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Πληροφορίες για την ασφάλεια 





Προς το συμφέρον της ασφάλειάς σας και για τη διασφάλιση της 

ορθής χρήσης, πριν την εγκατάσταση και την πρώτη χρήση της 

συσκευής, διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά, 

συμπεριλαμβανομένων των συμβουλών και των προειδοποιήσεων 

του. Για την αποφυγή μη απαραίτητων λαθών και ατυχημάτων, είναι 

σημαντικό να εξασφαλίσετε ότι όλοι οι άνθρωποι που 

χρησιμοποιούν τη συσκευή είναι καλά εξοικειωμένοι με τη λειτουργία 

της και τα χαρακτηριστικά ασφαλείας της. Φυλάξτε τις παρούσες 

οδηγίες και βεβαιωθείτε ότι αυτές παραμένουν με τη συσκευή αν 

αυτή μετακινηθεί ή πωληθεί, έτσι ώστε καθένας που τη 

χρησιμοποιεί, καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής της, να είναι κατάλληλα 

ενημερωμένος σχετικά με τη χρήση και την ασφάλεια της συσκευής. 

Για την ασφάλεια της ζωής και της περιουσίας τηρήστε τις 

προφυλάξεις των παρόντων οδηγιών χρήστη, διότι ο 

κατασκευαστής δεν ευθύνεται για ζημίες που προκλήθηκαν από 

παράλειψη. 
Ασφάλεια παιδιών και ευπαθών προσώπων 

• Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας 

από 8 ετών και άνω και από πρόσωπα με μειωμένες φυσικές, 

αισθητηριακές ή πνευματικές δυνατότητες ή με έλλειψη εμπειρίας 

και γνώσης, εφόσον έχει δοθεί επίβλεψη ή καθοδήγηση σε αυτούς 

σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και αν 

κατανοούν τους κινδύνους που υπάρχουν. 
     •     Τα παιδιά ηλικίας από 3 μέχρι 8 ετών επιτρέπεται να γεμίζουν και να 

     αδειάζουν αυτή τη συσκευή.
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• Τα παιδιά θα πρέπει να επιβλέπονται για τη να διασφαλιστεί ότι 

αυτά δεν παίζουν με τη συσκευή. 

• Ο καθαρισμός και η συντήρηση δεν πρέπει να γίνονται από 

παιδιά κάτω των 8 ετών και εφόσον αυτά επιβλέπονται. 

• Κρατήστε όλες τις συσκευασίες μακριά από τα παιδιά. Υπάρχει 

κίνδυνος ασφυξίας. 

• Αν απορρίπτετε τη συσκευή. τραβήξτε το βύσμα έξω από την 

πρίζα, κόψτε το καλώδιο σύνδεσης (όσο πιο κοντά στη συσκευή 

μπορείτε) και αφαιρέστε την πόρτα για να εμποδίσετε τα παιδιά 

που παίζουν να υποστούν ηλεκτροπληξία ή να κλειστούν μέσα 

σε αυτή. 

• Αν αυτή η συσκευή έχει ασφάλειες μαγνητικής πόρτας που 

προορίζονται για αντικατάσταση παλαιότερης συσκευής που 

έχει ροδέλα ασφάλισης (μοχλός ασφάλισης) πάνω στην πόρτα ή 

στο καπάκι, βεβαιωθείτε ότι αχρηστεύσατε αυτή τη ροδέλα 

ασφάλισης πριν απορρίψετε την παλιά συσκευή. Αυτό θα 

εμποδίσει να καταστεί αυτή παγίδα θανάτου για κάποιο παιδί. 

 
Γενική ασφάλεια 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Διατηρήστε ελεύθερες τις οπές 
εξαερισμού, στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη 

δομή της, απομακρύνοντας τυχόν εμπόδια. 
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ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή 

οποιαδήποτε άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία 

απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται από τον 

κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ Μην προκαλείτε ζημιά στο κύκλωμα 
ψυκτικού υγρού. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην χρησιμοποιείτε άλλες ηλεκτρικές 
συσκευές (όπως παγωτομηχανές) μέσα σε ψυκτικές συσκευές, 

εκτός αν αυτές εγκρίνονται για τον σκοπό αυτό από τον 

κατασκευαστή. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Μην αγγίζετε τον λαμπτήρα αν αυτός έχει 
λειτουργούσε για μεγάλο διάστημα χρόνο, καθότι θα μπορούσε 

να είναι υπερβολικά καυτός1) 
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• Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με 

εύφλεκτο προωθητικό, σε αυτήν τη συσκευή. 

