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CCV 150 

ΣΥΝΤΗΡΗΤΗΣ ΚΡΑΣΙΩΝ 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  

 

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ –ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

ΠΡΙΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΟΝ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ   

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗΣ ΠΟΡΤΑΣ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ  

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΩΝ 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΑΛΑΜΟΥ ΨΥΞΗΣ  

ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΠΟΥΣΙΑΣ 

ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 
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ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
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1. ΔΙΑΚΟΠΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

2. ΘΑΛΑΜΟΣ 

3. ΠΟΔΙΑ ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΙΣΗΣ 

4. ΘΗΚΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 

5. ΓΥΑΛΙΝΗ ΠΟΡΤΑ 

6. ΕΠΙΧΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΡΑΦΙΑ 

7. ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ 

8. ΕΠΙΛΟΓΕΑΣ  ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

 

Επισημάνσεις ασφαλούς χρήσης  

• Πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή διαβάστε με προσοχή όλες τις οδηγίες που 

εμπεριέχονται σε αυτό το έντυπο. 

• Πριν αποσύρετε από τη χρήση τον συντηρητή κρασιών: 

Αφαιρέστε την πόρτα χωρίς να βγάλετε τα ράφια, με αυτό το τρόπο θα αποφύγετε 

τον εγκλωβισμό στην συσκευή παιδιών ή ζώων. 

• Μην αφήνετε τα παιδιά να χρησιμοποιούν, να παίζουν ή να χώνονται  μέσα 

στη συσκευή. 

• Μην καθαρίζετε ποτέ την συσκευή με εύφλεκτα υλικά. Οι αναθυμιάσεις 

μπορεί να αναφλέξουν ή να προκαλέσουν έκρηξη. 

• Μην αποθηκεύετε κοντά στην συσκευή βενζίνη ή άλλα εύφλεκτα υγρά ή 

αέρια γιατί από τις αναθυμιάσεις τους μπορεί να προκληθεί πυρκαγιά ή 

έκρηξη. 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

Πριν χρησιμοποιήσετε  το συντηρητή κρασιού 

• Αφαιρέστε τα υλικά συσκευασίας συμπεριλαμβανομένων του προστατευτικού υλικού με το 

οποίο έχουν καλυφθεί οι εξωτερικές επιφάνειες του συντηρητή και οι χειρολαβές .  

• Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή συνοδεύεται από: 

- 6 αφαιρούμενα ράφια  

- 1 θήκη κρασιού 

- Το βιβλίο με τις οδηγίες για τον χρήστη    

• Πριν συνδέσετε την συσκευή με το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας εγκαταστήσετε την κάθετα και 

αφήστε την στη θέση αυτή για ένα δίωρο. Με αυτό το τρόπο αποφεύγεται τυχόν κακή 

λειτουργία οφειλόμενη στην μετατόπιση του ψυκτικού υγρού κατά την μεταφορά της συσκευής. 

• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ένα μαλακό πανί βουτηγμένο σε χλιαρό νερό . 

Εγκατάσταση του συντηρητή κρασιού. 

• Τοποθετείστε την συσκευή σε μια επιφάνεια που μπορεί να δεχτεί το βάρος της όταν αυτή 

θα είναι με πλήρες φορτίο. Για να ευθυγραμμίσετε την συσκευή ρυθμίστε τα  ποδαράκια 

που βρίσκονται στην μπροστινή πλευρά της.  

• Αφήστε 12, 5 cm κενό μεταξύ της επιφάνειας πίσω από την πλάτη της συσκευής και τα 

πλαϊνά της συσκευής  προκειμένου να επιτυγχάνεται η κυκλοφορία του αέρα για τον 

εξαερισμό του μοτέρ. 

• Μην τοποθετείτε την συσκευή σε σημείο που υπάρχει απευθείας επαφή με το ηλιακό φως  

ή κοντά σε πηγές θερμότητας (θερμάστρες, καλοριφέρ κ.ά.). Η έκθεση της συσκευής στις 

ακτίνες του ήλιου μπορεί να προκαλέσει φθορά στο ακρυλικό σμάλτο της εξωτερικής 

επιφάνειας ενώ η λειτουργία κοντά σε πηγές θερμότητας μπορεί να αυξήσει την 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Πολύ χαμηλές θερμοκρασίες μπορεί επίσης, να 

επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία της συσκευής. 

• Μην τοποθετείτε την συσκευή σε χώρους με πολύ υγρασία. Η αυξημένη υγρασία συμβάλει 

στην ταχύτερη δημιουργία πάγου στην επιφάνεια του σημείου εξαερισμού. 

