι ή κατά την έναρξη της λειτουργίας, οι 
εξωτερικές πλευρές του οριζόντιου  καταψύκτη είναι ζεστές 
επειδή ο οριζόντιος καταψύκτης διαθέτει έναν αγωγό για την 
απαγωγή της θερμότητας και την αποτροπή της συμπύκνωσης 
υγρασίας. 
Η θερμότητα δεν επηρεάζει τα προϊόντα στο εσωτερικό του. 

Αγωγός
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ΟΝΟΜΑΤΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ  

Πλήκτρο πόρτας
Πόρτα

Μεντεσές

Καλάθι

Πλευρικό κάλυμμα

Αποστράγγιση

 Πόδι
Λειτουργία
 Συναγερμός
 Ενεργοποίηση

Παροχή Ρεύματος
Καλώδιο Τροφοδοσίας με φιςΠλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας

Πλήκτρο πόρτας
Πόρτα

Μεντεσές

Καλάθι

Παροχή Ρεύματος
Καλώδιο Τροφοδοσίας με φις

Πλευρικό κάλυμμα
Λειτουργία
 Συναγερμός
 Ενεργοποίηση

 Πόδι

Αποστράγγιση

Πλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας

Φωτισμός

Πλήκτρο πόρτας
Πόρτα

Μεντεσές

Καλάθι

Πλευρικό κάλυμμα

Αποστράγγιση

 Πόδι
Λειτουργία

 Ενεργοποίηση

Παροχή Ρεύματος
Καλώδιο Τροφοδοσίας με φιςΠλήκτρο ρύθμισης θερμοκρασίας

MB 107
MB 151
MB 202
MB 352
MB 452
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ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 

● Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία μέσα στο διαμέρισμα

κατάψυξης, προσαρμόστε το χειριστήριο ελέγχου

θερμοκρασίας που βρίσκεται στο κάτω μέρος της

μπροστινής πλευράς του οριζόντιου καταψύκτη. Σε

κανονικές συνθήκες, το χειριστήριο ελέγχου θερμοκρασίας

του καταψύκτη πρέπει να βρίσκεται στη θέση

∆εν συνιστάται η χρήση διάταξης προσαρμογής, 
πολύπριζου, μπαλαντέζας ή καλωδίου επέκτασης. 

Η συσκευή πρέπει να συνδεθεί σε πρίζα παροχής 
εναλλασσόμενου ρεύματος 220-240 Volt 50Hz τριών 
ακροδεκτών, η οποία γειώνεται με κατάλληλο τρόπο και 
προστατεύεται από ασφάλεια 13 Α. 

Σε περίπτωση που απαιτηθεί αντικατάσταση της ασφάλειας, 
θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί μια εγκεκριμένη ασφάλεια 13 
Α που συμμορφώνεται με τα πρότυπα BS1363/A. 

Το φις περιέχει ένα αφαιρούμενο κάλυμμα ασφάλειας, 
το οποίο πρέπει να τοποθετηθεί ξανά στη θέση του μετά 
την αντικατάσταση της ασφάλειας. Εάν το κάλυμμα της 
ασφάλειας χαθεί ή καταστραφεί, το φις δεν πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί μέχρι να τοποθετηθεί ένα ανταλλακτικό 
κάλυμμα ή μέχρι το φις να αντικατασταθεί από άλλο. 

Ένα κατεστραμμένο φις θα πρέπει να κόβεται όσο πιο 
κοντά γίνεται στο σώμα του φις, η ασφάλεια θα πρέπει να 
αφαιρείται και το φις να απορρίπτεται με κατάλληλο τρόπο. 

Εάν η ψύξη δεν είναι επαρκής, γυρίστε το χειριστήριο
ελέγχου θερμοκρασίας προς τη θέση Εάν η
θερμοκρασία είναι πολύ χαμηλή, γυρίστε το
χειριστήριο προς τη θέση

● Όταν θέλετε να διακόψετε προσωρινά τη λειτουργία

της μονάδας, γυρίστε το χειριστήριο ελέγχου

θερμοκρασίας στη θέση

Αντικατάσταση φις (μόνο για τη Μεγ. Βρετανία & 
την Ιρλανδία) 

Σε περίπτωση που χρειαστεί να αντικαταστήσετε το φις, τα 
χρώματα των αγωγών μέσα στο καλώδιο ρεύματος έχουν 
ως εξής: 