• Υπάρχει ψυκτικό ισοβουτάνιο (R600α) εντός του ψυκτικού 

κυκλώματος της συσκευής, ένα φυσικό αέριο με υψηλό επίπεδο 

περιβαλλοντικής συμβατότητας, το οποίο παρόλα αυτά είναι 

εύφλεκτο. 

• Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς και της εγκατάστασης της 

συσκευής, βεβαιωθείτε ότι κανένα από τα στοιχεία του ψυκτικού 

κυκλώματος δεν υπέστη ζημία. 

- αποφεύγετε ανοιχτές φλόγες και πηγές ανάφλεξης 

- αερίστε τελείως τον χώρο στον οποίο βρίσκεται η συσκευή 

• Υπάρχουν κίνδυνοι από την αλλαγή των προδιαγραφών ή την 
καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση του παρόντος προϊόντος. 

Οποιαδήποτε ζημία στο καλώδιο μπορεί να προκαλέσει 

βραχυκύκλωμα, φωτιά και/ή ηλεκτροσόκ. 

• Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση σε οικιακές και 

παρόμοιες εφαρμογές, όπως 

- κουζίνα προσωπικού σε καταστήματα, γραφεία και άλλα 

εργασιακά περιβάλλοντα· εργασιακά περιβάλλοντα· 

- αγροκτήματα και από πελάτες σε ξενοδοχεία, μοτέλ και 

άλλους χώρους διαμονής· 
- χώρους τύπου ξενοδοχείου «bed and breakfast»· 

- τροφοδοσία και παρόμοιες εφαρμογές μη λιανικής 

πώλησης. 
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 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Όλα τα ηλεκτρικά εξαρτήματα (βύσμα 

καλώδιο τροφοδοσίας, συμπιεστής κλπ.) πρέπει να αντικαθίστανται 

από έναν πιστοποιημένο τεχνικό συντήρησης ή από εξειδικευμένο 

προσωπικό συντήρησης. 

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο λαμπτήρας που παρέχεται με την 
παρούσα συσκευή είναι «λυχνία λαμπτήρα ειδικής χρήσης» που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο με τη συσκευή που παρέχεται. Ο εν 

λόγω «ειδικός λαμπτήρας» δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 

οικιακό φωτισμό. 1) 
• Μην επιμηκύνετε το καλώδιο ηλεκτροδότησης. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας δεν συμπιέζεται ούτε 

υφίσταται ζημία από το πίσω μέρος της συσκευής. Ένα 

συμπιεσμένο ή φθαρμένο καλώδιο τροφοδοσίας μπορεί να 

υπερθερμανθεί και να προκαλέσει πυρκαϊά. 

• Βεβαιωθείτε ότι έχετε πρόσβαση στο καλώδιο τροφοδοσίας της 

συσκευής. 

• Μην τραβάτε το καλώδιο τροφοδοσίας. 

• Αν η υποδοχή ρευματολήπτη είναι χαλαρή, μην εισάγετε το 

βύσμα τροφοδοσίας. Υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας ή 

πυρκαγιάς. 

• Δεν πρέπει να λειτουργείτε τη συσκευή χωρίς τη λυχνία. 

• Η παρούσα συσκευή είναι βαριά. Θα πρέπει να προσέχετε 

ιδιαίτερα κατά τη μετακίνησή της. 

• Μην αφαιρείτε ούτε αγγίζετε αντικείμενα από την κατάψυξη αν τα 

χέρια σας είναι υγρά, καθώς αυτό θα μπορούσε να προκαλέσει 

εκδορές ή καψίματα από πάγο/καταψύκτη. 

• Αποφεύγετε την παρατεταμένη έκθεση της συσκευής σε 

απευθείας ηλιακό φως. 
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Ημερήσια χρήση 
• Μην βάζετε καυτά αντικείμενα στα πλαστικά μέρη της συσκευής. 

