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Σημαντικό! 
ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
Τα μοντέλα που εμφανίζονται σε αυτές τις οδηγίες χρήσης μπορεί να μην είναι διαθέσιμα σε όλες τις αγορές και 

μπορεί να τροποποιηθούν ανά πάσα στιγμή. Για τελευταίες πληροφορίες σχετικά με τα μοντέλα και τις 

προδιαγραφές με τις οποίες διατίθενται στη χώρα σας, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα μας, θα τη βρείτε στο 

οπισθόφυλλο, ή επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της Fisher & Paykel. 

Σημειώστε ότι η λέξη “ψυγείο” σε όλες αυτές τις οδηγίες χρήσης αναφέρεται σε συσκευή που είναι συνδυασμός 

ψυγείου και καταψύκτη. 
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Εισαγωγή 

Σας ευχαριστούμε για την αγορά ενός ψυγείου Fisher & Paykel ActiveSmart ™.  

 

Στην Fisher & Paykel είμαστε πολύ υπερήφανοι για αυτό το ψυγείο. Αυτό το ψυγείο, συνδυάζει  μέγεθος 

και αποθηκευτικό χώρο με τις πιο σύγχρονες δυνατότητες και λειτουργίες.  

 

Χιλιάδες ώρες έρευνας στη φροντίδα των τροφίμων και 75 χρόνια εμπειρία στη ψύξη των τροφίμων έχει 

ενσωματωθεί στο ψυγείο σας για να σας παρέχουμε  καλύτερη δυνατή απόδοση.  

 

Ελπίζουμε να απολαύσετε το νέο ψυγείο σας.  
 

 

 

 

Τρίπορτο ψυγείο με συρτάρι κατάψυξης Δίπορτο ψυγείο με συρτάρι κατάψυξης Δίπορτο ψυγείο με πόρται κατάψυξης 

 

Σημείωση: Τα ψυγεία που δεν είναι ICE & WATER δεν έχουν εξωατερικό διανομέα νερού 

 

Εικ. 1  Ψυγεία Active Smart 
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Ασφάλεια και προειδοποιήσεις 
 

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας 
Διαβάστε και ακολουθήστε την ενότητα ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ που θα βρείτε σε 

αυτές τις οδηγίες χρήσης πριν λειτουργήσετε αυτή τη συσκευή. 

 

Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος θανάτου, ηλεκτροπληξίας, πυρκαγιάς ή 

τραυματισμού. 

 

Χρησιμοποιήστε τη συσκευή αυτή μόνο για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται, όπως περιγράφεται στις 

“Οδηγίες χρήσης”. 

 

Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας 
 

Προειδοποίηση 

Όταν χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή, να τηρείτε πάντα τους βασικούς κανόνες ασφαλείας, 

ως εξής: 

 

Κίνδυνος  

• Ανατρέξτε στο στήριγμα της σταθεροποίησης  και το φυλλάδιο  οδηγιών που 

παρέχονται για την αποφυγή κινδύνου λόγω αστάθειας της συσκευής. 

• Αυτή η συσκευή δεν προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων των 

των παιδιών) με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή 

έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εκτός και αν τους έχουν δοθεί υπό επίβλεψη ή 

καθοδήγηση οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής από ένα πρόσωπο που είναι 

υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

• Πρέπει να επιτηρούνται μικρά παιδιά για να εξασφαλιστεί ότι δεν παίζουν με τη 

συσκευή. 

• Οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή για το προϊόν και για τον εξαερισμό της 

συσκευής/ των επίπλων εγκατάστασης  πρέπει να ακολουθούνται κατά την 

εγκατάσταση της συσκευής. 

• Διατηρήστε αποστάσεις εξαερισμού, γύρω από το περίβλημα της συσκευής ή στην 

στη δομή ετνοιχισμού, χωρίς να παρεμποδίζεται ο εξαερισμός. 
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• Μην χρησιμοποιείτε μηχανικές συσκευές ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε την 

διαδικασία απόψυξης. 

• Μην καταστρέφετε το κύκλωμα ψύξης. 

• Σε περίπτωση βλάβης στο κύκλωμα ψύξης, αερίστε το χώρο ανοίγοντας όλα τα 

παράθυρα. Μην λειτουργείτε ηλεκτρικό εξοπλισμό ή οποιοδήποτε άλλο εξοπλισμό 

που μπορεί να παράγει τόξα, σπινθήρες ή φλόγες στην περιοχή του ψυγείου. 

Επικοινωνήστε με Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό της Fisher & Paykel αμέσως να 

μεριμνήσει για να επισκευαστεί η συσκευή. 
 

 

 

Αυτό το ψυγείο μπορεί να περιέχει το εύφλεκτο ψυκτικό ισοβουτάνιο. 

 

 

• Είναι επικίνδυνο για οποιονδήποτε άλλο πέραν από τα εξουσιοδοτημένα άτομα για 

την τεχνική υποστήριξη αυτής της συσκευής.  

 

Αποκομιδή 

 

Πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί όταν πετάτε την παλιά σας συσκευή για να 

αποφύγετε τους 

κινδύνους.  

• Πρέπει να αφαιρεθεί με ασφάλεια το ψυκτικό αέριο  

• Πρέπει  να αφαιρεθούν οι πόρτες για την ασφάλεια των μικρών παιδιών. 

Το εξουσιοδοτημένο σέρβις της Fisher & Paykel θα μπορέσει να σας συμβουλεύσει για 

τις φιλικές προς το περιβάλλον μεθόδους που πρέπει να ακολουθήσετε για να πετάξετε 

το παλιό σας ψυγείο. 
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Καθαρισμός  

Πολλά καθαριστικά προϊόντα που κυκλοφορούν στο εμπόριο περιέχουν διαλυτικά που 

μπορεί να προσβάλλουν τα πλαστικά εξαρτήματα του ψυγείου σας και να τα κάνουν να 

σπάσουν. Διαβάστε την ενότητα “Καθάρισμα και φροντίδα” αυτού του φυλλαδίου για 

περισσότερες οδηγίες. 
 

Ηλεκτρολογικά 

• Για να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή, πρέπει προηγουμένως να την εγκαταστήσετε 

σύμφωνα με τις οδηγίες εγκατάστασης. 

• Ποτέ μη βγάζετε το ψυγείο από την πρίζα τραβώντας το καλώδιο. 

• Να πιάνετε πάντα το φις σταθερά με το χέρι σας και να το βγάζετε από την πρίζα. 

• Μη βάζετε άλλες συσκευές στην ίδια πρίζα με το ψυγείο και μη χρησιμοποιείτε 

μπαλαντέζες και πολύπριζα.  

• Αν κάποιο ηλεκτρικό καλώδιο ξεφτίσει, κοπεί ή πάθει οποιαδήποτε ζημιά πρέπει να 

επισκευαστεί ή να αντικατασταθεί αμέσως. Μη χρησιμοποιείτε καλώδιο που έχει 

ρωγμές ή φθορές είτε στο ίδιο το καλώδιο είτε στο φις που μπαίνει στην πρίζα. 

