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Προειδοποιήσεις Ασφαλείας

Επεξήγηση των συμβόλων προστασίας 

Απαγορευτικό

Προειδοποίηση

Σημείωση

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει απαγορευμένες ενέργειες και
συμπεριφορές. Η μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να
προκαλέσει φθορά στη συσκευή και σωματικές βλάβες στον
χρήστη.

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει ενέργειες και συμπεριφορές οι οποίες
πρέπει να εκτελεστούν σύμφωνα με τις απαιτήσεις λειτουργίας.
Η μη-συμμόρφωση με τις οδηγίες μπορεί να προκαλέσει φθορά στη
συσκευή και σωματικές βλάβες στον χρήστη.

Αυτό το σύμβολο επισημαίνει την ιδιαίτερη προσοχή που απαιτείται,
αυτές οι οδηγίες πρέπει να επισημανθούν ιδιαιτέρως.
Απαιτούνται προφυλάξεις, σε αντίθετη περίπτωση μπορούν να
προκληθούν φθορές στη συσκευή ή τραυματισμός του χρήστη.

Αυτό το εγχειρίδιο περιέχει πολλές σημαντικές πληροφορίες ασφαλείας τις οποίες ο χρήστης καλείται να ακολουθήσει.
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις

• Η συγκεκριμένη οικιακή συσκευή δεν ενδείκνυται για χρήση από πρόσωπα (συμπερι-
  λαμβανομένων των παιδιών) με ειδικές ανάγκες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός
  και αν υπάρχει επιτήρηση ή καθοδήγηση κατά τη χρήση της συσκευής από άτομο
  υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 
• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται ώστε να εξασφαλίζεται πως δεν παίζουν με την
  οικιακή συσκευή.
• Η συγκεκριμένη οικιακή συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά ηλικίας 8 χρόνων
  και άνω και από άτομα με ειδικές ανάγκες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, στην περί-
  πτωση που υπάρχει επιτήρηση ή καθοδήγηση για την ασφαλή χρήση της συσκευής,
  καθώς και πλήρη ενημέρωση των κινδύνων που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν θα πρέπει να
  παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η διατήρηση της συσκευής δεν θα πρέπει να
  γίνεται από τα παιδιά, χωρίς την επίβλεψή τους.
• Αν το καλώδιο παροχής ρεύματος καταστραφεί, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατα-
  σκευαστή, το κέντρο εξυπηρέτησης ή κάποιο εξειδικευμένο πρόσωπο, με σκοπό να
  αποφευχθεί οποιοσδήποτε κίνδυνος.  
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο εσωτερικό της συσκευής ή
  σε ενσωματωμένο μέρος, ελεύθερα από οποιοδήποτε εμπόδιο. 
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επι-
  ταχύνεται την διαδικασία απόψυξης, πέραν όσον προτείνονται από τον κατασκευαστή.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην καταστρέφετε τον κύκλο ψύξης.
• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο αποθήκευσης
  φαγητού του συντηρητή, εκτός αν είναι τύπος που ενδείκνυται από τον κατασκευαστή. 
  Μην αποθηκεύετε στον συντηρητή εκρηκτική ύλη όπως δοχεία με αεροζόλ με εύφλεκτο
  προωθητικό αέριο.   
• Η συγκεκριμένη συσκευή ενδείκνυται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως:
  χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας; αγροτικές οικίες
  και από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλους παρεμφερείς τύπους περιβάλλοντος και
  άλλες επαγγελματικές ενέργειες.



4

Προειδοποιήσεις ασφαλείας

Προειδοποιήσεις σχετικά με το ρεύμα

Προειδοποιήσεις σχετικά με τη λειτουργία

• Μην τραβάτε το καλώδιο παροχής ρεύματος όταν θέλετε να απο-
  συνδέσετε τον συντηρητή. Παρακαλούμε, κρατήστε γερά το βύσμα και
  βγάλτε το από την πρίζα απευθείας. 
• Μην καταστρέφεται το καλώδιο παροχής ρεύματος σε οποιαδήποτε
  περίπτωση, ώστε να εξασφαλίζετε την ασφάλεια κατά τη λειτουργία και
  μην κάνετε χρήση όταν το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το βύσμα είναι
  φθαρμένο.
• Φθαρμένο ή κατεστραμμένο καλώδιο παροχής ρεύματος, θα πρέπει να
  αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή- εξουσιοδοτημένο κέντρο σέρβις.

