
 

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη που μας δίνετε με την αγορά της συσκευής ψύξης . Το παρών εγχειρίδιο έχει δημιουργηθεί 

για την ασφάλεια του χρήστη και για να διασφαλίσει τη σωστή χρήση και συντήρηση των ψυγείων. Προτού προχωρήσετε σε 

οποιοδήποτε χειρισμό, τόσο ο τεχνικός εγκατάστασης όσο και ο χρήστης της συσκευής, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τα σημεία που 

επεξηγούνται στο παρών εγχειρίδιο. Στην παραλαβή πρέπει να γίνεται προσεκτικός έλεγχος της συσκευασίας για τυχόν ζημιές στην 

μεταφορά. Για τυχόν ζημιές ενημερώστε την μεταφορική και τον προμηθευτή σας. Σε περίπτωση που το προϊόν δεν είναι αυτό που 

παραγγείλατε, ενημερώστε αμέσως τον προμηθευτή σας. 

 

2. ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

Πριν μεταφέρετε τη συσκευή τοποθετείστε κολλητική ταινία στις πόρτες ή συρτάρια ώστε να  παραμένουν σταθερά. Προστατέψτε 

τις εξωτερικές επιφάνειες με κάποιο υλικό ή με το κουτί συσκευασίας της συσκευής από τυχόν εκδορές. Αφαιρέστε τα ποδαρικά της 

συσκευής για να μην υποστούν ζημιά. Η μεταφορά της συσκευής πρέπει να γίνεται πάντα με την συσκευή σε όρθια θέση. Εάν για 

οποιοδήποτε λόγο η συσκευή πλαγιάσει, ο χρόνος της συσκευής σε αυτή τη θέση δεν πρέπει να υπερβεί τα λίγα λεπτά. Πριν 

λειτουργήσετε τη συσκευή, πρέπει να μένει έκτος λειτουργίας για τουλάχιστον 20 λεπτά τοποθετημένη στη σωστή θέση. 

Προσοχή :  Πριν την αποδοχή της παραλαβής πρέπει πάντα να ελέγχεται για τυχόν ζημίες στη συσκευασία του προϊόντος, εάν η 

αποδοχή της παραλαβής έχει πραγματοποιηθεί κανονικά και χωρίς επισήμανση ζημίων, ο κατασκευαστής η ο μεταπωλητής δεν 

φέρουν καμία ευθύνη.       

 

3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

3.1. ΧΩΡΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Τοποθετήστε την συσκευή σε ένα χώρο καλά αεριζόμενο και μακριά από πηγές θερμότητας. Για καλή λειτουργία του ψυγείου, 

αποφύγετε  την  τοποθέτηση του σε χώρο με χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος κάτω των +5 °C (41 °F) και υψηλότερη των +43 °C 

(109 °F). Προσέξτε κατά την τοποθέτηση οι περσίδες εξαερισμού της συσκευής να παραμένουν ανοιχτές. Μην τοποθετείτε τη 

συσκευή σε μέρος εκτεθειμένο στον ήλιο και όταν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο αυτός πρέπει να είναι προστατευμένος από τις 

καιρικές συνθήκες. 

Προσοχή :  Για την σωστή λειτουργία της συσκευής πρέπει να τηρούνται όλα τα παραπάνω.   

 

3.2 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

     Προτού συνδέσετε  τη συσκευή στο ρεύμα, βεβαιωθείτε ότι η τάση και η συχνότητα του ρεύματος ταιριάζουν με τις αναφερόμενες 

τιμές στην ετικέτα χαρακτηριστικών της συσκευής . Είναι σημαντικό να υπάρχει γείωση στην ηλεκτρική εγκατάσταση στο χώρο που 

θα συνδεθεί το ψυγείο , καθώς επίσης η ανάλογη προστασία της θερμικής και διαφορικής μαγνητοηλεκτρικής συσκευής . Το δίκτυο 

παροχής πρέπει να διαθέτει την κατάλληλη διατομή για την κατανάλωση της συσκευής . Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη και εν 

λειτουργία , θα φωτιστεί μια ενδεικτική λυχνία στον πίνακα διακοπτών , ανάλογα με το μοντέλο . Αν έχει γίνει ευθυγραμμισμένη 

εγκατάσταση διάφορων εξοπλισμών, πρέπει να συνδέονται ξεχωριστά στο ηλεκτρικό ρεύμα , αποφεύγοντας τη χρήση καλωδίων 

επέκτασης ή πολλαπλών φις.  