Μπλε - Ουδέτερος 'N' 

Καφέ - Φάση 'L' 

Πράσινο & Κίτρινο - Γείωση 'E' 

Επειδή τα χρώματα των αγωγών μέσα στο καλώδιο 
ρεύματος μπορεί να μην αντιστοιχούν στις χρωματικές 
ενδείξεις που υπάρχουν στους ακροδέκτες του φις, 
ακολουθήστε την εξής διαδικασία: 

Ο αγωγός με πράσινο & κίτρινο χρώμα πρέπει να συνδεθεί 
στον ακροδέκτη του φις με το γράμμα 'E' ή με το σύμβολο 
γείωσης. 

Ο αγωγός με μπλε χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον 
ακροδέκτη με το γράμμα 'N'. 

Ο αγωγός με καφέ χρώμα πρέπει να συνδεθεί στον 
ακροδέκτη με το γράμμα 'L'. 

Εάν το καλώδιο ρεύματος έχει καταστραφεί, πρέπει να 
αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από τον ειδικό 
σέρβις ή από άλλο κατάλληλα καταρτισμένο άτομο, ώστε να 
αποτραπεί κάθε πιθανότητα κινδύνου. 

Συνδέστε τον αγωγό με 
πράσινο/κίτρινο χρώμα στο 
'E' - Γείωση 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Εγκατάσταση: Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που 
απαιτούνται για την εγκατάσταση της συσκευής ΠΡΕΠΕΙ 
να εκτελούνται από επαγγελματία ηλεκτρολόγο. 

Προειδοποίηση: ΑΥΤΗ Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΕΙΩΘΕΙ

Πριν κάνετε οποιαδήποτε ηλεκτρική σύνδεση, επιβεβαιώστε 
τα παρακάτω: 

Ηλεκτρική σύνδεση 

Η ηλεκτρική ασφάλεια διασφαλίζεται μόνο όταν το σύστημα 
γείωσης της οικίας σας συμμορφώνεται με τους σχετικούς 
τοπικούς κανονισμούς. 

Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης. 

Για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας, μην λυγίζετε, 
τεντώνετε ή τραβάτε το καλώδιο ρεύματος. 

Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο 
διαμέρισμα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν 
προτείνονται από τον κατασκευαστή. 

Βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι κατάλληλη για τη μέγιστη ένταση
ρεύματος της συσκευής (οι ασφάλειες στο κύκλωμα ρεύματος
πρέπει να είναι 13 Α). 

Η τάση του ρεύματος θα πρέπει να είναι ίδια μ' αυτήν που 
αναγράφεται στις τεχνικές προδιαγραφές και την πινακίδα 
ονομαστικών χαρακτηριστικών. 

Η συσκευή θα πρέπει να γειώνεται σύμφωνα με τους 
ισχύοντες κανονισμούς. 

Μετά την εγκατάσταση της συσκευής, η πρόσβαση στην 
πρίζα θα πρέπει να γίνεται εύκολα. 

Εάν οι πρίζες της οικίας σας δεν είναι κατάλληλες για το φις 
αυτής της μονάδας, απευθυνθείτε σε έναν επαγγελματία 
ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση. 

Συνδέστε τον αγωγό 
με καφέ χρώμα στο 'L'
- Φάση

Συνδέστε τον αγωγό 
με μπλε χρώμα στο

'N' - Ουδέτερος

Οι προδιαγραφές υπόκεινται σε αλλαγές. Ανατρέξτε στην 
πινακίδα ονομαστικών χαρακτηριστικών κυκλώματος, στην 
πίσω πλευρά του οριζόντιου καταψύκτη. 

ΡΥΘΜΙΣΗ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΣΥΣΚΕΥΗΣ 

Cold

Off

Mid

Colder

Off/1.

Colder.

Mid/5.

Cold/2.
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Απαγορεύεται η απόρριψη αυτής της συσκευής μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα.

Υλικά συσκευασίας 

Τα υλικά συσκευασίας με το σύμβολο ανακύκλωσης είναι ανακυκλώσιμα. Η απόρριψη των υλικών συσκευασίας πρέπει να 
γίνεται σε κατάλληλους κάδους ανακύκλωσης. 

Πριν την απόρριψη της συσκευής. 

1. Αποσυνδέστε το φις από την πρίζα ρεύματος.