• Μην τοποθετείτε βρώσιμα προϊόντα απευθείας απέναντι στο 

οπίσθιο τοίχωμα. 

• Τα κατεψυγμένα τρόφιμα δεν πρέπει να καταψύχονται ξανά από 

τη στιγμή που έχουν αποψυχθεί.1) 

• Αποθηκεύετε τα προσυσκευασμένα κατεψυγμένα τρόφιμα 

σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή κατεψυγμένων 

τροφίμων. 1) 

• Θα πρέπει να ακολουθούνται αυστηρά οι συστάσεις 

αποθήκευσης του κατασκευαστή της συσκευής. Ανατρέξτε στις 

σχετικές οδηγίες. 

• Μην τοποθετείτε ανθρακούχα ή αεριούχα ποτά στον καταψύκτη, 

διότι αυτό δημιουργεί πίεση στο δοχείο, η οποία μπορεί να 

προκαλέσει την έκρηξή του, με αποτέλεσμα τη ζημία της 

συσκευής.1) 

• Οι γρανίτες μπορούν να προκαλέσουν έγκαυμα από πάγο αν 

καταναλωθούν απευθείας από τη συσκευή.1) 

Για να αποφευχθεί η μόλυνση των τροφίμων, παρακαλούμε 
να δώστε σημασία
•   

•   

•   

Το άνοιγμα της πόρτας για μεγάλες χρονικές περιόδους 
μπορεί να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας 
στα διαμερίσματα της συσκευής.
Καθαρίστε τακτικά τις επιφάνειες οι οποίες μπορούν να 
έρθουν σε επαφή με τα τρόφιμα, και τα προσβάσιμα 
συστήματα αποστράγγισης.
Δεξαμενές καθαρού νερού εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί 
για 48 ώρες, ξεπλύνετε το σύστημα ύδρευσης που είναι 
συνδεδεμένο με τη παροχή νερού εάν δεν έχει τραβηχτεί 
νερό  για 5 ημέρες.

   Πληροφορίες για την ασφάλεια 

6



•   

•   

•   

•   

Αποθηκεύστε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα 
δοχεία στο ψυγείο, έτσι ώστε να μην έρχεται σε επαφή ή να 
μην στάζει σε άλλα τρόφιμα.
Διαμερίσματα κατεψυγμένου φαγητού δύο αστέρων (εάν 
υφίστανται στη συσκευή) είναι κατάλληλα για την αποθήκευση 
προ-καταψυγμένων τροφίμων, την αποθήκευση ή την 
παρασκευή παγωτού και τη δημιουργία παγοκύβων.
Διαμερίσματα ενός, δύο και τριών αστέρων (εφόσον 
υπάρχουν στην συσκευή) δεν είναι κατάλληλες για την 
κατάψυξη  νωπών τροφίμων.
Αν η συσκευή έχει αδειάσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, 
απενεργοποιήστε, αποψύχθε, καθαρίστε, στεγνώστε και 
αφήστε την πόρτα ανοιχτή, ώστε να αποφύγετε την ανάπτυξη 
μυκήτων μέσα στη συσκευή.

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

αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου. 
• Μην καθαρίζετε τη συσκευή με μεταλλικά αντικείμενα. 

• Μην χρησιμοποιείτε αιχμηρά αντικείμενα για την αφαίρεση 

πάγου από τη συσκευή. Χρησιμοποιήστε ένα πλαστικό ξέστρο.1) 

• Εξετάστε προσεκτικά την αποστράγγιση του ψυγείου για 

αποψυγμένο νερό. Αν είναι απαραίτητο, καθαρίστε την 

αποστράγγιση. Αν η αποστράγγιση είναι μπλοκαρισμένη, το 

νερό θα συγκεντρωθεί στο κάτω μέρος της συσκευής.2) 

Εγκατάσταση 
Σημαντικό! Για ηλεκτρική σύνδεση ακολουθήστε προσεκτικά τις 

οδηγίες που δίνονται σε συγκεκριμένες παραγράφους. 

• 1) Αν υπάρχει συγκρότημα καταψύκτη. 