• Αν το ηλεκτρικό καλώδιο είναι κατεστραμμένο, πρέπει να αντικατασταθεί μόνο από 

το εξουσιοδοτημένο σέρβις της Fisher & Paykel διότι χρειάζονται ειδικά εργαλεία.  

• Όταν τραβάτε τη συσκευή από τον τοίχο, προσέξτε να μην αναποδογυρίσει η 

συσκευή ή καταστραφεί το ηλεκτρικό καλώδιο. 

• Βγάλτε το ψυγείο από την πρίζα για να αντικαταστήσετε ή να καθαρίσετε τη λάμπα. 

• Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους θαλάμους συντήρησης και 

κατάψύξης.  

 

Σημαντικό!  
Το ψυγείο σας έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί για πολλά χρόνια χωρίς υπάρχει  

ανάγκη για service. Ωστόσο, αν το ψυγείο σας είναι σε δυσλειτουργία, ζητήστε να 

ελεγθεί από Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Fisher & Paykel όσο το δυνατόν συντομότερα. 

Όλες οι ηλεκτρικές επισκευές πρέπει να να πραγματοποιούνται από κατάλληλα 

εκπαιδευμένο τεχνικό ή εξειδικευμένο ηλεκτρολόγο.
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Αποθήκευση τροφίμων και ποτών 

• Ποτέ μην αποθηκεύετε πτητικά ή εύφλεκτα υλικά στο ψυγείο, γιατί μπορεί να 

εκραγούν. 

• Ποτέ μην καταψύχετε υγρά σε γυάλινα δοχεία. Τα υγρά διαστέλλονται όταν 

παγώσουν, με αποτέλεσμα το δοχείο να σπάσει. 

• Ποτέ μην καταψύχετε αεριούχα ποτά. Υπάρχει κίνδυνος να εκραγούν. 

• Ποτέ μην καταναλώνετε τρόφιμα που είναι πολύ παγωμένα. Τα τρόφιμα που βγάζετε 

από την κατάψυξη μπορεί να είναι τόσο παγωμένα που να κάνουν ζημιά αν έλθουν 

σε επαφή με το γυμνό δέρμα, όπως για παράδειγμα τα παγάκια. 

 

Διακοπή ρεύματος – ασφάλεια των τροφίμων 

• Μην καταψύχετε πάλι κατεψυγμένα τρόφιμα αν ξεπαγώσουν τελείως. Ακολουθήστε 

τις παρακάτω οδηγίες αν δείτε ότι έχουν ξεπαγώσει τρόφιμα που έχετε στην 

κατάψυξη: 

1) Αν εξακολουθούν να φαίνονται παγοκρύσταλλοι – τα τρόφιμα μπορούν να 

καταψυχθούν πάλι αλλά πρέπει να αποθηκευτούν για μικρότερο χρονικό διάστημα 

από το προβλεπόμενο. 

2) Αν τα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει σε θερμοκρασία ψυγείου – γενικά δεν συνιστάται 

να τα καταψύξετε πάλι. Φρούτα και μαγειρεμένα φαγητά μπορούν να καταψυχθούν 

πάλι, αλλά πρέπει να καταναλωθούν το συντομότερο δυνατό. Κρέας, ψάρι και  

πουλερικά – πρέπει να καταναλωθούν αμέσως ή να μαγειρευτούν πριν 

καταψυχθούν πάλι. Τα λαχανικά – πρέπει να πεταχτούν γιατί συνήθως μαραίνονται 

και μουσκεύουν.  

3) Αν τα τρόφιμα έχουν ξεπαγώσει και η θερμοκρασία τους είναι πάνω από 5°C (41°F) 

πετάξτε τα όλα . 

• Μην καταψύχετε πάλι κατεψυγμένα τρόφιμα αν ξεπαγώσουν τελείως. Τα τρόφιμα 

μπορεί να είναι επικίνδυνα να καταναλωθούν. 

 

 

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕΣ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
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Οδηγίες Εγκατάστασης 

Ακολουθήστε τα βήματα της εγκατάστασης για να εξασφαλίσετε ότι η συσκευή λειτουργεί κανονικά. 

 

1. Παροχή ρεύματος 

 

• Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί  σε τέτοια θέση ώστε το καλώδιο παοχής να φτάνει στην πρίζα. 

• Για να μην υπάρχει κίνδυνος να σβήσει κατά λάθος το ψυγείο, συνδέστε το στη δική του πρίζα. Μην 

βάζετε άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα και μη χρησιμοποιήσετε μπαλαντέζα ή πολύπριζο γιατί υπάρχει 

κίνδυνος το βάρος των δύο καλωδίων να βγάλει το φις ή το πολύπριζο από την πρίζα. 

• Για τις απαιτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, διαβάστε τα στοιχεία της πινακίδας τεχνικών 

χαρακτηριστικών του κατασκευαστή, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά μπροστά και φαίνεται 

όταν ανοίξετε την πόρτα. 

• Είναι σημαντικό η συσκευή να είναι σωστά γειωμένη. 

 

2. Θέση εγκατάστασης 

 

• Το ψυγείο σας δεν πρέπει να εγκατασταθεί σε θέση που βλέπει ο ήλιος, ούτε δίπλα σε συσκευές που 

παράγουν θερμότητα, όπως οι εστίες της κουζίνας, ο φούρνος ή το πλυντήριο πιάτων.  
 

3. Ice & Water (Ice & Water μοντέλα μόνο)  

 

• Το ψυγείο σας Ice & Water πρέπει να εγκατασταθεί από έναν Εξουσιοδοτημένο Υδραυλικό ή 

Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Fisher & Paykel καθώς εσφαλμένη εγκατάσταση μπορεί να οδηγήσει σε 

διαρροές νερού.  

• Η Fisher & Paykel Appliances δεν αποδέχεται καμία ευθύνη για τις ζημίες (συμπεριλαμβανομένων των 

ζημιών στο  δίκτυο νερού)  που προκαλούνται από ελαττωματική εγκατάσταση ή από ελαττωματική 

υδραυλική εγκατάσταση. 
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4 Εξαερισμός και εγκατάσταση -  Mοντέλα με πόρτα στην κατάψυξη 

 (E372B, E402B, E406B, E442B, E522B) (Ice & Water και μη Ice & Water)  

 

• Για όλα τα προϊόντα με «πόρτα» στην κατάψυξη ανατρέξτε στις σελίδες 8 – 9. για οδηγίες 

εγκατάστασης. Για όλα τα προϊόντα με «συρτάρι» στην κατάψυξη (RF522W, RF522A και RF610) 

ανατρέξτε στις σελίδες 10-11 για οδηγίες εγκατάστασης.  

• Για να εξασφαλιστεί επαρκής εξαερισμός για το ψυγείο σας ή κάθετο καταψύκτη, βλ. τις 

συνιστώμενες διαστάσεις επίπλων κουζίνας στη συνέχεια.  

• Εάν προτίθεστε να εντοιχίσετε το ψυγείο σας, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης 

που παρέχονται με τα σετ εντοιχισμού. 