2. Κόψτε το καλώδιο ρεύματος και πετάξτε το.

Σωστή διαδικασία απόρριψης αυτού του προϊόντος 

Αυτό το σύμβολο επί του προϊόντος ή της συσκευασίας του σημαίνει ότι το προϊόν αυτό 
δεν συγκαταλέγεται στα συνήθη οικιακά απορρίμματα. Αντίθετα, πρέπει να παραδίδεται 
στο κατάλληλο σημείο αποκομιδής απορριμμάτων για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 
ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι η συσκευή αυτή απορρίπτεται κατάλληλα, 
βοηθάτε στην αποτροπή πιθανά επιβλαβών συνεπειών για το περιβάλλον και την 
ανθρώπινη υγεία, οι οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν από ακατάλληλο χειρισμό 
αυτού του προϊόντος. Για πιο αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με την ανακύκλωση 
αυτού του προϊόντος, επικοινωνήστε με τις τοπικές αρχές, με την υπηρεσία αποκομιδής 
απορριμμάτων ή με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το προϊόν. 

ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ



USER'S OPERATION MANUAL 

@ User's manual
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For your safety and 

correct usage, before 

installing and first using the 

appliance, read this user 

manual carefully, including its 

hints and warnings. To avoid 

unnecessary mistakes and 

accidents, it is important to 

make sure that all people 

using the appliance are 

thoroughly familiar with its 

operation and safety features. 

Save these instructions and 

be sure that they remain with 

the appliance if it is moved or 

sold, so that anyone using it 

throughout its life will be 

properly informed on usage 

and safety notices. 

For the safety of life and 

property, keep the 

precautions of these user's 

instructions as the 

manufacturer is not 

responsible for damages 

caused by omission. 

Safety for children and others 

who are vulnerable 

�According to EN standard 

This appliance can be used 

by children aged from 8 years 

and above and persons with 

reduced physical, sensory or 

mental capabilities or lack of 

experience and knowledge if 

they have been given 

supervision or instruction 

concerning use of the 

appliance in a safe way and 

understand the hazards 

involved. Children shall not 

play with the appliance. 

Cleaning and user 

maintenance shall not be 

made by children without 

supervision. 

�According to IEC standard 

This appliance is not intended 

for use by persons (including 

children) with reduced 

physical, sensory or mental 

capabilities, or lack of 

experience and knowledge, 

unless they have been given 

supervision or instruction 



concerning use of the 

appliance by a person 

responsible for their safety. 

�Keep all packaging away 

from children as there is risk 

of suffocation 

�If you are discarding the 

appliance, pull the plug out 

of the socket, cut the 

connection cable (as close 

to the appliance as you can) 

and remove the door to 

prevent children playing 

from suffering an electric 

shock or from closing 

themselves inside. 

�If this appliance, featuring a 

magnetic door seals, is to 

replace an older appliance 

having a spring lock (latch) 

on the door or lid, be sure to 

make the spring lock 

unusable before you discard 

the old appliance. This will 

prevent it from becoming a 

death trap for a child 

General safety 

This appliance is 

intended to be used in 

households and similar 

applications such as 

-staff kitchen areas in shops,

offices and other working

environments;

-farm houses and by clients

in hotels, motels and other

residential type

environments;

-bed and breakfast type

environments;

-catering and similar

nonretail applications

�WARNING — Do not store 

explosive substances such 

as aerosol cans with a 

flammable propellant in this 

appliance. 

�WARNING —If the supply 

cord is damaged, it must be 

replaced by the 

manufacturer, its service 

agent or similarly qualified 

persons in order to avoid a 

hazard. 

� WARNING — Keep 

ventilation openings in the 

appliance enclosure or in 

any built-in structure clear of 

obstruction. 

�WARNING — Do not use 

mechanical devices or other 

means to accelerate the 

defrosting process, other 

than those recommended by 

the manufacturer. 

�WARNING — Do not 

damage the refrigerant 

circuit. 

�WARNING — Do not use 



electrical appliances inside 

the food storage 

compartments of the 

appliance, unless they are of 

the type recommended by 

the manufacturer. 

�WARNING — The 

refrigerant and insulation are 

flammable. When disposing 

of the appliance, do so only 

at an authorized waste 

disposal center. Do not 

expose to flame. 

�WARNING —When 

positioning the appliance,  

ensure the supply cord is not 

trapped or damaged. 