• 2) Αν υπάρχει αποθηκευτικός χώρος φρέσκων τροφίμων. 
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 • Αφαιρέστε τη συσκευή από τη συσκευασία και ελέγξτε αν 

υπάρχουν φθορές σε αυτή. Μην συνδέετε τη συσκευή αν αυτή 

έχει φθορές Αναφέρετε αμέσως πιθανές ζημίες στον τόπο που 

την αγοράσατε. Στην περίπτωση αυτή, φυλάξτε τη συσκευασία. 

• Συνιστάται να περιμένετε τουλάχιστον τέσσερις ώρες πριν τη 

σύνδεση της συσκευής για να είναι δυνατή η ροή του λαδιού 

πίσω στον συμπιεστή. 

• Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής κυκλοφορία αέρα γύρω από τη 

συσκευή. Η έλλειψή της οδηγεί σε υπερθέρμανση. Για την 

επίτευξη επαρκούς αερισμού ακολουθήστε τις οδηγίες που 

σχετίζονται με την εγκατάσταση. 

• Εφόσον είναι δυνατό, τα διαχωριστικά στηρίγματα του προϊόντος 

θα πρέπει να είναι απέναντι από τοίχο για την αποφυγή 

αγγίγματος ή κρατήματος θερμών μερών (συμπιεστή, 

συμπυκνωτή) ώστε να προληφθεί πιθανό έγκαυμα. 

• Η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κοντά σε θερμαντικά 

σώματα ή κουζίνες. 

• Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας είναι προσβάσιμο μετά 

την εγκατάσταση της συσκευής. 

 Σέρβις 
• Οποιαδήποτε ηλεκτρολογική εργασία η οποία απαιτείται να γίνει 

κατά το σέρβις της συσκευής, θα πρέπει να εκτελείται από έναν 

πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο ή αρμόδιο πρόσωπο. 
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• Το παρόν προϊόν πρέπει να συντηρείται από ένα 

εξουσιοδοτημένο Κέντρο Σέρβις και, επίσης, πρέπει να 

χρησιμοποιούνται μόνο αυθεντικά ανταλλακτικά. 
Εξοικονόμηση ενέργειας 
• Μην τοποθετείτε καυτό φαγητό στη συσκευή· 

• Μην συσκευάζετε τρόφιμα, τα οποία βρίσκονται το ένα κοντά 
στο άλλο, καθώς αυτό εμποδίζει την κυκλοφορία αέρα· 

• Βεβαιωθείτε ότι τα τρόφιμα δεν αγγίζουν το πίσω μέρος του(ων) 

διαμερίσματος(ων)· 

• Αν το ηλεκτρικό ρεύμα διακοπεί, μην ανοίγετε την(τις) 

πόρτα(ες)· 
• Μην ανοίγετε την(τις) πόρτα(ες) συχνά· 

• Μην κρατάτε την(τις) πόρτα(ες) ανοιχτή(ές) για πολύ μεγάλο 

χρονικό διάστημα· 

• Μην ρυθμίζετε τον θερμοστάτη σε υπερβολικά ψυχρές 

θερμοκρασίες· 

• Ορισμένα εξαρτήματα, όπως συρτάρια, μπορούν να αφαιρεθούν 

για να πετύχετε μεγαλύτερο αποθηκευτικό όγκο και μικρότερη 

κατανάλωση ενέργειας. 
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Προστασία Περιβάλλοντος 
Αυτή η συσκευή δεν περιέχει αέρια είτε στο ψυκτικό κύκλωμά της 

είτε στα μονωτικά υλικά της, τα οποία θα μπορούσαν να 

προκαλέσουν ζημία στο στρώμα του όζοντος. Η συσκευή δεν 

πρέπει να απορρίπτεται μαζί με αστικά απορρίμματα και σκουπίδια. 

Ο μονωτικός αφρός περιέχει εύφλεκτα αέρια: η συσκευή 

απορρίπτεται σύμφωνα με τους κανονισμούς συσκευής που 

λαμβάνονται από τις τοπικές αρχές σας. Αποφύγετε τη φθορά στη 

μονάδα ψύξης, ιδίως στον εναλλάκτη θερμότητας. Τα υλικά που 

χρησιμοποιούνται στη παρούσα συσκευή τα οποία επισημαίνονται 

με το σύμβολο c είναι ανακυκλώσιμα. 