Προσοχή : Ο κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη αν δεν τηρείται κάποιο από τα παραπάνω σημεία. 

 

3.3. ΠΡΙΝ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ  

Αφαιρέστε τη συσκευασία. Όσο η συσκευή είναι ακόμα επάνω στην ξύλινη παλέτα (εφόσον υπάρχει), πλαγιάστε τη συσκευή 

ελαφρώς και βιδώστε τα ποδαρικά ή τις ρόδες στη βάση της. Έπειτα απομακρύνετε την ξύλινη παλέτα. Αλφαδιάστε τη συσκευή 

ώστε να είναι σταθερή και σε ίσια θέση. Αφαιρέστε από όλες τις επιφάνειες την προστατευτική μεμβράνη και καθαρίστε με ένα 

υγρό πανί.  

Προσοχή : Προσοχή στα ηλεκτρονικά μέρη τα οποία πρέπει να παραμένουν στεγνά.  

Προσοχή :  Το καλώδιο παροχής στα ψυγεία πάγκους είναι τοποθετημένο μέσα στο χώρο της μηχανής. 

 

4. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

4.1 ΣΩΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ  

• Κάθε συσκευή έχει σχεδιαστεί για ένα συγκεκριμένο εύρος θερμοκρασίας. 

• Μην τοποθετείτε θερμά προϊόντα μέσα στο ψυγείο. 

• Μην τοποθετείτε συσκευές θέρμανσης (ψησταριές– φούρνους και άλλες συσκευές υγραερίου η ηλεκτρικές ) επάνω στη 

συσκευή εάν αυτές δεν έχουν ποδαρικά τουλάχιστον 5cm ύψος. Ψησταριές τύπου καρβουνιέρας δεν πρέπει να 

τοποθετούνται επάνω στη συσκευή χωρίς να έχει τοποθετηθεί θερμομονωτική επιφάνεια στο ενδιάμεσο  

• Μην ρίχνετε νερά επάνω στα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής. 

Εγχειρίδιο χρήσης 



• Τοποθετήστε τα προϊόντα έτσι ώστε να επιτρέπουν την καλή κυκλοφορία του αέρα. 

• Μην αφήνετε ανοιχτές τις πόρτες για μεγάλο χρονικό διάστημα. 

• Μην τοποθετείτε προϊόντα κοντά στο ψυκτικό μηχάνημα στο εσωτερικό της συσκευής.  

• Η πόρτα της μηχανής πρέπει να είναι πάντα κλειστή ( ψυγεία πάγκοι ). 

• Φροντίστε για την απαιτούμενη συντήρηση της συσκευής, ώστε να διασφαλισθεί η σωστή της λειτουργία και η αντοχή 

της στο χρόνο.  