�WARNING —Do not locate 

multiple portable 

socket-outlets or portable 

power supplies at the rear of 

the appliance. 

Replacing the LED light: 

�WARNING — The LED light 

must not be replaced by the 

user! If the LED light is 

damaged, contact the 

customer helpline for 

assistance. 

Lamp type: LED.
Energy efficiency level: /

Refrigerant 

The refrigerant isobutene 

(R600a) is contained within 

the refrigerant circuit of the 

appliance, a natural gas with 

a high level of environmental 

compatibility, which is 

nevertheless flammable.  

During transportation and 

installation of the appliance, 

ensure that none of the 

components of the refrigerant 

circuit becomes damaged. 

The refrigerant (R600a) is 

flammable.  

�WARNING — Refrigerators 

contain refrigerant and 
gases in the insulation. 

Refrigerant and gases must 

be disposed of 

professionally as they may 

cause eye injuries or ignition. 

Ensure that tubing of the 

refrigerant circuit is not 

damage prior to proper 

disposal. 

If the refrigerant circuit 

is damaged: 

-Avoid naked flames and

sources of ignition.

-Thoroughly ventilate the

room in which the appliance

is situated.

�WARNING —Damaged supply

cord must be repalced by a 

special cord or assembly

available from the manufacture

or its service agent.

Warning: risk of fire/Warning: risk of fire  
flammable materials



It is dangerous to alter the 

specifications or modify this 

product in any way. 

Any damage to the cord may 

cause a short circuit, fire, 

and/or electric shock. 

Electrical safety 

1. The power cord must not

be lengthened.

2. Make sure that the power

plug is not crushed or

damaged. A crushed or

damaged power plug may

overheat and cause a fire.

3. Make sure that you can

access the main plug of the

appliance.

4. Do not pull the main

cable.

5. If the power plug socket

is loose, do not insert the

power plug. There is a risk

of electric shock or fire.

6. You must not operate the

appliance without the

interior lighting lamp cover.

7. The fridge is only supplied

with power supply of single

phase alternating current of

220 ~ 240 V/50Hz. If

fluctuation of voltage in the

district of user is so large

that the voltage exceeds the

above scope, for safety sake,

be sure to apply A.C.

Automatic voltage regulator 

of more than 350W to the 

fridge. The fridge must 

employ a special power 

socket instead of common 

one with other electric 

appliances. Its plug 

must match the socket 

with ground wire. 

Daily use 

�Do not store flammable 

gas or liquids in the 

appliance. There is a risk of 

an explosion. 

�Do not  operate  any

electrical appliances in the 

appliance (e.g. electric ice 

cream makers, mixers etc.). 

�When unplugging always 

pull the plug from the mains 

socket, do not pull on the 

cable. 

�Do not place hot items near 

the plastic components of 

the fridge. 

�Do not place food products 

directly against the air outlet 

on the rear wall. 

�Store pre-packed frozen 

food in accordance with the 

frozen food manufacturer’s 

instructions. 

�The manufactures storage 

recommendations should be 



strictly adhered to. Refer to 

relevant instructions  for 

storage. 

�Do not place carbonated or 

fizzy drinks in the  freeze 

compartment as it creates 

pressure on the container, 

which may  cause explode,

damage to the 

�Frozen food can cause frost 

burns if consumed straight 

from compartment. 

�Do not place the appliance 

in direct sunlight. 

�Keep burning candles, 

lamps and other items with 

naked flames away from the 

appliance so that do not set 

the appliance on fire. 

�The appliance is intended 

for keeping food and/or 

beverages in normal 

households as explained in 

this instruction booklet. 

The appliance is heavy. 

Care should be taken when 

moving it. 

�Do not remove or touch 

items from the freezer 

compartment if your hands 

are damp/wet, as this could 

cause skin abrasions or 

frost/freezer burns. 

�Never use the base, 

drawers, doors etc. to stand 

on or as supports. 

�Frozen food must not be 

refrozen once it has been 

thawed out. 

�Do not consume ice 

popsicles or ice cubes 

straight from the freezer as 

this can cause freezer burn 

to the mouth and lips. 

�To avoid items falling and 

causing injury or damage to 

the appliance, do not 

overload the door racks or 

put too much food in the 

crisper drawers. 

5

the freezer 

resulting in  

it to 

appliance . 

 Opening the door for long periods 
can cause a significant increase  
of the temperature in the  
compartments of the appliance.