 

 

 

Περασιά με το θάλαμο του ψυγείου – πλήρης περιστροφή της 

πορτας 

 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – πλήρης περιστροφή της 

πορτας 

 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – 90
ο
 περιστροφή της πορτας 

 

 

Σημείωση: αυτά τα σχέδια και οι διαστάσεις ισχύουν επίσης και για τα μοντέλα Ice & Water. 
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Διαστάσεις συσκευής  (mm) Ε372Β Ε402Β Ε406Β Ε442Β E552B 

A Συνολικό ύψος ψυγείου με επίπεδη πόρτα n/a 1715 n/a 1715 1715 

A Συνολικό ύψος ψυγείου με μπομπέ πόρτα 1595 1695 1595 1695 1695 

A 
Συνολικό ύψος ψυγείου με μπομπέ πόρτα και Ice & 

Water 
n/a n/a n/a n/a 1705 

Β Συνολικό πλάτος 635 635 680 680 790 

C 
Συνολικό βάθος ψυγείου με επίπεδη πόρτα (χωρίς 

λαβές πορτών, συμπεριλαμβάνει εξατμιστή) 
n/a 695 n/a 695 695 

C 
Συνολικό βάθος ψυγείου με μπομπέ πόρτα (χωρίς 

λαβές πορτών, συμπεριλαμβάνει εξατμιστή) 
715 715 715 715 715 

Διαστάσεις θαλάμου  (mm) συμπεριλαμβάνονοται οι ελάχιστες αποστάσεις  

D Εσωτερικό ύψος θαλάμου 1645 1735 1645 1735 1735 

Περασιά με το θάλαμο του ψυγείου – Πλήρες άνοιγμα πόρτας 

E Εσωτερικό πλάτος 675 675 720 720 830 

F Εσωτερικό βάθος 620 620 620 620 620 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – Πλήρες άνοιγμα πόρτας 

G Εσωτερικό πλάτος 790 790 835 835 945 

Η Εσωτερικό βάθος περασιά με μπομπέ πόρτα 680 680 680 680 680 

Ι Εσωτερικό βάθος περασιά με επίπεδη /flat πόρτα n/a 695 n/a 695 695 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου –  άνοιγμα πόρτας σε 90
ο
  

Για πλήρη πρόσβαση στο συρτάρι/στα ράφια το άνοιγμα των πορτών πρέπει να υπερβαίνει  τις 90
ο
 

J Εσωτερικό πλάτος 745 745 790 790 900 

K Εσωτερικό βάθος περασιά με μπομπέ πόρτα 680 680 680 680 680 

L Εσωτερικό βάθος περασιά με επίπεδη /flat πόρτα n/a 695 n/a 695 695 

Ελάχιστες αποστάσεις 

Μ Πλευρική απόσταση  20 20 20 20 20 

Ν 
Πλευρική απόσταση - πλευρά μεντεσέ  περασιά με 

πόρτα – πλήρες άνοιγμα 
135 135 135 135 135 

Ο 
Πλευρική απόσταση - πλευρά μεντεσέ  περασιά με 

πόρτα – άνοιγμα 90
ο
 

90 90 90 90 90 

P 
Πίσω διάκενο (συμπεριλαμβάνεται το δοχείο 

απόψυξης) 
30 30 30 30 30 

Q 
Εξαερισμός – γύρω από την κορυφή του ντουλαπιού 

(προεραιτικό) 
50 50 50 50 50 

R Απόσταση - πάνω από το θάλαμο του  ψυγείου 50 50 50 50 50 

S 
Aπόσταση πόρτας- πλευρά μεντεσέ περασιά με 

θάλαμο – πλήρες άνοιγμα 
520 520 555 555 645 

T 
Aπόσταση πόρτας- πλευρά μεντεσέ περασιά με πόρτα 

– πλήρες άνοιγμα 
405 405 440 440 530 
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Εξαερισμού και εγκατάσταση - Μοντέλα με συρτάρι κατάψυξης  (RF522W, RF522A, RF610A/RF540A) 

 (Ice & Water και μη Ice & Water)  

 
 

 

Περασιά με τον θάλαμο του ψυγείου – πλήρης περιστροφή της 

πορτας 

 

 

Περασιά με το θάλαμο του ψυγείου – πλήρης περιστροφή της 

πορτας 

 
 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – πλήρης περιστροφή της 

πορτας 

 

 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – πλήρης περιστροφή της 

πορτας 

 
Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – 90

ο 
περιστροφή της πορτας 

 

 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – 90
ο 

περιστροφή της πορτας 

 

 
Σημείωση: αυτά τα σχέδια και οι διαστάσεις ισχύουν επίσης και για τα μοντέλα Ice & Water. 
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Διαστάσεις συσκευής  (mm) RF522W RF522A RF610/ 

RF540A 

A Συνολικό ύψος 1715 1715 1790 

Β Συνολικό πλάτος 790 790 900 

C Συνολικό βάθος (χωρίς λαβές πορτών, συμπεριλαμβάνει εξατμιστή) 695 695 695 

Διαστάσεις θαλάμου  (mm) συμπεριλαμβάνονοται ελάχιστες αποστάσεις - αέρας 

D Εσωτερικό ύψος θαλάμου 1735 1735 1810 

Περασιά με το θάλαμο του ψυγείου – Πλήρες άνοιγμα πόρτας 

E Εσωτερικό πλάτος 830 830 940 

F Εσωτερικό βάθος 620 620 620 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου – Πλήρες άνοιγμα πόρτας 

G Εσωτερικό πλάτος 945 1060 1170 

Η Εσωτερικό βάθος περασιά με μπομπέ πόρτα - - - 

Ι Εσωτερικό βάθος περασιά με επίπεδη /flat πόρτα 695 695 695 

Περασιά με την πόρτα του ψυγείου –  άνοιγμα πόρτας σε 90
ο
 

Για πλήρη πρόσβαση στο συρτάρι/στα ράφια το άνοιγμα των πορτών πρέπεν να υπερβαίνει τις 90
ο
 

J Εσωτερικό πλάτος 900 1015 1125 

K Εσωτερικό βάθος περασιά με μπομπέ πόρτα - - - 

L Εσωτερικό βάθος περασιά με επίπεδη /flat πόρτα 695 695 695 

Ελάχιστες αποστάσεις 

Μ Πλευρική απόσταση  20 20 20 

Ν Πλευρική απόσταση - πλευρά μεντεσέ  περασιά με πόρτα – πλήρες άνοιγμα 135 135 135 

Ο Πλευρική απόσταση - πλευρά μεντεσέ  περασιά με πόρτα – άνοιγμα 90
ο
 90 90 90 

P Πίσω διάκενο (συμπεριλαμβάνεται το δοχείο απόψυξης) 30 30 30 

Q Εξαερισμός – γύρω από την κορυφή του ντουλαπιού (προεραιτικό) 50 50 50 

R Απόσταση - πάνω από το θάλαμο του  ψυγείου 50 50 50 

S Aπόσταση πόρτας- πλευρά μεντεσέ περασιά με θάλαμο – πλήρες άνοιγμα 645 325 365 

T Aπόσταση πόρτας- πλευρά μεντεσέ περασιά με πόρτα – πλήρες άνοιγμα 530 210 250 
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6. Σύνδεση με παροχή  νερού  (μόνο στα μοντέλα Ice & Water) 
 

 

Αν το ψυγείο σας είναι τύπου  Ice & Water ακολοθείστε τις οδηγίες που δίνονται στις σελίδες 12-17. 