• Συνδέστε την συσκευή σε πρίζα στο τοίχο που να διαθέτει γείωση. Μην ακυρώσετε τον 

πόλο γείωσης της συσκευής. Σε περίπτωση που δεν είστε βέβαιοι ότι το δίκτυο διαθέτει 

γείωση ζητείστε την βοήθεια ενός επαγγελματία ηλεκτρολόγου ή του πλησιέστερου κέντρου 

τεχνικής υποστήριξης Gias Service. 

Επισήμανση: Η μη ορθή γείωση της συσκευής μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία. 

Απευθυνθείτε στο πλησιέστερο κέντρο τεχνικής υποστήριξης για να ζητήσετε την 
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αντικατάσταση του καλωδίου παροχής ηλεκτρικής ενέργειας εφόσον αυτό έχει υποστεί 

φθορά . 

 

Τοποθέτηση της αναστρεφόμενης πόρτας 

Σε αυτόν τον τύπο συντηρητή κρασιού η πόρτα μπορεί να τοποθετηθεί έτσι ώστε να ανοίγει 

προς τα δεξιά ή προς τα αριστερά. Η συσκευή παραδίδεται με την πόρτα τοποθετημένη στην 

δεξιά πλευρά (άνοιγμα στην αριστερή πλευρά). Εάν θέλετε να αλλάξετε την φορά ανοίγματος 

της πόρτας πρέπει να ακολουθήσετε τις πιο κάτω οδηγίες. 

Σημείωση 

Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι αποσυνδεδεμένη από το δίκτυο ηλεκτρικής παροχής  πριν 

αρχίσετε τις εργασίες αντιστροφής της φοράς ανοίγματος της πόρτας. 

Κρατείστε όλα τα εξαρτήματα που αφαιρέσατε για να μπορέσετε να επανατοποθετήσετε την 

πόρτα από την άλλη πλευρά. 

 

Αυτός ο τύπος συντηρητή παραδίδεται με τους μεντεσέδες της πόρτας τοποθετημένους στην 

δεξιά πλευρά. Για να αλλάξετε την φορά της πόρτας πρέπει να: 

1. Αφαιρέσετε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ (6) 

2. Αφαιρέσετε τις 2 βίδες(1) που στερεώνουν τον επάνω μεντεσέ (5) στην δεξιά πλευρά. 

Αφαιρέστε τον πάνω μεντεσέ (5) 

3. Ανασηκώστε την πόρτα και ακουμπήστε την σε μια μαλακή επιφάνεια ώστε να μην 

γρατσουνισθεί 

4. Αφαιρέσετε τις 2 βίδες (8) που στερεώνουν τον κάνω μεντεσέ (2). Αφαιρέστε τον κάτω 

μεντεσέ (2) 

5. Αφαιρέστε το εμπρόσθιο αριστερό ποδαράκι (4) και τοποθετείστε το στην δεξιά 

πλευρά. 

6. Αφαιρέστε όλο το κάλυμμα (7) και τοποθετείστε το στο δεξί μέρος. 

7. Πριν τοποθετήσετε τον κάτω μεντεσέ (2) αφαιρέστε τον πύρο στήριξης (9) και 

αντιστρέψτε την φορά του κάτω μεντεσέ (2). Τοποθετείστε  τον κάτω μεντεσέ (2) στην 

αριστερή πλευρά χρησιμοποιώντας τις βίδες (8) 

8. Τοποθετείστε τον πύρο στήριξης (9) στον κάτω μεντεσέ (2) 

9. Τοποθετείστε την πόρτα στην θέση της ελέγχοντας ότι έχει θηλυκώσει ο κάτω μεντεσές 

(2) 

10. Κρατείστε την πόρτα κλειστή  και στερεώστε τον επάνω μεντεσέ (5) στην αριστερή 

πλευρά με την βοήθεια των δύο βιδών (1). Στερεώστε καλά τις βίδες (1) αφού 

ευθυγραμμίσετε το επάνω μέρος της πόρτας με εκείνο της συσκευής. 

11. Τοποθετείστε το κάλυμμα του επάνω μεντεσέ (6) στον μεντεσέ. 

 

Εικόνα 1 : Άνοιγμα Πόρτας από αριστερά  

Εικόνα 2: Άνοιγμα Πόρτας  προς τα δεξιά  

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ    

Μην χρησιμοποιείτε τον συντηρητή κρασιού για την συντήρηση τροφίμων γιατί η 

θερμοκρασία μπορεί να είναι ανεπαρκής για την συντήρηση τους. Εάν κατά την διάρκεια 

των καλοκαιρινών θερμών μηνών ή σε περιόδους με υψηλή υγρασία η εσωτερική 

επιφάνεια της πόρτας έχει υγρασία, καθαρίστε την με ένα στεγνό πανί. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ 

Ο συντηρητής κρασιού πρέπει να εγκαθίσταται σε χώρους με θερμοκρασία μεταξύ τους 22
 ο

 

και 25
ο
 C. Χώροι με διαφορετική θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσουν  την θερμοκρασία της 

συσκευής. 