 Clean regularly surfaces that can 
come in contact with food and  
accessible drainage systems.

Store raw meat and fish in suitable  

 

containers in the refrigerator, so  
that it is not in contact with or drip 
onto other food.

 

If the refrigerating appliance is  
left empty for long periods, switch off,  
defrost, clean, dry, and leave the door 
open to prevent mould developing  
within the appliance.

�

�

�

�



Installation important! 

�For electrical connection 

carefully, follow the 

instructions given in this 

manual. 

�Unpack the appliance and 

check if there are damages 

on it. Do not connect the 

appliance if it is damaged. 

Report possible damages 

immediately to the place you 

bought it. In this case retain 

packing. 

�It is advisable to wait at least 

four hours before connecting 

the appliance to allow the oil 

to flow back in the 

compressor. 

�Adequate air circulation 

should be allowed around 

the appliance reducing the 

risk of overheating. To 

achieve sufficient ventilation, 

follow the instructions 

relevant to installation. 

�Wherever possible the back 

of the product should not be 

close to a wall to avoid 

touching or catching warm 

parts (compressor, 

condenser) to prevent the 

risk of a fire, follow the 

instructions relevant to 

installation 

�The appliance must not be 

locate close to radiators or 

cookers. 

�Make sure that the mains 

plug is accessible after the 

installation of the appliance. 

Service 

�Any electrical work required 

to do the servicing of the 

appliance should be carried 

out by qualified electrician or 

competent person. This 

product must be serviced by 

an authorized Serviced 

Center, and only genuine 

spare parts must be used. 

6

Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

Caution! 

Care and cleaning 

�Before maintenance, switch 

off the  appliance and 

disconnect the  mains  plug 

from the mains socket. 

�Do not clean the appliance 

with metal objects, steam 

cleaner, ethereal oils, 

organic solvents or abrasive 

cleansers. 

�Do not use sharp objects to 

remove frost from the 

appliance. Use a plastic 

scraper.
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Order Compartments 
TYPE

Target storage 
temp.[] Appropriate food

1 Fridge +2≤   +6
Eggs, cooked food, packaged food, fruits and 
vegetables, dairy products, cakes, drinks and 
other foods are not suitable for freezing.

2 (***)*-Freezer ≤ 81-

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater 
aquatic products and meat products 
(recommended for 3 months, the longer the 
storage time, the worse the taste and nutrition), 
suitable for frozen fresh food. 

3 ***-Freezer ≤ 81-

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 
products and meat products 
(recommended for 3 months, the longer the 
storage time, the worse the taste and nutrition), are 
not suitable for frozen fresh food. 

4 **-Freezer ≤ 21-

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 
products and meat products 
(recommended for 2 months, the longer the 
storage time, the worse the taste and nutrition), are 
not suitable for frozen fresh food. 

5 *-Freezer ≤ -6

Seafood (fish, shrimp, shellfish), freshwater aquatic 
products and meat products 
(recommended for 1 months, the longer the 
storage time, the worse the taste and nutrition), are 
not suitable for frozen fresh food. 

Note: Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating 
appliances.(This clause applies only to the EU region.) 

When refrigerating food, please be careful not to contact the surface of the inner box 
directly.

When frozen food, in order to prevent moisture loss, prevent the odor, should separate 
the different food sealed storage, and can only  use non-toxic, tasteless, impermeable, 
waterproof sealing material.

Hot food should be cooled to room temperature first, then put into the freezer, otherwise 
it will affect the storage status of other foods and increase the power consumption.

Two-star frozen-food comparrtments are suitable for storing pre-frozen food, storing or 
making icecream and making ice cubes. 

One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
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MB 107, MB 151, MB 202, MB 352, MB 452

Baskat

Drain

Foot

Lamp

Baskat

Foot

Drain

Baskat

Drain

Foot
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Mid/5.

Colder.
Cold/2.

Off/1.
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Disposal of the appliance
It is prohibited to dispose of this appliance in domestic household waste.
Packaging materials
Packaging materials with the recycle symbol are recyclable. Dispose of 
the packaging in a suitable waste collection container to recycle it.
Before disposal of appliance.
1. Disconnect the main plug from the main socket.
2. Cut off the main cable and discard it.