  

 

Περιεχόμενα του σετ  φίλτρου 

 

1  1 x λευκός σωλήνας διαμέτρου 6 mm  και μήκους 4 m 

2  Μπλε σωλήνας 1 x 200 mm  

3  1 x στραγγαλιστική βαλβίδα (PRV – pressure reducing valve) 

4  1 x αφρώδης ταινία διπλής όψης 

5  2 x ασφάλειες 

6  1 x φύσιγγα και 1 x κεφαλή φίλτρου νερού 

7  1 x ρακόρ – 15 mm (½”) BSP 

 

 
Εικ. 2 Σετ σύδνεσης παροχής νερού 

 

 

Σημαντικό! 

• Είναι απαραίτητο η στραγγαλιστική βαλβίδα (PRV) να τοποθετηθεί πριν από το φίλτρο. 

• Η βαλβίδα αυτή εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει νερό στο δίκτυο παροχής νερού από το 

σύστημα νερού του ψυγείου. 

• Αν η στραγγαλιστική βαλβίδα (PRV) δεν τοποθετηθεί στον σωλήνα σύνδεσης του ψυγείου Ice & 

Water, σε ορισμένες περιπτώσεις ίσως ορισμένες λειτουργίες να μην ενεργοποιούνται.  

• Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε εξουσιοδοτημένο υδραυλικό για να κάνει τη σύνδεση του 

νερού.  

• Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούργιοι σωλήνες που διατίθενται με τη συσκευή και να μην 

χρησιμοποιηθούν παλαιοί σωλήνες.
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Σημαντικό! 

• ΜΗ χρησιμοποιήσετε νερό που δεν είναι μικροβιολογικά ασφαλές ή είναι αγνώστου ποιότητας, και 

χωρίς την κατάλληλη απολύμανση πριν ή μετά από το σύστημα. 

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Συνδέστε το ψυγείο μόνο σε δίκτυο πόσιμου νερού. 

• ΜΗ συνδέσετε σε δίκτυο με πίεση πάνω από 900 kPa (130 psi) ή κάτω από 150 kPa (22 psi). 

• ΜΗ συνδέσετε σε δίκτυο παροχής ζεστού νερού (38°C [100°F μέγιστο]). 

• ΜΗΝ κάνετε τη σύνδεση σε σημείο όπου μπορεί να υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια ή σωλήνες 

• νερού εκεί που θα τρυπήσετε, όταν επιλέξετε τη θέση τοποθετησης του συστήματος του φίλτρου. 

• ΜΗΝ τοποθετήσετε το φίλτρο σε θέση που μπορεί να χτυπηθεί από άλλα αντικείμενα, όπως ο 

• κάδος των σκουπιδιών κλπ. 

• ΜΗΝ τοποθετήσετε το φίλτρο σε σημείο που είναι απευθείας εκτεθειμένο στον ήλιο, γιατί η 

• παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο μπορεί να εξασθενίσει τα πλαστικά εξαρτήματα. 

• ΜΗΝ τοποθετήσετε το φίλτρο σε θέση που μπορεί να παγώνει, γιατί μπορεί να προκληθεί ζημιά 

στο κέλυφος. 

• ΜΗ βιδώσετε το φίλτρο στο ψυγείο. 

• ΜΗ τοποθετήσετε το φίλτρο στο χώρο που βρίσκεται ο συμπιεστής του ψυγείου γιατί μπορεί η 

μεταλλική βάση του  φίλτρου ερχόμενη σε επαφή με το συμπιεστήνα προκαλέσει ζημιές ή 

θορύβους   

• ΠΡΟΣΕΞΤΕ να μη λερωθούν οι σωλήνες κατά την τοποθέτηση. 

• ΜΗ χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνα. Χρησιμοποιήστε σε κάθε περίπτωση τον πλαστικό σωλήνα που 

διατίθεται. 

• ΜΗ πιέζετε συνεχώς τη λαβή του διανομέα νερού περισσότερο από 2 λεπτά.  
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Οδηγίες εγκατάστασης: 

1 Φροντίστε το ψυγείο να μην είναι συνδεδεμένο στην πρίζα όταν 

κάνετε τη σύνδεση. 

2 Βρείτε τον διακόπτη του νερού όπου θα συνδέσετε το φίλτρο  

μόνο παροχή κρύου νερού (όπως ο διακόπτης νερού της βρύσης της 

κουζίνας ή του πλυντηρίου πιάτων) – αν δεν μπορείτε να βρείτε 

διακόπτη, πρέπει να αναθέσετε σε εξουσιοδοτημένο υδραυλικό να 

σας εγκαταστήσει έναν διακόπτη. Δεν διατίθενται με τη συσκευή 

σύνδεσμος ταυ και πρόσθετη βρύση. 

3 Συνδέστε τον μπλε σωλήνα 200 mm (8”) στο πάνω μέρος της 

στραγγαλιστικής βαλβίδας (μπλε κολάρο) και στην είσοδο του φίλτρου 

νερού όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. Τραβήξτε σιγά και από τις δύο 

πλευρές για να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένος. 

4 Συνδέστε τον λευκό σωλήνα 6 mm (1/4”) στην έξοδο του φίλτρου 

νερού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 2. Τραβήξτε σιγά για να βεβαιωθείτε 

ότι είναι ασφαλισμένος. 

5 Μετρήστε το μήκος του σωλήνα που χρειάζεται από τη 

στραγγαλιστική βαλβίδα μέχρι τον διακόπτη του νερού. 

6 Κόψτε τον σωλήνα φροντίζοντας τα άκρα να είναι ίσια και καθαρά. 

7 Συνδέστε τον σωλήνα στο ρακόρ και στη βάση της στραγγαλιστικής 

βαλβίδας (λευκό κολάρο) και στη συνέχεια στον διακόπτη του νερού, 

όπως φαίνεται στο Σχήμα 3. Σημειώστε ότι το ρακόρ που διατίθεται 

ταιριάζει στους περισσότερους διακόπτες. Αν ο δικός σας διακίοπτης 

χρειάζεται διαφορετικό ρακόρ, επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο 

υδραυλικό για να προμηθευτείτε το κατάλληλο εξάρτημα. 

8 Τοποθετήστε μια ασφάλεια σε κάθε πλευρά του φίλτρου νερού, 

ανάμεσα στο φίλτρο και το κολάρο ασφαλείας, όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 4. 

9 Για να ξεπλύνετε το φίλτρο νερού και να ελέγξετε για διαρροές, 

βάλτε την άκρη του σωλήνα μέσα σε έναν κουβά, ανοίξτε τον 

διακόπτη του νερού και αφήστε να τρέξουν τουλάχιστον 8-10 λίτρα (8-

10 qt) νερού. Μόλις τελειώσετε, κλείστε τον διακόπτη του 

νερού. 