• Για την καλή λειτουργία της συσκευασίας δεν πρέπει να τοποθετείται δίπλα σε εστίες θερμότητας. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Αφήνετε χωρίς εμπόδια όλα τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή σε τυχόν κατασκευή 
για την τοποθέτηση της. 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη 
διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τοποθετείτε εστίες θέρμανσης και ζεστά μαγειρικά σκεύη επάνω στις επιφάνειες τις συσκευής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποθηκεύετε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο ψύξης. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη 
συσκευή. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην κάνετε ζημιές στο ψυκτικό κύκλωμα.. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο χώρο αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν 
είναι τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η πρίζα  στην οποία συνδέετε τη συσκευή σας πρέπει να διαθέτει απαραίτητα γείωση.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν το καλώδιο τροφοδοσίας υποστεί ζημιά, πρέπει να αντικατασταθεί από τον αντιπρόσωπο σέρβις ή 
από εξίσου εξειδικευμένα άτομα, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επισκευή και η απόρριψη πρέπει να πραγματοποιούνται από εκπαιδευμένο προσωπικό σέρβις. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Να μην υπάρχει γυμνή φλόγα κατά τη διάρκεια συντήρησης ή επισκευής. 
ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο ψυκτικός πρέπει να είναι εξειδικευμένος για R 290.  
ΠΡΟΣΟΧΗ: Για ψυγείο που δεν είναι κομπλέ με ψυκτικό μηχάνημα, υπεύθυνος είναι ο ψυκτικός που έχει κάνει την 
ψυκτική εγκατάσταση. 

 

Βεβαιώνουμε ότι η αντοχή του συστήματος οδηγών και σχαρών του ψυγείου όταν τοποθετούνται συμφώνα με τις 
παρεχόμενες οδηγίες, είναι ικανό να στηρίξει 60Kg ανά σχάρα, όταν είναι ισομερώς κατανεμημένο σε ολόκληρη την 
επιφάνεια της σχάρας. 

 
**Αυτή η συσκευή έχει βαθμό προστασίας IP20. Η συσκευή προορίζεται να ταιριάζει σε όλες τις επιφάνειες 
(επιλογή του τελικού χρήστη), που διασφαλίζουν την ταξινόμηση IP20. (Μέγιστα ανοίγματα και κενά 12mm) 
(μόνο για κατακόρυφα ψυγεία και καταψύκτες) 

 

4.2 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

•  Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία του θερμοστάτη στα επιθυμητά επίπεδα πιέστε το πλήκτρο SET μέχρι οι ενδείξεις της 

θερμοκρασίας °C ( ή°F ) στην οθόνη να αναβοσβήσουν .  

• Μετέπειτα για να πετύχετε την επιθυμητή θερμοκρασία πιέστε το πλήκτρο ▲   για αύξηση της θερμοκρασίας και αντίστοιχα το 

πλήκτρο ▼  για μείωση της θερμοκρασίας . Όταν ρυθμίσετε την θερμοκρασία του θερμοστάτη στα επιθυμητά επίπεδα 

περιμένετε μέχρι η ένδειξη °C να σταματήσει να αναβοσβήνει . Οι ρυθμίσεις θα αποθηκευτούν αυτόματα .  

•  Η θερμοκρασία του θερμοστάτη περιορίζεται ηλεκτρονικά για την αποφυγή προβλημάτων και δυσλειτουργιών, στα ψυγεία 

συντήρησης από 10°C έως -1 °C (50°F έως 30.2°F) και στα ψυγεία κατάψυξης από 0°C έως -20 °C (32°F έως -4°F).  

•  Η λειτουργία της απόψυξης γίνεται αυτόματα μέσω ρυθμίσεων οι οποίες είναι ήδη εγκατεστημένες στο θερμοστάτη . Σε 

περίπτωση που είναι αναγκαία η χειροκίνητη απόψυξη κρατήστε παρατεταμένα πατημένο το πλήκτρο        έως ότου  

αναβοσβήσει η ίδια ένδειξη στη οθόνη του θερμοστάτη.  

***Για αναλυτικότερες οδηγίες θερμοστάτη και οδηγίες προγραμματισμού αυτού επισκεφτείτε το www.bambasfrost.gr 

Προσοχή : Εάν πειραχτούν ή χαλάσουν οι ρυθμίσεις του θερμοστάτη απευθυνθείτε σε κάποιον τεχνικό.   