• Παρακαλούμε χρησιμοποιήστε τριφασική πρίζα των 10Α ή και άνω και
  μην συνδέετε άλλες ηλεκτρικές συσκευές στην ίδια παροχή ρεύματος.
• Το καλώδιο παροχής ρεύματος θα πρέπει να τοποθετηθεί σταθερά στη
  πρίζα ώστε να αποφευχθούν πυρκαγιές. Παρακαλούμε εξασφαλίστε ότι
  η παροχή ρεύματος διαθέτει επαρκή γείωση.

• Το μηχάνημα συντήρησης κρασιού χρησιμοποιεί AC παροχή ρεύματος
  220-240V/50Η. Εάν η διακύμανση της τάσης ξεπεράσει το εύρος 176/264V, 
  μπορεί να προκληθούν βλάβες ή ακόμα και να καταστραφεί η συσκευή, ή
  μπορεί να προκληθεί εσωτερική υπερθέρμανση που συνεπάγεται με
  πυρκαγιά. Τότε θα πρέπει να εγκατασταθεί αυτόματος ρυθμιστής τάσης
  άνω των 750W.
• Παρακαλούμε κλείστε τη βαλβίδα διαρροής αερίου και έπειτα ανοίξτε τα
  παράθυρα και τις πόρτες σε περίπτωση διαρροής αερίου ή άλλων εύφλεκτων
  αερίων. Μην αποσυνδέσετε τον συντηρητή και τις άλλες ηλεκτρικές συσκευές
  διότι ένας σπινθήρας μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά.

• Για να εξασφαλίσετε ασφαλή λειτουργία, δεν ενδείκνυται  να τοποθετήσετε
  πολύμπριζα,φούρνους μικροκυμάτων και άλλες ηλεκτρικές συσκευές πάνω
  στον συντηρητή κρασιού. Μην χρησιμοποιείται ηλεκτρικές συσκευές στην
  αποθήκη τροφίμων. 

• Εγκεκριμένη καταστροφή ή επισκευή του συντηρητή δεν απαγορεύεται.
  Δεν επιτρέπεται η καταστροφή των αρχών ψύξης και η εκτίναξη του
  συντηρητή μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό στα μάτια ή να
  αυτό-αναφλεχθεί . Η επισκευή και η συντήρηση του ψύκτη πρέπει να
  πραγματοποιείται από ειδικούς.
• Κατεστραμμένο καλώδιο παροχής ρεύματος πρέπει να αντικατασταθεί από
  τον κατασκευαστή, το τμήμα σέρβις του ή από εξουσιοδοτημένους ειδικούς,
  ώστε να αποφευχθεί κάθε πιθανός κίνδυνος.  

• Το περίβλημα της συσκευής ή ενσωματωμένου μέρους, δεν πρέπει να
  εμποδίζεται ώστε να διατηρείται ο επιθυμητός εξαερισμός.
• Τα κενά μεταξύ των ανοιγμάτων των θυρών και του σώματος του
  συντηρητή είναι μικρά, οπότε αποφύγετε την τοποθέτηση του χεριού
  και των δακτύλων σας σε αυτές τις περιοχές για την αποφυγή πιθανών
  τραυματισμών.        
• Μην παίρνετε τρόφιμα ή κουτιά στο ψυκτικό θάλαμο όταν ο συντηρητής
  είναι σε λειτουργία, ειδικά μεταλλικά κουτιά ώστε να αποφύγετε κρυο-
  παγήματα.
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Προειδοποιήσεις ασφαλείας

• Μην δίνετε τη συσκευασία ή άλλα εξαρτήματα σε παιδιά να παίξουν. Το
  εύκαμπτο χαρτόνι ή το πλαστικό φιλμ μπορεί να οδηγήσουν σε ασφυξία.
  Μην επιτρέψετε στα παιδιά να μπουν ή να ανέβουν στον συντηρητή ώστε
  να προλάβετε πιθανό εγκλωβισμό ή τραυματισμό τους από τη πτώση του
  συντηρητή. 
• Μην ψεκάζετε ή πλένετε τον συντηρητή; Μην τοποθετείτε την συσκευασία
  σε υγρά μέρη που είναι εύκολο να βραχεί ή να παρεισφρήσει νερό στις
  καλωδιώσεις του μηχανήματος.
• Μην χρησιμοποιείτε τον συντηρητή για οποιαδήποτε μορφή στήριξης.