10 Εντοπίστε την κατάλληλη θέση του φίλτρου νερού, σημειώνοντας 

προσεκτικά τα εξής σημεία: 

• Συνιστάται να τοποθετήσετε το φίλτρο σε κατακόρυφη θέση με την 

κεφαλή του φίλτρου νερού από πάνω. Έτσι θα περιοριστεί στο 

ελάχιστο η διαρροή νερού κατά την αντικατάσταση του φίλτρου. 

• Φροντίστε το φίλτρο να είναι σε θέση που να μπορεί να 

αντικαθίσταται κάθε 6 μήνες. Προτείνουμε το φίλτρο να 

τοποθετηθεί δίπλα από την παροχή νερού του φίλτρου, 

στο ντουλάπι δίπλα από το ψυγείο. 

• Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 64 mm (2 ½”) 

από το κάτω μέρος της φύσιγγας του φίλτρου για να μπορεί να 

αφαιρεθεί η φύσιγγα του φίλτρου. 

• Μη βιδώσετε το φίλτρο νερού στο ψυγείο. 

 

 
Σχήμα 1 

Εικ.3 Σύνδεση στραγγαλιστικής βαλβίδας 

PRV 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2 

Εικ 4 Σύνδεση φίλτρου νερού 

  

 

 

 
Σχήμα 3 

Εικ.5 Σύνδεση στη βάνα νερού 

  

 

 
Σχήμα 4 

Εικ.6 Σύνδεση της ασφάλειας  
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11 Τοποθετήστε την αφρώδη ταινία διπλής όψης στο πίσω μέρος της κεφαλής του 

φίλτρου νερού, όπως φαίνεται στο Σχήμα 5. Σημειώστε πάνω στο φίλτρο την 

ημερομηνία που πρέπει να αντικατασταθεί (ημερομηνία τοποθέτησης + 6 μήνες). 

Βγάλτε από πίσω την αφρώδη ταινία διπλής όψης και τοποθετήστε το φίλτρο στη 

σωστή θέση, όπως αναφέρεται στο βήμα 10 (δείτε την προηγούμενη σελίδα). 

12 Περάστε τον σωλήνα διαμέτρου 6 mm πίσω από το ψυγείο φροντίζοντας να 

αφήσετε αρκετό σωλήνα για να μπορεί το ψυγείο να τραβηχτεί έξω για συντήρηση. 

13 Συνδέστε τον σωλήνα στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού που βρίσκεται στη 

δεξιά πλευρά του συμπιεστή του ψυγείου, όπως φαίνεται στο σχήμα 7. Προσέξτε 

τους ζεστούς σωλήνες. 

14 Πιέστε σιγά τον σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει, όπως φαίνεται 

στο Σχήμα 8. 

15 Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση πρέπει να είναι όπως φαίνεται στο Σχήμα 9 στη 

σελίδα 16. 

 

 

 
 Σχήμα 5 

Εικ.7  Σύνδεση της ταινίας 

διπλής όψεως 

    

 

 

 

Σχήμα 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6 

 
Εικ. 8  Σύνδεση παροχής νερού στο ψυγείο 

 

 

 

 

Σχήμα 8 

 

16 Ανοίξτε τον διακόπτη και ελέγξτε αν όλες οι συνδέσεις παραμένουν στεγανές χωρίς να στάζουν. 

17 Τυλίξτε τον σωλήνα του νερού πίσω από το ψυγείο. Τοποθετήστε το ψυγείο στη θέση του 

προσέχοντας να μην τσακίσετε ή πιέσετε πουθενά τον σωλήνα του νερού που καταλήγει στην 

ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού. 

18 Την πρώτη φορά που θα βάλετε νερό από το ψυγείο, θα υπάρξει μια καθυστέρηση μέχρι να γεμίσει το 

δοχείο του νερού που βρίσκετα ιστο εσωτερικό της συσκευής για την ψύξη του νερού. 

19 Αφήστε να περάσουν  8-10 λίτρα νερού πό το σύστημα για να ξεπλυθεί το δοχείο. 

20 Μπορείτε πλέον να έχετε κρύο νερό και παγοκύβους από το ψυγείο σας Active Smart™. 
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Σημαντικό! 

• Πρέπει να ελεγχθούν όλες οι συνδέσεις για διαρροές. 

• Αν δεν είστε σίγουροι για τη διαδικασία σύνδεσης ή αντιμετωπίζετε πρόβλημα διαρροής, τότε 

καλέστε υδραυλικό για να εγκαταστήσει και να ελέγξει το σύστημα. 

• Φροντίστε ο λευκός σωλήνας διαμέτρου 6 mm  να μην περνάει κοντά από αιχμηρά αντικείμενα και 

απότομες γωνίες (προσέξτε να μην τσακίζει ο σωλήνας γιατί έτσι διακόπτεται η ροή του νερού) και  

φροντίστε να είναι μακριά από το ψυγείο και όχι σε θέση όπου μπορεί να πιέζεται. 

• Φροντίστε όλες οι πρεσσαριστές συνδέσεις να γίνουν σωστά και να μπουν σωστά στη θέση τους. Ο 

σωλήνας πρέπει να πιεστεί μέσα 20 mm μέχρι να φτάσει στο τέρμα. 

• Αν ο σωλήνας αφαιρεθεί για οποιοδήποτε λόγο, ξανακόψτε την άκρη και ξαναβάλτε τον. Ο 

σωλήνας πρέπει να περάσει τελείως μέσα για να αποφύγετε τις διαρροές. 

• Για να αφαιρέσετε τον σωλήνα από τα σημεία σύνδεσής του, κλείστε τον διακόπτη του νερού, 

πιέστε το μικρό κολάρο προς τα μέσα και, ταυτόχρονα, τραβήξτε σιγά τον σωλήνα προς τα έξω. 

 

 
Σχήμα 9 

Εικ. 9 Σύνδεση με παροχή νερού 

 

 

 

Το σύστημα φιλτραρίσματος νερού έχει ελεγχθεί και πιστοποιηθεί από τον διεθνή οργανισμό NSF κατά το 

πρότυπο NSF/ANSI 53 για τη μείωση αμιάντου, ατραζίνης, βενζολίου, κυστών, carbofuran, μολύβδου, 

λινδάνης, υδραργύρου, π-διχλωροβενζολίου, τοξαφενίου και θόλωσης, καθώς και κατά το πρότυπο NSF/ 

ANSI 42 για τη μείωση της γεύσης και οσμής χλωρίου και της ονομαστικής περιεκτικότητας σωματιδίων 

κλάσης I σε ποσότητα 2.838 λίτρων (750 γαλονιών).
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Πριν αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το ψυγείο σας Ice & Water  

 

• Ελέγξτε το ψυγείο σας είναι σε λειτουργία και έχει δημιουργήσει ψύξη για τουλάχιστον 2 ώρες πριν 

από τη χρήση (ανατρέξτε στην σελίδα 23 - Η θερμοκρασία του θαλάμου συντήρησης και του θαλάμου  

κατάψυξης του ψυγείου σας). 

• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο έχει συνδεθεί σε βάνα παροχής νερού και ότι αυτή έχει ενεργοποιηθεί. 

• Την  πρώτη φορά που θα χρησιμοποιήσετε το διανομέα νερού, θα υπάρξει μια καθυστέρηση για  1 - 2 

λεπτά, καθώς η εσωτερική δεξαμενή γεμίζει μέχρι το νερό που διανέμεται. Αφήστε να τρέξει το νερό 

και πετάξτε τα πρώτα 3 λίτρα (3 qt) νερό, σταματώντας ενδιάμεσα με διακοπές για να πετύχετε την 

απομάκρυνση του παγιδευμένου αέρα από σύστημα. Αν δεν γίνει αυτό θα οδηγήσει σε υπερβολικό 

στάξιμό νερού από τον διανομέα σας. 

• Ενεργοποιήστε τη παγομηχανή πατώντας το κουμπί  (βλέπε σελ. 31). Η φωτεινή ένδειξη πάνω από 

το πλήκτρο  κουμπί θα πρέπει να φωτίζεται όταν η παγομηχανή είναι σε λειτουργία. 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα   και , μαζί για 4 δευτερόλεπτα και, στη 

συνέχεια, κλείστε τη πόρτα του θαλάμου συντήρησης για να αναγκάσετε την παγομηχανή σε  έναν 

κύκλο λειτουργίας. Η παγοθήκη θα γυρίσει δύο φορές. Επαναλάβετε για να προκαλέστε έναν άλλο 

κύκλο λειτουργίας στην παγομηχανή. Η παγοθήκη θα γυρίσει δύο φορές και το νερό θα πέσει στο 

δοχείο που συλλέγονται οι παγοκύβοι. 

• Αδειάστε το νερό από το δοχείο, στεγνώστε το και να τοποθετήστε το δοχείο στη θέση του. Σημειώστε 

ότι η παγοθήκη πάγου δεν θα αναστραφεί μέχρι η πόρτα του θαλάμου συντήρησης να κλείσει. 

• Παρακαλούμε να πετάξετε τις 3 πρώτες συγκομιδές του παγοκύβων (8 παγοκύβοι ανά συγκομιδή). 

• Τώρα είστε έτοιμοι να απολαύσετε παγοκύβους και δροσερό νερό από το ActiveSmart ™ ψυγείο σας. 

 

 
       Εικ. 10 Διανομέας νερού 

 

 
Παρακαλείστε να σημειώσετε ότι μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μερικές σταγόνες  μπορεί να εμφανιστούν έξω 

από τον διανομέα τις επόμενες ημέρες, μέχρι να βγεί και ο υπόλοιπος παγιδευμένος αέρας. 
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7. Εγκατάσταση (όλα τα μοντέλα) 

Το ψυγείο Fisher & Paykel Active Smart™ είναι εφοδιασμένο με ροδάκια  

εμπρός και πίσω, σχεδιασμένα να επιτρέπουν τη μετακίνηση της 

συσκευής προς τα εμπρός και προς τα πίσω. Αποφύγετε τη μετακίνηση 

της συσκευής προς το πλάι γιατί μπορεί να καταστραφούν τα ροδάκια  

ή το δάπεδο. 

A Το ψυγείο παραδίδεται με τα μπροστινά πόδια μαζεμένα ώστε να 

είναι απλή η μετακίνηση της συσκευής στην τελική της θέση+. 

B Κυλίστε το ψυγείο μέχρι την τελική του θέση φροντίζοντας να 

αφήσετε τα κατάλληλα κενά ανάμεσα στη συσκευή και τα ντουλάπια. 

Δείτε τα ελάχιστα κενά στον πίνακα διαστάσεων των ντουλαπιών (δείτε 

τη σελίδα 8). 

 

(μόνο τρίπορτα ψυγεία) 

C  Ρυθμίστε ξεβιδώνοντας τα μπροστινά πόδια προς τα κάτω μέχρι το 

ψυγείο να αρχίσει να γέρνει ελαφρά προς τα πίσω με το εμπρός μέρος 

περίπου 10 mm ψηλότερα από το πίσω. Έτσι η πόρτα του ψυγείου θα 

κλείνει ομαλά. (Δείτε την Εικ.11). 

 

(μόνο δίπορτα ψυγεία ) 

D Ευθυγραμμίστε το ψυγείο με τα ντουλάπια. 

• Ευθυγραμμίστε τα πλαϊνά του ψυγείου με τα ντουλάπια 

ρυθμίζοντας το μπροστινό πόδι από την πλευρά των μεντεσέδων της 

πόρτας. 

• Ρυθμίστε το πόδι από την πλευρά της λαβής της πόρτας μέχρι να 

πατήσει στο δάπεδο και να αρχίσει να σηκώνει το βάρος.  

• Αφού τοποθετήσετε το ψυγείο στη θέση του και το ευθυγραμμίσετε 

με τα ντουλάπια, πιέστε ελαφρά από εμπρός στο πάνω μέρος και 

ελέγξετε αν είναι σταθερό ή παίζει. 

 

8. Ευθυγραμμίστε τις πόρτες (μόνο στο RF540A) 

• Αν το δάπεδο δεν είναι ομοιόμορφο, μπορείτε να ρυθμίσετε τα 

μπροστινά πόδια για να ευθυγραμμίσετε τις 2 πόρτες.  

• Αν η αριστερή πόρτα είναι χαμηλότερα, ξεβιδώστε το αριστερό πόδι 

για να σηκώσετε τη συσκευή μέχρι να ευθυγραμμιστούν οι δύο 

πόρτες στο πάνω μέρος.  

• Αν η δεξιά πόρτα είναι ψηλότερα, ρυθμίστε το δεξιό πόδι κατά τον 

ίδιο τρόπο. 

 

 
Δεξιόστροφα ψηλώνει 

Αριστερόστροφα χαμηλώνει 

Εικ.11 Ρύθμιση ποδιών 

 
Εικ. 12 Έλλειψη ευθυγράμμισης 

 
Εικ. 13 Ευθυγραμμισμένη συσκευή 
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9. Τι να κάνετε αν η συσκευή δεν είναι σταθερή στη θέση της 

 

Α  Πιέστε ελαφρά το ψυγείο προς τα πίσω μέχρι τα πίσω ράουλα να 

ακουμπήσουν και τα δύο στο δάπεδο. 

• Μετρήστε το κενό που μένει κάτω από το μπροστινό πόδι που έχει 

σηκωθεί από το δάπεδο.  

• Βρείτε κάποιο σταθερό υλικό (χαρτόνι, πλαστικό κλπ.) που να 

εφαρμόζει στο κενό που αφήνει το πόδι. 

 

Σημείωση: Μη χρησιμοποιείτε μεταλλικά υλικά που μπορεί να 

σκουριάσουν, να λεκιάσουν και/ή να καταστρέψουν την επιφάνεια του 

δαπέδου. 

