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Οι πληροφορίες σε αυτό το εγχειρίδιο ενδέχεται να αλλάξουν χωρίς προειδοποίηση.  



A. ΠΡΟΣΟΧΉ: ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ  
 
1. Πριν από την τοποθέτηση της συσκευής στο ντουλάπι, βεβαιωθείτε 
ότι το ντουλάπι διαθέτει τις κατάλληλες οπές εξαερισμού για τη 
βέλτιστη απόδοση ψύξης στο μίνι μπαρ.   
2. Βεβαιωθείτε ότι τα ανοίγματα εξαερισμού στο ντουλάπι ή το 
εντοιχισμένο πλαίσιο είναι απαλλαγμένα από εμπόδια προκειμένου να 
γίνεται τέλεια απαγωγή της θερμότητας.  
3. Μη χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να 
επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, εκτός από αυτά που συνιστώνται 
από τον κατασκευαστή.  
4. Μη χρησιμοποιείτε το μίνι μπαρ εάν διαπιστωθεί ότι το κύκλωμα 
ψυκτικού μέσου έχει υποστεί ζημιά  
5. Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στο θάλαμο 
αποθήκευσης τροφίμων του μίνι μπαρ.  
6. Η συσκευή αυτή προορίζεται για χρήση σε ξενοδοχεία, γραφεία και 
άλλους κατοικημένους χώρους.  
7. Κρατήστε τη συσκευή μακριά από εύφλεκτα υλικά, διαφορετικά 
υπάρχει κίνδυνος πυρκαγιάς κατά τη χρήση ή την απόρριψή της.  
8. Αφαιρέστε την πόρτα προτού απορρίψετε τη συσκευή.  
9. Αποφύγετε την τοποθέτηση της συσκευής στο χώρο του πλυντηρίου  
10. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σε θέση όπου μπορείτε να 
φτάσετε εύκολα την πρίζα.          
11. Η συσκευή πρέπει να τοποθετείται σύμφωνα με τον εθνικό 
ηλεκτρολογικό κανονισμό.  
12. Μην αποθηκεύετε εκρηκτικές ουσίες, όπως δοχεία αεροζόλ με 
εύφλεκτα προωθητικά αέρια, στη συσκευή.  
13. Αν το καλώδιο τροφοδοσίας ηλεκτρικού ρεύματος έχει υποστεί 
βλάβη, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τον κατασκευαστή ή από 
εξουσιοδοτημένο τεχνικό σέρβις ή από εξίσου εξειδικευμένο άτομο, 
ώστε να αποφευχθούν επικίνδυνες καταστάσεις.   
14. ΑΠΟΡΡΙΨΗ: Μην απορρίπτετε το προϊόν στα απλά οικιακά 
απορρίμματα. Η συσκευή αυτή περιέχει εύφλεκτο ψυκτικό και αφρίζον 
μέσο και θα πρέπει να αποστέλλεται σε ειδικό κέντρο απόρριψης για 
ειδικό χειρισμό.    
15. Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τυχόν 
ατύχημα που μπορεί να προκύψει λόγω αποσυναρμολόγησης από μη 
εξουσιοδοτημένο άτομο.  
16. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από τα ακόλουθα άτομα 
(συμπεριλαμβανομένων των παιδιών): Άτομα με μειωμένες φυσικές, 
αισθητικές ή νοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσεων, 
εκτός εάν τα εν λόγω άτομα επιβλέπονται ή καθοδηγούνται από 
εξειδικευμένο προσωπικό, το οποίο αναλαμβάνει πλήρως την ευθύνη 
για την ασφάλειά τους κατά τη διάρκεια της λειτουργίας της συσκευής.  
Μην αφήνετε τα παιδιά να παίζουν με τη συσκευή。  
  
Προειδοποίηση:   
Για να αποφύγετε τυχόν κινδύνους, χρησιμοποιείτε μόνο φις με γείωση 
σύμφωνα με τα εθνικά πρότυπα. 