• Μην τοποθετείτε βαριά αντικείμενα στην επιφάνεια του συντηρητή, μιας και
  τα αντικείμενα μπορεί να πέσουν κατά το άνοιγμα και κλείσιμο της πόρτας
  και να προκαλέσουν ατυχήματα.
• Παρακαλούμε, αφαιρέστε τη συσκευή από τη πρίζα σε περίπτωση διακοπής
  ρεύματος ή καθαρισμού. Μην συνδέσετε τον συντηρητή στην παροχή ρεύ-
  ματος πριν το πέρας 5 λεπτών, ώστε να αποφύγετε βλάβες στον συμπιεστή
  εξαιτίας των διαδοχικών επανεκκινήσεων.

• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα, εκρηκτικά, πτητικά και υψηλής διάβρωσης
  αντικείμενα στον ψύκτη, ώστε να προλάβετε πιθανές βλάβες στο προϊόν
  ή ατυχήματα πυρκαγιάς.

• Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αντικείμενα κοντά στον συντηρητή ώστε να
  αποφύγετε ενδεχόμενο πυρκαγιάς. 

• Αυτό το προϊόν είναι για εφαρμογές οικιακής ψύξης, κυρίως για αποθήκευση
  κρασιού και όχι για άλλους σκοπούς, όπως την αποθήκευση αίματος, φαρμα-
  κευτικών ουσιών και βιολογικών προϊόντων.

• Ποτά με υψηλή περιεκτικότητα αλκοόλ μπορούν να αποθηκευτούν και τοπο-
  θετηθούν μόνο κατακόρυφα.
• Αποφύγετε τη ρύπανση  των πλαστικών μερών και της πόρτας του συντηρητή
  με λάδι. 
• Μην καλύπτετε ή κλείνετε τις θύρες εξαερισμού και εξαέρωσης.

Προειδοποιήσεις σχετικά με την τοποθέτηση αντικειμένων

Προειδοποιήσεις σχετικά με την απόρριψη

Η συσκευή περιέχει μια μικρή ποσότητα φιλικού προς το περιβάλλον ψυκτικού R600a και μόνωση από ένα στρώμα αερίου.  Το ψυκτικό
αυτό και το αέριο χρίζουν ειδικής επεξεργασίας. Μην προκαλέσετε οποιαδήποτε φθορά στο σύστημα ψύξης χωρίς την ειδική επεξεργασία.
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Διαφορές του προϊόντος που αγοράσατε με το εικονιζόμενο πιθανόν
να υπάρχουν. Παρακαλούμε ανατρέξτε στο φυσικό προϊόν.

Περιοχή Αποθήκευσης νερού

Σωστή λειτουργία του συντηρητή κρασιών

Ονομασίες εξαρτημάτων

Τοποθέτηση

Έναρξη λειτουργίας

Οθόνη ελέγχου θερμοκρασίας

Ρυθμιζόμενο στήριγμα

Ράφια φιαλών κρασιού

Δοχείο φιαλών κρασιού

• Πριν από τη χρήση του
  συντηρητή, αφαιρέστε το
  περιτύλιγμα συμπεριλα-
  μβανομένων των προστα-
  τευτικών μαξιλαριών, του
  ενισχυμένου αφρού και
  των ταινιών μέσα στη
  συσκευή, όπως επίσης και
  της προστατευτικής ταινία
   στην πόρτα και στο σώμα
  του συντηρητή.

• Ο συντηρητής πρέπει να τοποθετείτε σε
  χώρους με κατάλληλο εξαερισμό; Το
  έδαφος πρέπει να είναι επίπεδο και
  σταθερό (περιστρέψτε το αριστερά ή
  δεξιά ώστε να προσαρμοστούν τα
  στηρίγματά του στο ίδιο επίπεδο στην
  περίπτωση που υπάρχει αστάθεια).
• Ο χώρος ψύξης μπορεί να αυξηθεί, αν
  προστεθεί περισσότερο ψυκτικό υγρό.
  Με τα 8gr να αντιστοιχούν σε 1m3. Οι
  προδιαγραφές του ψυκτικού αναγρά-
  φονται στο ταμπελάκι στο πίσω μέρος
  της συσκευής.