 

Παράδειγμα 

 
Αυτό το πόδι διορθώνει την έλλειψη 

ισορροπίας από μη επίπεδο πάτωμα όταν  

η μπροστινή πλευρά σπρώχνεται απαλά 

πίσω και πάνω 

 

Εικ 14. Ασταθές ψυγείο 

 

 

Β  Βιδώστε και τα δύο μπροστινά πόδια προς τα πάνω και μετακυλίστε τη συσκευή από τη θέση της. 

• Τοποθετήστε το υλικό που βρήκατε στην κατάλληλη θέση, διαγώνια απέναντι από το εμπρός ράουλο 

που σηκώνεται από το δάπεδο.  

• Βεβαιωθείτε ότι το υλικό θα μείνει στη θέση του όταν μετακινήσετε τη συσκευή πάλι στη θέση της.  

• Ιδανικά, το υλικό συσκευασίας πρέπει να είναι αρκετά μεγάλο για να ακουμπάει στον τοίχο από πίσω, 

ώστε να μη μετακινηθεί όταν σπρώξετε πάλι τη συσκευή στη θέση της. 

 
Τοίχος πίσω από το ψυγείο 

 

Υλικό συσκευασίας πηγαίνει κάτω από το πίσω ροδάκι  

διαγωνίως απέναντι από το μπροστινό πόδι που 

ανυψώνεται 

Για παράδειγμα:  Αν αυτό το πόδι σηκώνεται 

από το πάτωμα όταν ασκείται πίεση απαλά 

στην άνω μπροστινή πλευρά του  ψυγείου 

Εικ 15. Σταθεροποίηση  του ψυγείου 

 

 

 

C  Σπρώξτε το ψυγείο πάλι στη θέση του και ρυθμίστε τα μπροστινά πόδια σύμφωνα με το βήμα 7C. 

(Ελέγξτε αν η πόρτα είναι ευθυγραμμισμένη και κλείνει καλά). Κάντε μικρορυθμίσεις στα μπροστινά 

πόδια αν χρειαστεί. Ελέγξτε αν η συσκευή είναι σταθερή (και τα 4 πόδια να πατούν στο δάπεδο). 

Διαφορετικά, επαναλάβετε τα βήματα 9A και 9B.  
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Πριν βάλετε τρόφιμα στην ψύξη ή στην κατάψυξη 

 

• Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας του ψυγείου. Βεβαιωθείτε ότι έχουν αφαιρεθεί από το ψυγείο 

όλα τα στοπ που τοποθετούνται για τη μεταφορά. Πρόκειται για μικρά, ελαστικά κομμάτια που 

τοποθετούνται στο πίσω μέρος των ραφιών. 

• Αφήστε ψύξη και κατάψυξη να λειτουργήσουν άδειες για 2–3 ώρες, ώστε να κρυώσουν και οι δύο 

θάλαμοι στην κατάλληλη θερμοκρασία. 

• Καθαρίστε το εσωτερικό της συσκευής με ζεστό νερό με λίγο υγρό καθαριστικό και μαλακό πανί για 

να αφαιρέσετε τη σκόνη από το εργοστάσιο και τη μεταφορά. 

• Η συσκευή μπορεί να μυρίζει αρχικά, αλλά η μυρωδιά θα φύγει όταν ψύξη και κατάψυξη κρυώσουν 

αρκετά. 

 

Ενεργειακή απόδοση 

 

Για την πιο ενεργειακά αποδοτική χρήση της συσκευής σας:  

• Βεβαιωθείτε ότι το ψυγείο σας έχει επαρκή εξαερισμό, όπως συνιστάται στην εγκατάσταση σύμφωνα 

με τις οδηγίες.  

• Μη σκεπάζετε το ψυγείο με με οποιοδήποτε υλικό που θα εμποδίσει τη ροή του αέρα, υλικό που δεν 

αφήνει ελεύθερες τις επιφάνειες, για να κυκλοφορεί αέρας γύρω από τη συσκευή από την πλευρά 

των ντουλαπιών.  

• Αφήστε ικανό κενό εμπρός από τους αεραγωγούς, μέσα στον θάλαμο, για την καλύτερη δυνατή 

κυκλοφορία του ψυχρού αέρα. 

• Αφήστε τα τα  ζεστά φαγητά νε κρυώσουν  πριν από την τοποθέτησή τους στο θάλαμο της συσκευής. 

• Μην υπερφορτώνετε του θαλάμους.  

• Μειώστε τα  ανοίγματα των θυρών στο ελάχιστο. Μην αφήνετε την πόρτα ανοικτή περισσότερο από 

όσο χρειάζεται. 

• Επιλέξτε μια ρύθμιση θερμοκρασίας που δεν είναι πάρα πολύ κρύα.  

• Ελέγξτε τα λάστιχα  των πορτών σας για διαρροές ψύξης. 
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Μετακίνηση ή αποθήκευση του ψυγείου σας 

 

Αν σβήσει το ψυγείο για οποιονδήποτε λόγο, περιμένετε 10 λεπτά μέχρι να το ξανανάψετε. Αυτό 

θα επιτρέψει στις πιέσεις του συστήματος να εξισωθούν πριν αρχίσει πάλι να λειτουργεί. 

 

Μετακίνηση του ψυγείου 

 

Σβήστε το ψυγείο και βγάλτε το από την πρίζα. Βγάλτε όλα τα τρόφιμα από το ψυγείο. 

Σηκώστε τα ρυθμιζόμενα πόδια, βιδώνοντας προς τα δεξιά, μέχρι το τέρμα (δείτε τη σελίδα 347). 

Τραβήξτε το ψυγείο από τη θέση του. Τυλίξτε το ηλεκτρικό καλώδιο και κολλήστε με ταινία τις 

πόρτες σε κλειστή θέση. Κολλήστε με ταινία τα ράφια στη θέση τους. Αν πρέπει να γείρετε ή να 

ξαπλώσετε το ψυγείο, ακουμπήστε το με προσοχή στο πλάι (στη δεξιά πλευρά από εμπρός). 

Μεταφέρετε το ψυγείο και εγκαταστήστε το. Αν το ψυγείο παραμείνει αρκετά ξαπλωμένο στο 

πλάι, όταν το σηκώσετε όρθιο περιμένετε τουλάχιστον 10 λεπτά πριν το ανάψετε. 

 

Αποθήκευση του ψυγείου 

 

Τη συσκευή πρέπει να την αποθηκεύσετε καθαρή, με τις πόρτες ανοικτές. Αυτό επιτρέπει την 

ελεύθερη κυκλοφορία του αέρα αποτρέποντας την ανάπτυξη βακτηριδίων και μούχλας. 

Πριν το χρησιμοποιήσετε πάλι, καθαρίστε το καλά με διάλυμα ζεστού νερού και μαγειρικής 

σόδας (ρίξτε ένα κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε 500 ml νερού). Ξεπλύντε με καθαρό 

νερό. 

 

Διακοπές 

 

Καλό είναι να αφήνετε το ψυγείο σας να λειτουργεί όταν λείπετε σε διακοπές. 
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Αλλαγή φοράς ανοίγματος πορτών 

Τα μοντέλα ψυγείων ActiveSmart ™ με ασημένια χερούλια πρέπει να παραγγελθούν στο σημείο της 

αγοράς είτε με το άνοιγμα της πόρτας αριστερά ή δεξιά καθώς η φορά ανοίγματος των πορτών δεν 

αλλάζει. 