Το σύμβολο πάνω στο προϊόν ή πάνω στη 

συσκευασία του δηλώνει ότι το παρόν προϊόν δεν 

μπορεί να αντιμετωπιστεί ως οικιακό απόρριμμα. 

Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφερθεί στο κατάλληλο 

σημείο συλλογής για την ανακύκλωση ηλεκτρικού και 

ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Εξασφαλίζοντας ότι το παρόν προϊόν 

απορρίπτεται ορθώς, θα βοηθήσετε στην πρόληψη δυνητικών 

αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία, οι 

οποίες θα μπορούσαν να προκληθούν σε διαφορετική περίπτωση 

από ακατάλληλο χειρισμό απορριμμάτων του παρόντος προϊόντος. 

Για περισσότερες λεπτομερείς λεπτομέρειες σχετικά με την 

ανακύκλωση του παρόντος προϊόντος, απευθυνθείτε στο δημοτικό 

συμβούλιο της περιοχής σας, στην υπηρεσία αποκομιδής οικιακών 

απορριμμάτων ή στο κατάστημα όπου αγοράσατε το προϊόν. 
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 Υλικά συσκευασίας 
Τα υλικά με το σύμβολο είναι ανακυκλώσιμα. 

Απορρίψτε τη συσκευασία σε κατάλληλα δοχεία συλλογής για 
ανακύκλωση. 
Απόρριψη της συσκευής 
1. Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας από την πρίζα δικτύου. 

2. Κόψτε το καλώδιο τροφοδοσίας και απορρίψτε το. 

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, της συντήρησης 
και της απόρριψης της συσκευής, προσέξτε το σύμβολο στην 
αριστερή πλευρά, η οποία βρίσκεται στο πίσω μέρος της 
συσκευής (οπίσθιος πίνακας ή συμπιεστής.)

Είναι το σύμβολο κινδύνου πυρκαϊάς Υπάρχουν εύφλεκτα 
υλικά σε σωλήνες ψυκτικού μέσου και συμπιεστή.

Παρακαλείσθε να είστε μακριά από τη φωτιά κατά τη χρήση, 
την υπηρεσία και τη διάθεσή σας.

 ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
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Απαιτήσεις χώρου 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Τοποθέτηση 
Εγκαταστήστε αυτήν τη συσκευή σε μια τοποθεσία όπου η θερμοκρασία περιβάλλοντος αντιστοιχεί στην κατηγορία 
κλίματος που αναφέρεται στην πινακίδα ονομαστικής τιμής της συσκευής: 
Για ψυκτικές συσκευές με κλιματική κατηγορία: 
- εκτεταμένο εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος 
από 10 ° C έως 32 ° C (SN). 
- εύκρατο: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C 
έως 32 ° C (N). 
- υποτροπικό: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° 
C έως 38 ° C (ST). 
- τροπικό: «αυτή η ψυκτική συσκευή προορίζεται να χρησιμοποιηθεί σε θερμοκρασίες περιβάλλοντος από 16 ° C 
έως 43 ° C (T). 

Τοποθεσία 
Η συσκευή πρέπει να εγκατασταθεί πολύ μακριά από πηγές θερμότητας όπως καλοριφέρ, λέβητες, άμεσο ηλιακό 
φως κ.λπ. Βεβαιωθείτε ότι ο αέρας μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα γύρω από το πίσω μέρος του θαλάμου. Για να 
διασφαλιστεί η καλύτερη απόδοση, εάν η συσκευή είναι τοποθετημένη κάτω από μια κρεμαστή μονάδα τοίχου, η 
ελάχιστη απόσταση μεταξύ της κορυφής του κουτιού και της μονάδας τοίχου πρέπει να είναι τουλάχιστον 100 mm. 
Στην ιδανική περίπτωση, ωστόσο, η συσκευή δεν πρέπει να τοποθετείται κάτω από τις κρεμαστές μονάδες τοίχου. 
Η ακριβής τοποθέτηση εξασφαλίζεται από ένα ή περισσότερα πόδια με δυνατότητα ρύθμισης στη βάση του 
θαλάμου. 
Προειδοποίηση! Πρέπει να είναι δυνατή η αποσύνδεση της συσκευής από την παροχή ρεύματος. το βύσμα 
πρέπει επομένως να είναι εύκολα προσβάσιμο μετά την εγκατάσταση. 