 

Απόψυξη ΟΝ Μηχανή ΟΝ Ανεμιστήρας ΟΝ  
 

 

 

Χειροκίνητη απόψυξη Τιμή πάνω 

 
Θερμοκρασία 
συσκευής 

Τιμή κάτω 

Ρύθμιση θερμοκρασίας ( πιέστε παρατεταμένα) ON / OFF (πιέστε παρατεταμένα) 



5.  ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 

    Προσοχή : Πριν από κάθε διαδικασία συντήρησης βγάζουμε την συσκευή από το ρεύμα. 

Η συντήρηση της συσκευής είναι πολύ σημαντική για να διασφαλίζεται η σωστή της λειτουργία και η αντοχή της συσκευής στο χρόνο. 

• Καθαρίζουμε τακτικά το εσωτερικό του ψυγείου ώστε να αποφύγουμε τη δημιουργία δυσάρεστων οσμών 

• Καθαρίζουμε το συμπυκνωτή του ψυγείου κάθε 6 μήνες από σκόνες και σκουπίδια που τυχόν μαζεύτηκαν σε αυτόν.  

• Ο συμπυκνωτής πρέπει να είναι καθαρός, γιατί έτσι εξασφαλίζουμε την καλύτερη λειτουργία της συσκευής και μειωμένη 

κατανάλωση ενέργειας. 

 

Καθαρισμός συμπυκνωτή για ψυγείο / κατάψυξη πάγκος 

  
Ξεβιδώστε την πόρτα μηχανής. Τραβήξτε ελαφρώς έξω τη μηχανή. 

 

 
Για καλύτερη απομάκρυνση της σκόνης καθαρίστε τον 
συμπυκνωτή με σπρέι πεπιεσμένου αέρα. Έπειτα μπορείτε να 
χρησιμοποιήσετε κάποια ηλεκτρική σκούπα για την 
απομάκρυνση της σκόνης από το χώρο της μηχανής. Μετά το 
τέλος του καθαρισμού ελέγξτε με ένα φακό τον συμπυκνωτή 
για τυχόν εναπομείναντες βρομιές  

Καθαρισμός συμπυκνωτή για ψυγείο / κατάψυξη θάλαμος 

 

 
Στα όρθια ψυγεία θάλαμοι ο συμπυκνωτής βρίσκεται στο 
επάνω μέρος (μηχανή επάνω) ή στη βάση του (μηχανή κάτω). 
Καθαρίστε το συμπυκνωτή με σπρέι πεπιεσμένου αέρα και 
έπειτα με ηλεκτρική σκούπα ή μια μαλακή βούρτσα για την 
απομάκρυνση της σκόνης από το χώρο της μηχανής. 

Προσοχή : Η σκόνη συσσωρεύεται στο πίσω μέρος του συμπυκνωτή. Μετά από κάθε καθαρισμό ελέγξτε εάν απομακρυνθήκαν 

όλες οι σκόνες στο εσωτερικό πίσω μέρος του συμπυκνωτή.  

 

6. ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΚΛΑΣΗ 
Συνθήκες περιβάλλοντος κλιματικών κλάσεων 3, 4 και 5 

Κλιματική κλάση χώρου δοκιμής Θερμοκρασία ξηρού βολβού, °C Σχετική υγρασία, % 

3 25 60 

4 30 55 

5 40 40 

 

7.ΕΤΙΚΕΤΑ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
 
Σε κάθε περίπτωση μη ομαλής λειτουργίας του ψυγείου επικοινωνήστε 
με τον εμπορικό συνεργάτη της εταιρείας μας αναφέροντας το 
πρόβλημα καθώς και τον αριθμό σειράς (S/N), που αναγράφεται στην 
ετικέτα αναγνώρισης του ψυγείου. 
Όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά της συσκευής αναγράφονται στην 
ετικέτα αναγνώρισης, η οποία είναι τοποθετημένη στο δεξί εσωτερικό 
τοίχωμα της συσκευής ( όρθια ψυγεία/καταψύκτες ) ή στο εσωτερικό 
της πόρτας ( ψυγεία / καταψύκτες πάγκοι ). 

 



8.ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΒΛΑΒΕΣ 

Κάποιες φορές δεν χρειάζεστε υποχρεωτικά τεχνικό για να διορθώσετε κάποια προβλήματα που τυχόν να προκύψουν στην συσκευή. 