Correct disposal of this product

This symbol on the product, or in its packaging, indicates that this
product may not be treated as household waste, Instead, it should be
taken to the appropriate waste collection point for the recycling of
electrical and electronic equipment. By ensuring this product is
disposed of correctly, you will help prevent potential negative
consequences for the environment and human health, which could
otherwise be caused by the inappropriate waste handing of this
product. For more detailed information about the recycling of this
product, please contact you local council, your household waste
disposal service, or the store where you purchased the product.



GR 
Πρόσβαση σε επαγγελματική επισκευή, όπως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας.  
Μοντέλο No:  MB 107 
 
Λίστα τεχνικών μετά την πώληση: 

Διεύθυνση Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (0030) 210 4839 300 

Ιστοσελίδα www.servicenet.gr 

QR-kode 1056145 

Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω 
άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

Service net 

Η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά, απαραίτητα 
για την επισκευή της συσκευής. 

7 χρόνια 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη βάση 
δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2019 μέσω ενός 
συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προϊόντος    ή ενός συνδέσμου προς τη 
βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με πώς να βρείτε το 
αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν. 

www.servicenet.gr 

Η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του ιστότοπου τεχνικής υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξει 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώστε εάν το κατάστημα εξυπηρέτησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
την εταιρεία μας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες. 
 
 

UK 
Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details. 
Model no: MB 107 
 
Aftersales service station list: 

Address Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Contact Number (0030) 210 4839 300 

Website www.servicenet.gr 

QR code 1056145 

Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels 
provided by the manufacturer, importer or authorised representative; 

Service net 

The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the 
appliance, are available; 

7 years 

Instruction on how to find the model information in the product database, as 
defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the 
model information as stored in the product database or a link to the product 
database and information on how to find the model identifier on the product.) 

www.servicenet.gr 

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please 
confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.  

http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/


GR 
Πρόσβαση σε επαγγελματική επισκευή, όπως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας.  
Μοντέλο No:  MB 151 
 
Λίστα τεχνικών μετά την πώληση: 

Διεύθυνση Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (0030) 210 4839 300 

Ιστοσελίδα www.servicenet.gr 

QR-kode 1056184 

Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω 
άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

Service net 

Η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά, απαραίτητα 
για την επισκευή της συσκευής. 

7 χρόνια 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη βάση 
δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2019 μέσω ενός 
συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προϊόντος    ή ενός συνδέσμου προς τη 
βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με πώς να βρείτε το 
αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν. 

www.servicenet.gr 

Η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του ιστότοπου τεχνικής υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξει 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώστε εάν το κατάστημα εξυπηρέτησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
την εταιρεία μας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες. 
 
 

UK 
Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details. 
Model no: MB 151 
 
Aftersales service station list: 

Address Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Contact Number (0030) 210 4839 300 

Website www.servicenet.gr 

QR code 1056184 

Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels 
provided by the manufacturer, importer or authorised representative; 

Service net 

The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the 
appliance, are available; 

7 years 

Instruction on how to find the model information in the product database, as 
defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the 
model information as stored in the product database or a link to the product 
database and information on how to find the model identifier on the product.) 

www.servicenet.gr 

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please 
confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.  

http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/


GR 
Πρόσβαση σε επαγγελματική επισκευή, όπως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας.  
Μοντέλο No:  MB 202 
 
Λίστα τεχνικών μετά την πώληση: 

Διεύθυνση Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (0030) 210 4839 300 

Ιστοσελίδα www.servicenet.gr 

QR-kode 1056235 

Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω 
άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

Service net 

Η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά, απαραίτητα 
για την επισκευή της συσκευής. 

7 χρόνια 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη βάση 
δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2019 μέσω ενός 
συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προϊόντος    ή ενός συνδέσμου προς τη 
βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με πώς να βρείτε το 
αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν. 

www.servicenet.gr 

Η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του ιστότοπου τεχνικής υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξει 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώστε εάν το κατάστημα εξυπηρέτησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
την εταιρεία μας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες. 
 