• Ο ζεστός αέρας από τη πλευρά του
  συντηρητή που βρίσκεται στον τοίχο,
  θα πρέπει να εκτονώνεται χωρίς
  παρεμπόδιση αλλιώς η ισχύς του
  συμπιεστή θα αυξηθεί, το οποίο συνεπά-
  γεται με αύξηση στην κατανάλωση. Για
  αυτό η ελάχιστη απόσταση που ενδεί-
  κνυται μεταξύ συσκευής και τοίχου ή άλλου
  επίπλου δεν πρέπει να είναι λιγότερη από
  4cm. Είναι επίσης σημαντικό να εξασφα-
  λίζεται απόσταση για το άνοιγμα των θυρών
 90ο κατ’ ελάχιστο.

• Αποφύγετε την απευθείας έκθεση
  στον ήλιο και τις πηγές θερμότητας
  όπως φούρνους, καλοριφέρ κ.α..
  Εάν ο συντηρητής πρέπει να τοπο-
  θετηθεί δίπλα σε πηγές θερμότητας,
  η κατάλληλη μόνωση πρέπει να
  τοποθετηθεί ή ακόμα καλύτερα να
  αποφύγετε τέτοιου είδους τοποθέ-
  τηση όσο το δυνατόν περισσότερο
  ακολουθώντας τις ακόλουθες
  ελάχιστες αποστάσεις:
  Εστία: 3cm
  Ανοιχτή φλόγα : 30cm

• Η συσκευή θα πρέπει να παραμείνει σε όρθια θέση για μισή ώρα προτού συνδεθεί στη πρίζα. 
• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής προτού το θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά
  (Αναφορικά με τον καθαρισμό).
• Μην συνδέετε τον συντηρητή σε ηλεκτρονικές παροχές εξοικονόμησης ενέργειας και σε
  μετασχηματιστές (πχ. Ηλιακά συστήματα ενέργειας, δίκτυο πλοίου).
• Σταγονίδια νερού ή πάγος μπορεί να συγκεντρωθούν στο πίσω της συσκευής όταν ο συμπιεστή
  είναι σε λειτουργία, το οποίο εξαρτάται από τη ρύθμιση της ψύξης. Μην προσπαθήσετε να
  απομακρύνεται το νερό και τον πάγο, η συσκευή θα τα απομακρύνει αυτόματα. Το νερό και ο
  τηγμένος πάγος θα συλλεχθούν στο δοχείο αποστράγγισης και από εκεί θα μεταφερθούν στο
  ειδικό δοχείο πάνω από τον συμπιεστή ώστε να εξατμιστούν.
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Σωστή λειτουργία του συντηρητή κρασιών

Ονομασίες εξαρτημάτων

Ρύθμιση των θερμοκρασιακών ζωνών

Διαρρύθμιση ποτών

Πρακτικοί τρόποι για σωστή αποθήκευση

Ύγρανση για Συντηρητή Κρασιού

Προσοχή κατά τη τοποθέτηση:

• Μην αφήνετε τις φιάλες να ακουμπήσουν το πίσω μέρος του συντηρητή ώστε να εξασφαλίσετε τη σωστή κυκλοφορία του
  αέρα στη συσκευή.
• Η διαστασιολόγηση της εικονιζόμενης φιάλης μπορεί να διαφέρει από φιάλες άλλου μεγέθους και σχήματος.
• Η χωρητικότητα για αποθήκευση φιαλών στον συντηρητή βασίζεται στο ακόλουθο μέγεθος φιαλών που υπάρχουν στην
  αγορά. Υπερδιαστασιολογημένες φιάλες μπορεί να επηρεάζουν τον αριθμό φιαλών που μπορούν να αποθηκευτούν στη
  συσκευή.

Λόγω των διαφορετικών θερμοκρασιακών ζωνών που υπάρχουν εξαιτίας της κυκλοφορίας του αέρα
στον συντηρητή, οι άνω περιοχές έχουν και τη μέγιστη θερμοκρασία, ενώ οι κάτω περιοχές την ελάχιστη.

Διαφορετικά ποτά μπορούν να τοποθετηθούν, όπως ενδείκνυται παρακάτω:
• Δυνατός ερυθρός οίνος
• Ροζέ και ελαφρύς ερυθρός οίνος
• Λευκός οίνος
• Σαμπάνια και Αφρώδη
Συνιστούμε να σερβίρετε τον οίνο σε θερμοκρασία χαμηλότερη από την ιδανική θερμοκρασία
σερβιρίσματος, διότι η θερμοκρασία θα ανέβει γρήγορα όταν αυτό θα βρεθεί στο ποτήρι.