Β. ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
 
Μοντέλο:……………………………………………………….……………………………B7338T 
Διαστάσεις:………………………………………………….…………Υ565/Π402/Β490 χιλ. 
Χωρητικότητα:……………………………………….…………………………………..38 λίτρα 
Πόρτα:…………………………………………….…Πόρτα από στερεό αφρώδες υλικό 
Τάση:………………………………………………………………………………….…….220-240V 
Συχνότητα:………………………………………………………………………….……..50/60 Hz 
Ισχύς:…………………………………………………………………………………….………….50W 
Μήκος καλωδίου:………………………………………………………………….…………1,5 μ. 
Ισχύς LED:………………………………………………………………………………………..0,1W 
Κατανάλωση ενέργειας:…………………………………………...0,145 kWh/24 ώρες 
Ενεργειακή κλάση:……………………………………………………..…………Κλάση A+++ 
Διαστάσεις συσκευασίας:……………………………………….…………..450x535x620 
Καθαρό βάρος (κιλά):…………………………………………………..……………….20 κιλά 
Μεικτό βάρος (κιλά):……………………………………………………..………………21 κιλά 
Πιστοποιήσεις:……………………………………………………………….……………….CE/CΒ 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Γ. ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 
Αρ. Όνομα εξαρτήματος 

1 Μαύρη πόρτα κομπλέ 16 Διπλός συμπυκνωτής 

2 Πλάκα ψύξης 17 Δοχείο εξάτμισης 

3 Πλαίσιο σταθεροποίησης αναγεννητή 18 Συμπιεστής 

4 Αναγεννητής 19 Πλακέτα συμπιεστή 

5 Εξατμιστής 20 Κλιπ αισθητήρα θερμοστάτη 

6 Αριστερός μαύρος μεντεσές 21 Αισθητήρας θερμοκρασίας 

7 Δεξιός μαύρος μεντεσές 22 Κλιπ καλωδίου ρεύματος 

8 Πλακέτα λυχνιών 23 Κουτί διακλάδωσης 

9 Κουτί λυχνιών 24 Θερμοστάτης 

10 Γυάλινο ράφι 25 Πλακέτα θερμοστάτη 

11 Κλειδί 26 Πόδι 

13 Κάτω μαύρος μεντεσές 27 Καλώδιο τροφοδοσίας ευρωπαϊκού τύπου 

14 Λαβή ασφάλισης 28 Καλώδιο σύνδεσης συμπιεστή 

15 Ράφι 29 Καλώδιο γείωσης 
 
 



Δ. ΟΔΗΓΙΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
 
1. Βεβαιωθείτε ότι η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το μίνι 
μπαρ είναι το πολύ 30°C για βέλτιστη απόδοση ψύξης. 
2. Μόλις συνδέσετε το μίνι μπαρ στην πρίζα, θα ξεκινήσει να λειτουργεί 
συνεχώς για 5 ώρες σε λειτουργία ύπνου (SLEEP).  
3. Μετά τις πρώτες 5 ώρες, το μίνι μπαρ μπορεί να ρυθμιστεί σε 
θερμοκρασία λειτουργίας 25°C/30°C, ανάλογα με τη θερμοκρασία του 
περιβάλλοντος στο οποίο λειτουργεί. 
  
ΡΎΘΜΙΣΗ ΩΡΑΣ  
Το μίνι μπαρ λειτουργεί μέσω μιας σειράς κύκλων ψύξης και ο κύκλος 
αυτός καθορίζεται σύμφωνα με την τοπική ώρα που προγραμματίζεται 
στο μίνι μπαρ.  
Για να ρυθμίσετε την ώρα στο μίνι μπαρ, πατήστε και κρατήστε 
πατημένο το κουμπί     για 5 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε τη 
λειτουργία προγραμματισμού "Ώρα". Η ένδειξη “Ώρα" θα ξεκινήσει να 
αναβοσβήνει. Πατήστε το κουμπί στους 25°C για να αυξήσετε και 
πατήστε το κουμπί             για να μειώσετε. Πατήστε το κουμπί         
για για να επιλέξετε τα "Λεπτά". Ακολουθήστε τα ίδια βήματα για να 
ολοκληρώσετε τη ρύθμιση και αυτή θα αποθηκευτεί αυτόματα. Μετά 
από 5 δευτερόλεπτα αδράνειας, η διαδικασία ρύθμισης θα τερματιστεί 
και η ώρα θα εμφανιστεί στην οθόνη.  
  
ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το μίνι μπαρ είναι περίπου 
25°C, πατήστε το κουμπί στους 25°C και η οθόνη θα δείξει την 
αντίστοιχη ένδειξη.  
  