Εάν αφήσετε ανοικτό τον εσωτερικό φωτισμό της συσκευής μπορεί να αυξηθεί η 

θερμοκρασία στον θάλαμο. 

Ενδεδειγμένες θερμοκρασίες για την συντήρηση των κρασιών 

Κόκκινα κρασιά  15,5-18,5
ο
 C 

Ξηρά/ Λευκά κρασιά 10-15
ο
 C 

Αφρίζοντα κρασιά    7,2- 9,5
ο
 C 

Κρασιά Ροζέ    9,5-10,5
ο
 C 
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Οι πιο πάνω θερμοκρασίες μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με το αν ο εσωτερικός 

φωτισμός παραμένει ανοικτός ή κλειστός ή αν τα μπουκάλια έχουν τοποθετηθεί στο 

κάτω/μεσαίο ή στο κάτω ράφι. 

 

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΘΕΡΜΟΣΤΑΤΗ 

Περιστρέψτε τον επιλογέα του θερμοστάτη για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του θαλάμου 

συντήρησης. Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα δεξιά για να μειώσετε την θερμοκρασία. 

Περιστρέψτε τον επιλογέα προς τα αριστερά όταν πρόκειται να συντηρήσετε κόκκινα 

κρασιά και δεξιά αν πρόκειται να συντηρήσετε λευκό κρασί. 

 

 

Ράφια  

Τα ράφια του συντηρητή κρασιού είναι επιχρωμιωμένα. Τα ράφια μπορεί να μετακινηθούν 

έτσι ώστε να προσαρμόσετε τη χωρητικότητα της συσκευής στις ανάγκες σας. Τα ράφια 

έχουν μελετηθεί για να δέχονται τον μέγιστο αριθμό μπουκαλιών. 

Θήκη κρασιού. 

Στο κάτω μέρος της συσκευής υπάρχει μια θήκη που μπορεί να δεχτεί έως 6 μπουκάλια 

κρασί. Η θήκη αυτή πρέπει να αφαιρείται όταν πρόκειται να καθαρίσετε την συσκευή. 

Μεταξύ των επάνω και των χαμηλότερων ραφιών υπάρχει μια διαφορά θερμοκρασίας 4-6
ο
 

C . Με αυτό το τρόπο εάν η θερμοκρασία λειτουργίας που έχει επιλεγεί είναι εκείνη για τα 

κόκκινα κρασιά είναι καλό τυχόν λευκά κρασιά να τοποθετούνται στο κάτω μέρος της 

συσκευής και τα κόκκινα στο επάνω. 

 

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΤΗ ΚΡΑΣΙΟΥ    

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΛΑΜΠΤΗΡΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ 

Φυλάξτε όλα τα εξαρτήματα που θα αφαιρέσετε για να τα επανατοποθετήσετε στην θέση 

τους όταν θα βάλετε τον καινούργιο λαμπτήρα. Πριν αφαιρέσετε τον καμένο  λαμπτήρα 

αποσυνδέστε τη συσκευή από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας ή απομονώστε την πρίζα. Η 

μη τήρηση αυτής της οδηγίας εγκυμονεί κίνδυνο ηλεκτροπληξίας. Ο λαμπτήρας δεν πρέπει 

να ξεπερνάει ισχύ 5 Watt. 

 

Καθαρισμός του συντηρητή κρασιού. 

• Αποσυνδέστε την συσκευή από την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας και αφαιρέστε 

όλα τα μπουκάλια. 

• Καθαρίστε τον ψυκτικό θάλαμο με ζεστό νερό και διάλυμα σόδας. Διαλύστε δύο 

κουτάλια σόδας σε ένα λίτρο νερού. 

• Καθαρίστε τα ράφια και τις επιφάνειες αποθήκευσης με ένα ήπιο καθαριστικό. 

• Καθαρίστε την εξωτερική επιφάνεια με ήπιο απορρυπαντικό και ζεστό νερό. 

• Σε τακτά χρονικά διαστήματα καθαρίστε το κάτω μέρος του ψυκτικού θαλάμου 

γιατί συγκεντρώνει υγρασία και μπορεί να πιάσει πάγο. 

        

 

Συντήρηση του ψυκτικού θαλάμου 

 

• Διακοπή της ηλεκτρικής παροχής 

Συνήθως η λειτουργία επανέρχεται μετά από λίγες ώρες, έτσι ώστε η διακοπή της 

ηλεκτροδότησης να μην επιδρά στην θερμοκρασία του θαλάμου, ιδιαίτερα αν δεν 

ανοιγοκλείσουμε την πόρτα. Εάν πιστεύουμε ότι η διακοπή θα διαρκέσει παραπάνω πρέπει να 

λάβουμε κάποια μέτρα για να προστατέψουμε τα αποθηκευμένα κρασιά. 