• Μην αποθηκεύετε φιάλες με τις συσκευασίες τους μέσα στον συντηρητή. 
• Ο φελλός των παλιών φιαλών πρέπει πάντα να υγραίνεται προτού εισαχθεί στην συσκευή. Δεν πρέπει να
  παρεισφρήσει αέρας μεταξύ φιάλης και φελλού. 
• Ανοιχτού τύπου ράφια φιαλών βοηθούν, μιας και δεν εμποδίζουν την κυκλοφορία του αέρα. Η υγρασία του
  αέρα συμπιέζεται στο μπουκάλι μπορεί να αφαιρεθεί σύντομα. 
• Ο οίνος θα πρέπει να εγκλιματιστεί πριν την κατανάλωση: Τοποθετήστε το ροζέ κόκκινο κρασί πάνω στο
  τραπέζι 2-5 ώρες πριν το καταναλώσετε και το κόκκινο κρασί 4-5 ώρες, ώστε να φτάσει τη κατάλληλη
  θερμοκρασία σερβιρίσματος. Ο λευκός οίνος, σε αντίθεση, μπορεί να σερβιριστεί απευθείας. Η σαμπάνια
  πρέπει πάντα να βρίσκεται στον συντηρητή και να βγαίνει μόνο για τη κατανάλωσή της. 
Παρακαλούμε σημειώστε ότι η θερμοκρασία κρασιού είναι πάντα χαμηλότερη από αυτήν που ιδανικά πρέπει
να σερβιριστεί, καθώς πάντοτε θα αυξηθεί κατά 1-2οC με το που θα σερβιριστεί στο ποτήρι.

Προσθέστε κρύο νερό στη θέση που τοποθετούνται οι φιάλες νερού μία φορά κάθε 3-4 μέρες εάν πρέπει
να αυξηθεί η υγρασία στον συντηρητή.
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Bordeaux red 

Burgundy red/Bordeaux red 

Port 

Young Burgundy red

Young red wine 

Young Beaujolais/all white wines with little residual sugar 

Old white wines/Chardonnay 

Sherry 

Young white wines from late vintage 

White wines Loire/Entre-deux-Mers 

Σωστή λειτουργία του συντηρητή κρασιών

Θερμοκρασία σερβιρίσματος

Προσοχή στη θερμοκρασία και τον εξαερισμό του δωματίου

Εξοικονόμηση ενέργειας

Η γεύση του κρασιού εξαρτάται από τη σωστή θερμοκρασία σερβιρίσματος; Συνεπώς,
καθορίζει τη γεύση του. Προτείνουμε οι θερμοκρασίες του κρασιού να βρίσκονται στους
ακόλουθους βαθμούς κατά το σερβίρισμά του:

Η επιθυμητή θερμοκρασία είναι μαρκαρισμένη στον ακόλουθο πίνακα. Καθορίζει το εσωτερικό
εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας του συντηρητή.

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί σε ξηρό περιβάλλον που υπάρχει εξαερισμός. Ο συντηρητής δεν
  μπορεί να τοποθετηθεί κάτω από συνθήκες απευθείας έκθεσης στον ήλιο ή δίπλα από πηγέ
  θερμότητας ( όπως φούρνους, καλοριφέρ κλπ.) και ένα ιδανικό μονωτικό στρώμα πρέπει να εφαρμοστεί
  αν υπάρξει ανάγκη.
• Προσπαθήστε να κρατάτε ανοιχτή όσο τον δυνατόν λιγότερο την πόρτα της συσκευής. 
• Τοποθετήστε τον οίνο στον συντηρητή αφότου η θερμοκρασία του έχει πέσει αρκετά.