Σε θερμοκρασία λειτουργίας κάτω από 25°C, το μίνι μπαρ απαιτείται να 
λειτουργήσει μόνο για 2 κύκλους λειτουργίας συνολικής διάρκειας 6 
ωρών, για να διατηρηθεί η ψύξη όλη την ημέρα.  
1η περίοδος λειτουργίας: 09:00-12:00, 2η περίοδος λειτουργίας: 
18:00-21:00.  
Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας, το μίνι μπαρ λειτουργεί 
με πολύ χαμηλή ένταση ήχου, μικρότερη από 30 dB. Όταν βρίσκεται 
εκτός των κύκλων λειτουργίας είναι εντελώς αθόρυβο.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Αν η θερμοκρασία περιβάλλοντος γύρω από το μίνι μπαρ είναι περίπου 
30°C, πατήστε το κουμπί στους 25°C δύο φορές και η οθόνη θα δείξει 
την ένδειξη 30°C.  
Σε θερμοκρασία λειτουργίας κάτω από 30°C, το μίνι μπαρ απαιτείται να 
λειτουργήσει μόνο για 2 κύκλους λειτουργίας συνολικής διάρκειας 10 
ωρών, για να διατηρηθεί η ψύξη όλη την ημέρα.  
1η περίοδος λειτουργίας: 09:00-14:00, 2η περίοδος λειτουργίας: 
17:00-22:00.  
Κατά τη διάρκεια κάθε περιόδου λειτουργίας, το μίνι μπαρ λειτουργεί 
με πολύ χαμηλή ένταση ήχου, μικρότερη από 30 dB. Όταν βρίσκεται 
εκτός των κύκλων λειτουργίας είναι εντελώς αθόρυβο.  
 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΝΟΥ (SLEEP)  
Πατήστε μία φορά το κουμπί   ,, η οθόνη θα δείξει την ένδειξη “SL” και 
θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία SLEEP.  
Κατά τη διάρκεια της λειτουργίας αναστολής, ο συμπιεστής σταματά να 
λειτουργεί για 1 ώρα και η συσκευή είναι εντελώς αθόρυβη. Το μίνι 
μπαρ επιστρέφει στην προεπιλεγμένη λειτουργία μετά από 1 ώρα 
αυτόματα. Στη διάρκεια της 1 ώρας, αν πατηθεί το κουμπί       το 
μίνι μπαρ θα ξεκινήσει να λειτουργεί στην προεπιλεγμένη κατάσταση 
λειτουργίας και θα τερματίσει τη λειτουργία SLEEP. Η ώρα θα 
εμφανιστεί μετά από 5 δευτερόλεπτα.  
  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑΧΕΙΑΣ ΨΥΞΗΣ  
Πατήστε το κουμπί      και η οθόνη θα εμφανίσει την ένδειξη “COOL” 
και θα ενεργοποιηθεί η λειτουργία ταχείας ψύξης.  
  
Σε κατάσταση λειτουργίας ταχείας ψύξης, το μίνι μπαρ θα λειτουργήσει 
συνεχώς για 5 ώρες για να μειώσει γρήγορα τη θερμοκρασία εντός του 
μίνι μπαρ. Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη όταν έχετε 
τοποθετήσει διάφορα πράγματα στο μίνι μπαρ και απαιτείται άμεση 
ψύξη.  
Στη διάρκεια των 5 ωρών, αν πατήσετε ξανά το κουμπί   , θα 
τερματιστεί η λειτουργία ταχείας ψύξης και η συσκευή θα επιστρέψει 
στην προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας των 25°C ή των 30°C. Η 
προεπιλεγμένη κατάσταση λειτουργίας θα συνεχιστεί επίσης μετά το 
διάστημα των 5 ωρών.  
 
 
 
 
 
 
 
 



Ε. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΑΕΡΙΣΜΟΥ  
1. Συνιστάται ιδιαίτερα ο καλός αερισμός στον εσωτερικό χώρο του 
ντουλαπιού/εντοιχισμένου πλαισίου για να διασφαλιστεί ότι οι 
λειτουργίες του μίνι μπαρ θα έχουν την καλύτερη απόδοση ψύξης και 
ότι η συσκευή θα έχει βέλτιστη διάρκεια ζωής.  
2. Ανατρέξτε στα πιθανά διαγράμματα αερισμού που ισχύουν για το 
μίνι μπαρ.  
i. Πρέπει να υπάρχουν τουλάχιστον 200 cm3 για αερισμό.  
ii. Η απόσταση μεταξύ του τοίχου και του πίσω μέρους του μίνι μπαρ 
πρέπει να είναι τουλάχιστον 20mm.  
iii. Θα πρέπει να υπάρχει απόσταση τουλάχιστον 50 mm για να 
επιτρέπεται η διέλευση του αέρα στη βάση του μίνι μπαρ, έτσι ώστε ο 
ψυχρός αέρας να διαχέει τη θερμότητα που παράγεται πίσω από το μίνι 
μπαρ.  
iv. Ολόκληρο το σύστημα ψύξης θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη στον 
εξαερισμό. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΤ. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ 
 
ΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΜΕΝΤΕΣΕ ΤΗΣ ΠΟΡΤΑΣ  
Αυτό το μίνι μπαρ έχει τη δυνατότητα αλλαγής του ανοίγματος πόρτας 
από την αριστερή ή τη δεξιά πλευρά. Το προεπιλεγμένο άνοιγμα πόρτας 
της μονάδας είναι από αριστερά προς τα δεξιά. Εάν επιθυμείτε να 
αντιστρέψετε την κατεύθυνση του ανοίγματος, ακολουθήστε τις 
παρακάτω οδηγίες.  
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τους μεντεσέδες για αριστερό ή δεξιό 
άνοιγμα της πόρτας. Στην τσάντα μαζί με το εγχειρίδιο χρήσης θα βρείτε 
έναν επιπλέον αριστερό άνω μεντεσέ.  
 •Ξεβιδώστε τις 2 επάνω βίδες και τις 3 κάτω βίδες του υπάρχοντος 

μεντεσέ. 
 •Αφαιρέστε τον μεντεσέ (πάνω και κάτω).  
 •Τοποθετήστε την πόρτα με τον μεντεσέ που προτιμάτε, 

χρησιμοποιώντας τις ίδιες βίδες που αφαιρέσατε νωρίτερα. 
  
ΤΟ ΜΙΝΙ ΜΠΑΡ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ 
Πιθανές αιτίες:  
1. Το μίνι μπαρ δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα.  
2. Έπεσε ο γενικός διακόπτης ή κάηκε η ασφάλεια.  
  
ΤΟ ΜΙΝΙ ΜΠΑΡ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΨΥΞΗ 
Πιθανές αιτίες:  
1. Η θερμοκρασία του χώρου είναι πολύ υψηλή. 
2. Η πόρτα ανοίγει πάρα πολύ συχνά.  
3. Η πόρτα δεν κλείνει καλά.  
4. Το κουμπί ρύθμισης της θερμοκρασίας δεν είναι σωστά ρυθμισμένο.  
5. Το λάστιχο στεγανοποίησης της πόρτας δεν σφραγίζει σωστά.  
6. Το μίνι μπαρ δεν έχει κατάλληλο αερισμό. 
7. Η τάση δεν είναι κανονική.  
  
Ο ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΔΕΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ  
Πιθανές αιτίες:  
1. Το μίνι μπαρ δεν είναι συνδεδεμένο στην πρίζα  
2. Έπεσε ο γενικός διακόπτης ή κάηκε η ασφάλεια.  
3. Η λυχνία LED έχει καεί.  
  
Η ΠΟΡΤΑ ΔΕΝ ΚΛΕΙΝΕΙ ΚΑΛΑ 
Πιθανές αιτίες:  
1. Η πόρτα του μίνι μπαρ δεν έχει τοποθετηθεί σωστά  
2. Τα ράφια και το δοχείο συντήρησης δεν είναι στη σωστή θέση. 

 



ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ 
 

Α.Μ.Π. 00510 
  Π.Δ. 117/2004                                                                                                                       

             
Το προϊόν που αγοράσατε έχει σχεδιαστεί και κατασκευαστεί με 
υλικά υψηλών προδιαγραφών και εξαρτήματα που μπορούν να 
ανακυκλωθούν και να ξαναχρησιμοποιηθούν. Το σύμβολο 

υποδεικνύει ότι οι ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, στο τέλος της ζωής 
τους, θα πρέπει να μεταφέρονται σε ειδικούς χώρους απορριμμάτων, 
ξεχωριστά από τα σκουπίδια του σπιτιού σας. 
Παρακαλούμε, ρωτήστε τον τοπικό σας δήμο για τον χώρο απόρριψης 
ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών ή για τοποθεσία απόρριψης 
συσκευών προς ανακύκλωση. 
Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υπάρχουν σημεία συγκέντρωσης 
χρησιμοποιημένων ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών. 
Παρακαλούμε, βοηθήστε μας να προστατέψουμε το περιβάλλον που ζούμε! 
 
 
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
 
Με την παρούσα, η Αμοιρίδης-Σαββίδης Α.Ε., δηλώνει ότι η παρούσα συσκευή 
συμμορφώνεται προς τις ουσιώδεις απαιτήσεις και τις 
λοιπές διατάξεις των παρακάτω οδηγιών: 
EMC-Directive: 14 / 30 / EU 
Low Voltage Directive: 14/ 35 / EU 
ErP Directive 09 / 125 / EC 
CE Marking: 93 / 68 / EEC 
RoHS Directive: 11 / 65 / EU 
Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης υπάρχει στο www.morris.gr 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.morris.gr/


 
 
 



 