 

Μακροχρόνια απουσία  

Εάν η συσκευή δεν θα χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα πρέπει να αφαιρέσουμε 

όλα τα μπουκάλια, να την αποσυνδέσουμε από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας, να το 

καθαρίσουμε και να αφήσουμε την πόρτα μισάνοικτη ώστε να αποφευχθεί η δημιουργία 

μούχλας, η συγκέντρωση υγρασίας και δυσάρεστης μυρωδιάς. 
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Μετεγκατάσταση  του συντηρητή κρασιού  

• Αφαιρέστε τα μπουκάλια 

• Στερεώστε με ταινία όλα τα εσωτερικά μέρη που μπορεί να μετακινηθούν 

• Ξαναβιδώστε τα ποδαράκια στήριξης έτσι ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος φθοράς τους 

• Κλείστε την πόρτα και στερεώστε την με ταινία 

• Μετακινήστε τη συσκευή πάντα σε κάθετη θέση 

 

Επίλυση προβλημάτων 

Τα περισσότερα από τα προβλήματα  που μπορεί να παρουσιασθούν κατά την λειτουργία του 

συντηρητή μπορεί να επιλυθούν χωρίς την επέμβαση τεχνικού. Ακολουθείστε με προσοχή τις 

οδηγίες που εμπεριέχονται στον πίνακα που ακολουθεί πριν καλέσετε τις υπηρεσίες τεχνικής 

υποστήριξης. 

 

ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ  

ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ  

Ο συντηρητής κρασιού δεν λειτουργεί Η συσκευή δεν είναι συνδεδεμένη με το δίκτυο 

ηλεκτρικής παροχής. 

Έχει πέσει ο αυτόματος διακόπτης, έχει καεί η 

ασφάλεια  

Η θερμοκρασία του συντηρητή δεν είναι 

αρκετά χαμηλή  

Ελέγξτε την θερμοκρασία που έχετε επιλέξει. 

Αυξήστε την θερμοκρασία εφόσον η θερμοκρασία 

εξωτερικού περιβάλλοντος το επιβάλλει  

Ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα 

Η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή  

Η τσιμούχα της πόρτας δεν μονώνει επαρκώς την 

συσκευή 

Γύρω από την συσκευή δεν υπάρχει κενό που 

εξασφαλίζει τον σωστό εξαερισμό.  

Το μοτέρ τίθεται σε λειτουργία και 

διακόπτεται σε τακτά χρονικά διαστήματα 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος χώρου είναι 

υψηλότερη της συνηθισμένης 

Στην συσκευή έχουν τοποθετηθεί περισσότερα 

μπουκάλια από τα προβλεπόμενα 

Ανοιγοκλείνετε συχνά την πόρτα 

Η πόρτα δεν είναι σωστά κλειστή  

Η τσιμούχα της πόρτας δεν μονώνει επαρκώς την 

συσκευή 

Γύρω από την συσκευή δεν υπάρχει κενό που 

εξασφαλίζει τον σωστό εξαερισμό. 

Ο λαμπτήρας εσωτερικού φωτισμού δεν 

λειτουργεί  

Καμένη ασφάλεια –Διακόπτης απομονωμένος 

Ψυγείο εκτός δικτύου παροχής 

Καμένος λαμπτήρας 

Ο κύριος διακόπτης είναι στην θέση OFF   

Τριγμοί  Βεβαιωθείτε ότι η συσκευή είναι ευθυγραμμισμένη/ 

σταθερή 

Η συσκευή παράγει θόρυβο  Ο θόρυβος μπορεί να προέρχεται από την ροή του 

ψυκτικού υγρού που είναι φυσιολογικό. 

Στο τέλος κάθε κύκλου είναι φυσιολογικό να ακούγεται 

κάποιο γουργούρισμα το οποίο προέρχεται από το 

ψυκτικό υγρό. 

Η συρρίκνωση και η διαστολή των εσωτερικών 

τοιχωμάτων μπορεί να παράγει παρόμοιο θόρυβο 

Η συσκευή δεν είναι επαρκώς ευθυγραμμισμένη    

Η πόρτα δεν κλείνει σωστά Η συσκευή δεν είναι επαρκώς ευθυγραμμισμένη/ 

σταθερή    

Η πόρτα δεν έχει τοποθετηθεί σωστά 
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Η τσιμούχα έχει χάσει την ελαστικότητα της ή 

χρειάζεται καθάρισμα 

Τα ράφια δεν είναι σωστά τοποθετημένα.  

  

Τεχνικά χαρακτηριστικά  

Στην πλάτη της συσκευής βρίσκεται ανηρτημένη η πινακίδα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της 

συσκευής. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά μπορεί να διαφοροποιηθούν σε συνέχεια βελτιώσεων στο 

προϊόν. 

 

 

  