 

UK 
Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details. 
Model no: MB 202 
 
Aftersales service station list: 

Address Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Contact Number (0030) 210 4839 300 

Website www.servicenet.gr 

QR code 1056235 

Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels 
provided by the manufacturer, importer or authorised representative; 

Service net 

The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the 
appliance, are available; 

7 years 

Instruction on how to find the model information in the product database, as 
defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the 
model information as stored in the product database or a link to the product 
database and information on how to find the model identifier on the product.) 

www.servicenet.gr 

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please 
confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.  

http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/


GR 
Πρόσβαση σε επαγγελματική επισκευή, όπως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας.  
Μοντέλο No:  MB 352 
 
Λίστα τεχνικών μετά την πώληση: 

Διεύθυνση Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (0030) 210 4839 300 

Ιστοσελίδα www.servicenet.gr 

QR-kode 1056252 

Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω 
άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

Service net 

Η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά, απαραίτητα 
για την επισκευή της συσκευής. 

7 χρόνια 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη βάση 
δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2019 μέσω ενός 
συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προϊόντος    ή ενός συνδέσμου προς τη 
βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με πώς να βρείτε το 
αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν. 

www.servicenet.gr 

Η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του ιστότοπου τεχνικής υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξει 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώστε εάν το κατάστημα εξυπηρέτησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
την εταιρεία μας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες. 
 
 

UK 
Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details. 
Model no: MB 352 
 
Aftersales service station list: 

Address Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Contact Number (0030) 210 4839 300 

Website www.servicenet.gr 

QR code 1056252 

Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels 
provided by the manufacturer, importer or authorised representative; 

Service net 

The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the 
appliance, are available; 

7 years 

Instruction on how to find the model information in the product database, as 
defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the 
model information as stored in the product database or a link to the product 
database and information on how to find the model identifier on the product.) 

www.servicenet.gr 

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please 
confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.  

http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/


GR 
Πρόσβαση σε επαγγελματική επισκευή, όπως ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο, διευθύνσεις, στοιχεία επικοινωνίας.  
Μοντέλο No:  MB 452 
 
Λίστα τεχνικών μετά την πώληση: 

Διεύθυνση Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Τηλέφωνο επικοινωνίας (0030) 210 4839 300 

Ιστοσελίδα www.servicenet.gr 

QR-kode 1056255 

Σχετικές πληροφορίες για την παραγγελία ανταλλακτικών, απευθείας ή μέσω 
άλλων καναλιών που παρέχονται από τον κατασκευαστή, τον εισαγωγέα ή τον 
εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο 

Service net 

Η ελάχιστη περίοδος κατά την οποία είναι διαθέσιμα ανταλλακτικά, απαραίτητα 
για την επισκευή της συσκευής. 

7 χρόνια 

Οδηγίες σχετικά με τον τρόπο εύρεσης των πληροφοριών μοντέλου στη βάση 
δεδομένων προϊόντων, όπως ορίζεται στον κανονισμό (ΕΕ) 2019/2019 μέσω ενός 
συνδέσμου ιστού που συνδέεται με τις πληροφορίες του μοντέλου, όπως 
αποθηκεύονται στη βάση δεδομένων του προϊόντος    ή ενός συνδέσμου προς τη 
βάση δεδομένων του προϊόντος και πληροφορίες σχετικά με πώς να βρείτε το 
αναγνωριστικό μοντέλου στο προϊόν. 

www.servicenet.gr 

Η διεύθυνση ή ο αριθμός τηλεφώνου επικοινωνίας του ιστότοπου τεχνικής υπηρεσίας ενδέχεται να αλλάξει 
χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Επιβεβαιώστε εάν το κατάστημα εξυπηρέτησης είναι άμεσα συνδεδεμένο με 
την εταιρεία μας όταν χρειάζεστε υπηρεσίες. 
 
 

UK 
Access to professional repair, such as internet webpages, addresses, contact details. 
Model no: MB 452 
 
Aftersales service station list: 

Address Service net                                                                                      
Πειραιώς 245 --   
Μοσχάτο 18346 -- 
Αθήνα 

Contact Number (0030) 210 4839 300 

Website www.servicenet.gr 

QR code 1056255 

Relevant information for ordering spare parts, directly or through other channels 
provided by the manufacturer, importer or authorised representative; 

Service net 

The minimum period during which spare parts, necessary for the repair of the 
appliance, are available; 

7 years 

Instruction on how to find the model information in the product database, as 
defined in Regulation (EU) 2019/2019 by means of a weblink that links to the 
model information as stored in the product database or a link to the product 
database and information on how to find the model identifier on the product.) 

www.servicenet.gr 

Note: The address or contact phone number of the service site is subject to change without prior notice. Please 
confirm whether the service station is a directly affiliated one of our company when requiring services.  

http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
http://www.servicenet.gr/
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