Παρακάτω παραθέτουμε μερικά προβλήματα και τις λύσεις τους. Βλάβες δεν θεωρούνται ζημιές σε γυάλινες επιφάνειες, σε λάμπες, 

καθώς επίσης και στο μηχανολογικό μέρος από υπαιτιότητα διανομής ρεύματος και αυξομειώσεις τάσης. 

Η συσκευή δεν λειτουργεί • Ελέγξτε εάν η συσκευή είναι στην πρίζα. 

• Ελέγξτε εάν η πρίζα έχει ρεύμα δοκιμάζοντας τη συσκευή 
σε μια άλλη πρίζα. 

Η θερμοκρασία είναι πολύ υψηλή • Η θερμοκρασία του θερμοστάτη δεν είναι ρυθμισμένη 
σωστά. 

• Οι πόρτες δεν είναι καλά κλειστές. 

• Ο συμπυκνωτής δεν είναι καθαρός. 

• Υπάρχει κοντά στο ψυγείο ή δίπλα σε αυτό κάποια πηγή 
θερμότητας. 

• Έχει πιάσει πάγο το στοιχείο και χρειάζεται  χειροκίνητη 
απόψυξη. 

• Μην κρατάτε τις πόρτες ανοιχτές για πολλή ώρα. 

Το στοιχείο έχει πάγο • Κάντε χειροκίνητη απόψυξη. 

• Μην τοποθετείτε ζεστά προϊόντα μέσα στο ψυγείο. 

Το φως στο εσωτερικό δεν δουλεύει • Ελέγξτε εάν ο διακόπτης λειτουργίας του φωτισμού  είναι 
αναμμένος (εάν υπάρχει). 

• Η λάμπα κάηκε και χρειάζεται αλλαγή (αποσυνδέστε τη 
συσκευή από το ρεύμα και έπειτα αλλάξτε τη λάμπα). 

Η συσκευή κάνει θόρυβο • Αλφαδιάστε τη συσκευή. 

• Ελέγξτε εάν έρχεται σε επαφή με άλλες συσκευές και 
προκαλούν ακουστικό συντονισμό. 

Η συσκευή χάνει νερά • Έχει καεί η αντίσταση της λεκάνης εξάτμισης (ψυγεία 
θάλαμοι). 

• Σκουπίδια έχουν βουλώσει το σωληνάκι της αποχέτευσης 
του στοιχείου. Φυσήξτε με σπρέι αέρα μέσα σε αυτό για 
να καθαρίσει, μόνο για νερά στο εσωτερικό. (ψυγεία 
πάγκοι). 

• Αδειάστε το λεκανάκι συλλογής νερού κάτω από τη 
μηχανή  και ανατοποθετήστε, σε σπάνιες περιπτώσεις 
λόγω αυξημένης υγρασίας και πολύ έντονης λειτουργείας 
το κύκλωμα δεν προλαβαίνει να εξατμίσει τα νερά 
(ψυγεία πάγκοι). 

Εάν με τα παραπάνω το πρόβλημα παραμένει, καλέστε τον τεχνικό σας ή τον αντιπρόσωπο σέρβις. 

Προσοχή : Προβλήματα που έχουν να κάνουν με τα ηλεκτρολογικά μέρη του ψυγείου αλλά και τα ψυκτικά του μέρη, πρέπει 

πάντα να επισκευάζονται από ειδικευμένο προσωπικό.   

 

9.  ΑΠΟΣΥΡΣΗ 

Η απόσυρση της συσκευής πρέπει να γίνεται με τρόπους φιλικούς προς το περιβάλλον. Αναλόγως με τη χώρα που βρίσκεται η 

συσκευή, σας συνιστούμε να τηρήσετε τις διατάξεις και τους κανονισμούς που αφορούν την ανακύκλωση και απόσυρση συσκευών 

της χώρας αυτής.   
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