Τύπος Θερμοκρασίας Επιτρεπτή Θερμοκρασία Δωματίου

Cotes du Rhone red / Barolo Louis Family dry red wine / Barolo

Είδη Οίνου Θερμοκρασία
Σερβιρίσματος

Ν +16ºC έως 32°C
+18ºC έως 38°C

+18ºC έως 43°C

ST

T

Ο συντηρητής δεν μπορεί να λειτουργήσει ομαλά σε θερμοκρασία δωματίου χαμηλότερη των 16°C. Αλλίως η θερμοκρασία
στην ψύξη θα είναι πολύ χαμηλή και μπορεί να προκαλέσει ζημία σε αγαθα τα οποία είναι ευπαθή στην θερμοκρασία.
Εαν η θερμοκρασία του χώρου είναι πάνω από 32°C και η υγρασία πάνω από 75%Rh, θα προκληθεί η δημιουργία πάγου
στην γυάλινη πόρτα του συντηρητή.
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Εισαγωγή στις λειτουργίες του συντηρητή κρασιών

Οθόνη λειτουργίας

Οθόνη ελέγχου

Κλείδωμα και ξεκλείδωμα

Φωτεινές ενδείξεις

Εναλλαγή μονάδας μέτρησης θερμοκρασίας  (°F - °C)

Ρυθμίσεις θερμοκρασίας

Λειτουργία Μνήμης

Ένδειξη σφάλματος

Όταν το συνδέσετε στην παροχή ρεύματος για πρώτη φορά, η οθόνη θα ενεργοποιηθεί για 3 sec και θα
υπάρξει ήχος έναρξης μέχρις ότου η συσκευή ξεκινήσει τη κανονική λειτουργία της. 
Όταν είναι κλειδωμένο, η οθόνη λειτουργίας θα σβήσει αν δεν πατηθεί κάποιο κουμπί λειτουργίας σε
30 sec; Η οθόνη θα ξανά ανάψει όταν πατήσετε οποιοδήποτε πλήκτρο.

Σε κατάσταση κλειδώματος, πατήστε το Κουμπί Κλειδώματος        παρατεταμένα για 3 sec και το κλείδωμα θα αναιρεθεί;
Η οθόνη θα αρχίσει να αναβοσβήνει;
Στη κατάσταση ξεκλειδώματος, πατήστε το Κουμπί Κλειδώματος       συνεχόμενα για 3 sec ώστε να μπει σε κατάσταση
κλειδώματος.

Πατήστε το Κουμπί Φωτεινής ένδειξης         για να ενεργοποιήσετε ή αν απενεργοποιήσετε το φώς.

Ο συντηρητής φέρει την οθόνη ελέγχου στη πόρτα του. Πατήστε ελαφρά τα κουμπιά. Αποφύγετε τη τοποθέτηση αιχμηρών και μεγάλου
βάρους αντικειμένων και φροντίστε να κρατήσετε τη συσκευή μακριά από μαγνητικά πεδία και χώρους υψηλής υγρασίας. Διαφορετικά ο
συντηρητής είναι πιθανό να μην ρυθμιστεί και να μην λειτουργήσει φυσιολογικά. 

Εκτός από τις φωτεινές ενδείξεις, οι ακόλουθες λειτουργίες μπορούν να γίνουν μόνο σε κατάσταση ξεκλειδώματος. 

Ρυθμίστε το θερμοκρασιακό εύρος σε Celsius: 5 οC -18 οC; Το θερμοκρασιακό
εύρος σε Fahrenheit: 41 oF - 65 oF.

Κουμπί κλειδώματος

Κουμπί φωτεινής ένδειξης

Κωδικός
Σφάλματος

Αισθητήρας θερμοκρασίας
του συντηρητή με βλάβη

Αισθητήρας απόψυξης του
συντηρητή με βλάβηΠεριγραφή

Κουμπί αύξησης
θερμοκρασίας

Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας

Οθόνη

Πατήστε το Κουμπί Αύξησης της Θερμοκρασίας        και το Κουμπί Μείωσης της Θερμοκρασίας        για να ολοκληρώσετε την
εναλλαγή μέτρησης της θερμοκρασίας από Celsius σε Fahrenheit; Στην οθόνη θα εμφανιστούν οι ρυθμίσεις θερμοκρασίας
σε Fahrenheit ή Celsius ανάλογα την υπάρχουσα κατάσταση.

Πατήστε το Κουμπί Αύξησης της θερμοκρασίας          , η θερμοκρασία θα αυξηθεί 1οC (ή 1oF). Μετά το κλείδωμα, ο συντηρητής
θα λειτουργήσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις. 
Πατήστε το Κουμπί μείωσης θερμοκρασίας          , η θερμοκρασία θα μειωθεί 1οC (ή 1oF). Μετά το κλείδωμα, ο συντηρητής θα
λειτουργήσει σύμφωνα με τις ρυθμίσεις.