Απαιτείται χώρος κατά τη χρήση 

Μοντέλο W1 / mm 
 (Πλάτος Προϊόντος) 

D1 / mm 
 (Βάθος προϊόντος) 

H1 / mm 
 (Ελάχιστο Ύψος) 

C1 / mm 
 (Ελάχιστη Απόσταση) 

BE1-10C 545 545 1450 100 

BE1-145 705 545 1450 100 

BE1-20C 905 545 1450 100 

BE1-202 1026 616 1500 100 

BE1-251 954 616 1500 100 

BE1-26C 960 700 1600 100 

BE1-316 1120 700 1600 100 

BE1-38C 1300 700 1600 100 

Remark: D1  δεν περιέχει το μέγεθος της εξωτερικής λαβής . 
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Content

1. Safety Information Page 1~9

2. Overview Page 10

3. Installation Page 11~12

4. Daily Use Page 13~16
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All accessories, such as drawers, shelves 
balconies, should be kept there for lower energy 

   consumption.
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During using, service and
disposal the appliance, please pay �attention �to 
symbol 
�������as left side, �which� is �located� on 
rear of �appliance (rear �panel �or �compressor�������
����������������������	����.
It’s� ��risk� ���of ���fire� �warning�� 
ymbol.�� �There���are ��
flammable� ��materials���� in� refrigerant �pipes �and 
compressor. �
Please��be��far� away �fire �source��during �using, 
service and

 �

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

Control panel

(or adjustable foot)
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C1C1 C1
W1 D1

H1

on

12

H1

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

Model W1 / mm
(Product Width)

D1 / mm
(Product Depth)

H1 / mm
(Minimum Heigth)

C1 / mm
(Minimum Clearance)

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

Space Required In Use

Remark: D1 doesn’t contain the external handel size.
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The current is switched on

All LED lamps light on 1 second when the current is switched on, then running on the original setting

range

 
mode before switched off .

The  temperature  setting 

Press 'SET' key to adjust the temperature; Press once, one more temperature range LED indicator 
will be light on. It can be cycling setting, after set up 5 seconds , the electronic thermostat can 
confirm the settings automatically.

When all temperature range LED indicators are light on, press the 'SET' key, the SUPER LED 
indicator will be light on, after 5 seconds, the fast freezing mode can be confirmed automatically. 
Press 'SET 'key again, the SUPER LED indicator will light off, then turn to the Fridge mode.

The recommendations of the users setting

Fridge mode recommendation

Freezer mode recommendation

Fast freezing  mode 

LED indicator status:
Temperature range LED indicator (Blue color): Fridge range (1,2 level)

Freezer range (3,4,5,6,7 level)



to start the SUPPER function 24 hours before placing food in appliance can help the best freezing capacity;

14
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12
12

Fast Freezing LED indicator (Blue color): On Fast freezing mode, LED light on 
  Turn off Fast freezing mode, LED light off 

Running LED indicator (Green color): Compressor running,LED light on;
Compressor stopped,LED light off ;

After each operation is finished for 30 minutes ,LED indicator will light slightly.

Power Off Memory Function: the power of chest freezer is switched on again , it will 
automatically run according to the mode setting before the power off . 

OFF 3' S : the power of chest freezer is switched off after press OFF 3's key 3 seconds. 
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Problem Possible cause Solution 

Appliance dose not 
work

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

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

Socket is defective

 

Mains malfunctions are to be 
corrected by an electrician. 

Appliance freezes too 
much

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

 

Turn the temperature regulator to 
a warmer setting temporarily. 

The food is not 
frozen enough

Temperature is not properly 
adjusted. 

Please look in the initial 
Temperature Setting section. 

Door was open for an extended 
period. 

Open the door only as long as 
necessary. 

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

Turn the temperature regulation to 
a colder setting temporarily. 

The appliance is near a heat 
source. 

Please look in the installation 
location section. 

Heavy build-up of 
frost on the door 
seal. 

Door seal is not air-tight. 

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

Unusual noises 

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

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

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

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

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

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