Ο συντηρητής παρέχει τη δυνατότητα ρυθμίσεων μνήμης. Αφότου ξανά υπάρξει παροχή ρεύματος, ο συντηρητής θα
λειτουργήσει σύμφωνα με το ρυθμίσεις που υπήρχαν πριν την αποσύνδεσή του.

Εάν οι ενδείξεις του ακόλουθου πίνακα εμφανίζονται στην οθόνη λειτουργίας, σημαίνει ότι ο συντηρητής παρουσιάζει
σφάλματα κατά τη λειτουργία του.

Όταν τα παραπάνω σφάλματα εμφανίζονται στην οθόνη, παρακαλούμε μην επαναπαυτείτε
στον προσωπικό σας έλεγχο λειτουργίας. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με εξειδικευμένο
προσωπικό στα τοπικά κέντρα σέρβις της εταιρείας για επισκευή. 
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Συντήρηση του συντηρητή κρασιών

Αποσύνδεση του συντηρητή

Καθαρισμός του συντηρητή

Σημειώσεις

Διακοπή χρήσης του συντηρητή

Αφαιρέστε τη παροχή ρεύματος για να αποσυνδέσετε τη συσκευή.

Αν έχετε αφήσει τον συντηρητή καιρό εκτός λειτουργίας, παρακαλούμε:
1. Αποσυνδέστε τη συσκευή.
2. Καθαρίστε τη συσκευή.
3. Αφήστε την πόρτα της συσκευής ανοιχτή.

Σκόνες στο πίσω μέρος του συντηρητή και στο έδαφος πρέπει συστηματικά να καθαρίζονται ώστε να
βελτιώνεται η απόδοση της συσκευής και η εξοικονόμηση ενέργειας. Το εσωτερικό της συσκευής
πρέπει επίσης να καθαρίζεται συστηματικά ώστε να αποφευχθεί τυχόν δυσωδία. Η διαδικασία καθαρι-
σμού είναι η ακόλουθη:
1. Αφαιρέστε τη παροχή ρεύματος ή αποσυνδέστε τελείως.
2. Καθαρίστε την πόρτα μόνο με καθαρό νερό και καθαρίστε ολικά.
3. Χρησιμοποιείστε λίγο ζεστό νερό και λίγο σαπούνι πιάτων για να καθαρίσετε τον συντηρητή. Μην
    αφήσετε το νερό να περάσει μέσα στα λειτουργικά μέρη και καθαρίστε την θολή πόρτα. 
4. Επανασυνδέστε με τη παροχή ρεύματος τη συσκευή όταν ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

Μην χρησιμοποιείτε απορρυπαντικά και διαλύτες με κόκκους και οξέα. 
Το σωληνάκι αποστράγγισης θα πρέπει να καθαρίζεται συστηματικά ώστε να εξασφαλίζεται η σωστή
λειτουργία του. Καθαρίστε το σωληνάκι με κάποιο ξυλάκι ή κάτι παρεμφερές.

• Μην χρησιμοποιείτε σκληρές βούρτσες, σύρματα, λειαντικά όπως
  οδοντόκρεμες, οργανικούς διαλύτες (πχ. αλκοόλ, ασετόν, λάδι, κα),
  καυτό νερό, όξινα ή αλκαλικά συστατικά. Καθαρίστε τον συντηρητή
  λαμβάνοντας υπόψη ότι τα παραπάνω μπορεί να προκαλέσουν φθορά
  στην επιφάνεια της συσκευής και το εσωτερικό της.
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Συχνές Ερωτήσεις

Φυσιολογικοί θόρυβοι

Ήχοι από τους οποίους μπορείτε να απαλλαγείτε εύκολα

Βουητό - Τα μηχανικά μέρη του συντηρητή βρίσκονται σε λειτουργία. 
Ήχος τριβής, τριγμοί – Το ψυκτικό υγρό ρέει στις σωληνώσεις.

Ασταθής τοποθέτηση του συντηρητή.
Χρησιμοποιήστε βοηθητικά στηρίγματα για να κρατήσετε επίπεδο τον συντηρητή. Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε κάποιο στήριγμα ή να τοποθετήσετε υλικό απόσβεσης κραδασμών κάτω από
τη συσκευή. 
Μετακινήστε τον συντηρητή μακριά από έπιπλα ή εξοπλισμό που επηρεάζει τη κλίση του. 
Κουτιά που έρχονται σε επαφή το ένα με το άλλο. 
Διαχωρίστε τις φιάλες ή τα κουτιά ελαφρώς. 
Μικρές παρεμβολές από τον χρήστη.

Πριν καλέσετε για εξυπηρέτηση: Παρακαλούμε εξετάστε αν μπορείτε να επιλύσετε οποιαδήποτε βλάβη
από μόνοι σας ακολουθώντας τις παρακάτω οδηγίες. 

Βλάβη Πιθανά Αίτια Τρόποι Αντιμετώπισης

Συχνά ανοίγματα της
πόρτας του συντηρητή.

Μειώστε τη συχνότητα που
ανοιγοκλείνετε τη πόρτα.

Να περιμένετε το πέρας 4-5 ωρών.

Ελέγξτε αν υπάρχει παροχή
ρεύματος, ελέγξτε πιθανή

αποσύνδεση της συσκευής
Επικοινωνήστε με τον προμηθευτή

σας ή με το τμήμα επισκευών.

Αυξήστε την θερμοκρασία,
σκουπίστε με ένα πανί τις σταγόνες.

Χαλασμένοι λαμπτήρες

Διακοπή ρεύματος ή
βραχυκύκλωμα. Αποσύνδεση 

της συσκευής. Ελλειψη βύσματος

Χαμηλή ρύθμιση θερμοκρασίας
ή Υψηλή Υγρασία αέρα

Δεν υπάρχει αρκετή
ψύξη στο εσωτερικό 

του ψύκτη

Ο συντηρητής
δεν ψύχει. 

Σβηστές Ενδείξεις

Σταγόνες στη
γυάλινη πόρτα
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ΠΡΟΣΟΧΗ:
1. Εάν το καλώδιο έχει υποστεί φθορά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή, ή εξουσιοδοτημένο
και εξειδικευμένο τμήμα επισκευών, για την αποφυγή κινδύνου.
2. Τα παιδιά πρέπει να επιβλέπονταί ώστε να μην παίζουν με τη συσκευή.
3. Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα με ειδικές ανάγκες και παιδιά, χωρίς να τους δωθούν
οδηγίες για την χρήση της συσκευής και να επιβλέπονται από άτομο υπεύθυνο για την ασφάλειά τους.
4.Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές και εύφλεκτες ουσίες όπως δοχεία σπρέι, στην συσκευή.
5. Η συγκεκριμένη συσκευή ενδείκνυται για οικιακή χρήση και παρόμοιες εφαρμογές όπως: χώρους κουζίνας
σε καταστήματα, γραφεία και άλλους χώρους εργασίας; αγροτικές οικίες και από πελάτες ξενοδοχείων, μοτέλ
και άλλους παρεμφερείς τύπους περιβάλλοντος και άλλες μη επαγγελματικές ενέργειες.
6. ΠΡΟΣΟΧΗ: Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού, στο εσωτερικό της συσκευής ή σε ενσωματωμένο μέρος,
ελεύθερα από οποιοδήποτε εμπόδιο.
7. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνεται την διαδικασία
απόψυξης, πέραν όσον προτείνονται από τον κατασκευαστή.
8. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην καταστρέψετε το κύκλωμα ψύξης.
9. ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο αποθήκευσης φαγητού του συντηρητή,
εκτός αν είναι τύπος που ενδείκνυται από τον κατασκευαστή.
10. Αυτή η συσκευή προορίζεται αποκλειστικά για αποθήκευση και συντήρηση κρασιού.
 

Αυτή η ένδειξη σημαίνει ότι η συσκευή αυτή δεν πρέπει
να απορριφθεί με τα άλλα απορρίματα του σπιτιού σε όλη
την Ε.Ε. Για την αποφυγή μόλυνσης του περιβάλλοντος και
βλάβη της υγείας των ανθρώπων, πρέπει να ανακυκλωθεί 
ώστε να επαναχρησιμοποιηθούν τα υλικά. Για την ανακύ-
κλωση της συσκευής, επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες
περισυλλογής ή  επικοινωνήστε με το κατάστημα απο το
οποίο το προμηθευτήκατε. Αυτοί θα πάρουν την παλία σας
συσκευή προς ανακύκλωση χωρίς κάποια χρέωση.

Η σωστή απόρριψη της συσκευής.