 

Μηχανισμός για αυτόματο κλείσιμο της πόρτας του ψυγείου (όπου υπάρχει) 

Στη πόρτα του θαλάμου συντήρησης του ψυγείου σας έχει τοποθετηθεί  μηχανισμός για αυτόματο 

κλείσιμο της πόρτας. Δεν χρειάζεται να ωθήσετε την πόρτα τελείως για να κλείσει καθώς με αυτόν το 

μηχανισμό η  πόρτα κλείνει αυτόματα από γωνία ανοίγματος 45 ° (κατά προσέγγιση). 

 

Όλα τα μοντέλα έχουν μηχανισμό απαλού κλεισίματος πορτών 

Μπορεί να παρατηρήσετε λίγο μεγαλύτερη αντίσταση όταν ανοίγετε τις πόρτες από ότι έχετε συνηθίσει. 

Η ταχύτητα κλεισίματος των πορτών επιβραδύνεται στο τέλος του κλεισίματος. Αυτό γίνεται για να 

αποφευχθεί το τράνταγμα των πορτών από απότομο χτύπημα εξασφαλίζοντας φροντίδα στα τρόφιμά 

σας. 

Η ταχύτητα του απαλού κλεισίματος μπορεί να εξαρτάται από: 

• Το φορτίο αποθηκεύεται στα ράφια της πόρτας. 

• Τη θερμοκρασία του θαλάμου νωπών τροφίμων. 

• Τη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. 

 

Τρίπορτα μοντέλα με απαλό κλείσιμο μόνο 

Η λειτουργία απαλού κλεισίματος πορτών σας δίνει τη δυνατότητα να κλείσετε, είτε την αριστερή ή τη 

δεξιά πόρτα πρώτα. Μπορείτε να παρατηρήσετε ότι η ταχύτητα κλεισίματος της  πόρτας της αριστερής 

πλευράς είναι ελαφρώς ταχύτερη από εκείνη της πόρτας της δεξιάς πλευράς.  Αυτό είναι απόλυτα 

φυσιολογικό. 

Το συρτάρι κατάψυξης είναι εξοπλισμένο με ένα πρόσθετο μηχανισμό για απαλό κλείσιμο στα τελευταία 

50 mm της διαδρομής 

 

Σημαντικό! 

• Κρατάτε τα χέρια και τα είδη διατροφής μακριά από το κλείσιμο της πόρτας, όταν η διαφορά 

μικρότερη από 45 ° (το εύρος ενεργοποίησης για αυτόματο κλείσιμο). 

Η λειτουργία απαλού κλεισίματος βρίσκεται μέσα στην κοιλότητα της πόρτας, ως εκ τούτου, δεν είναι 

προσβάσιμη από το χρήστη. Αν παρουσιαστεί κάποιο πρόβλημα, παρακαλούμε επικοινωνήστε με 

Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό της Fisher & Paykel.
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Οδηγίες λειτουργίας 
 

Μοντέλα:   635 χιλιοστά πλάτος E372B, E402B  

680 χιλιοστά πλάτος E406B, E442B  

790 χιλιοστά πλάτος E522B, RF522A, RF522W  

900 χιλιοστά πλάτος RF610/RF540A  

 

Ο πίνακας ελέγχου σας επιτρέπει να δείτε και να τροποποιήσετε όλες τις δυνατότητες και επιλογές στο ψυγείο σας.  

 

Ο έλεγχος της θερμοκρασίας (όλα τα μοντέλα)  

 

• Όταν το ψυγείο τίθεται σε λειτουργία για πρώτη φορά, το ισχυρό σύστημα ψύξης αυτόματα θα ψύξει τόσο το 

θάλαμο συντήρησης όσο και το θάλαμο κατάψυξης στις  θερμοκρασίες ρύθμισης τους. Αυτό θα απαιτήσει 2 - 3 

ώρες.  

•  Οι δύο θερμοκρασίες των θαλάμων  είναι ακριβείς, ελέγχονται ανεξάρτητα και δεν αλλάζουν με την 

θερμοκρασία ή την υγρασία του περιβάλλοντος χώρου; είτε το καλοκαίρι ή το χειμώνα.  

• Εάν θέλετε να αλλάξετε τη θερμοκρασία είτε του θαλάμου συντήρησης νωπών τροφίμων ή του θαλάμου 

κατάψυξης,  αυτό μπορεί να γίνει εύκολα με τη χρήση του  εσωτερικού πίνακα ελέγχου που βρίσκεται στη 

μπροστινή δεξιά  πλευρά του θαλάμου συντήρησης του ψυγείου.  

 

Εσωτερικός πίνακας ελέγχου για ρύθμιση θερμοκρασιών 

 

   
Εικ.16 Εσωτερικός πίνακας 

ελέγχου για  Tasman models 

 

Εικ.17 Εσωτερικός πίνακας 

ελέγχου για Designer & Elegance 

models 

 

Εικ.18 Εσωτερικός πίνακας 

ελέγχου για  Ice & Water models 
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Θάλαμος συντήρησης νωπών τροφίμων (όλα τα μοντέλα) 

• Ο φωτισμός του θαλάμου συντήρησης ανάβει αυτόματα. Η θερμοκρασία σε αυτό το θάλαμο εμφανίζεται ως 

μια σειρά φωτεινών ενδείξεων. 

• Η θερμοκρασία μπορεί να αλλάξει πατώντας τα πλήκτρα ή . Ένα πάτημα σε ένα από αυτά πλήκτρα θα 

μειώσει ή να αυξήσει τον αριθμό των φωτεινών ενδείξεων κατά ένα γεγονός που δείχνει μια μικρή αλλαγή στη 

ρύθμιση θερμοκρασίας. 

• Λιγότερες φωτεινές ενδείξεις που ανάβουν σημαίνει ότι έχει επιλεχθεί χαμηλότερη θερμοκρασία για το 

θάλαμο συντήρησης. 

 

Θάλαμος κατάψυξης τροφίμων (όλα τα μοντέλα) 

• Για να ρυθμίσετε την θερμοκρασία του θάλαμου κατάψυξης πατήστε το κουμπί   μία φορά έτσι ώστε η 

φωτεινή ένδειξη του θαλάμου κατάψυξης  να είναι φωτίζεται. 

• Η θερμοκρασία του θαλάμου κατάψυξης μπορεί να αλλάξει πατώντας τα πλήκτρα ή . Ένα πάτημα σε 

ένα από αυτά πλήκτρα θα μειώσει ή να αυξήσει τον αριθμό των φωτεινών ενδείξεων κατά ένα γεγονός που 

δείχνει μια μικρή αλλαγή στη ρύθμιση θερμοκρασίας. 

• Λιγότερες φωτεινές ενδείξεις που ανάβουν σημαίνει ότι έχει επιλεχθεί χαμηλότερη θερμοκρασία για το 

θάλαμο κατάψυξης. 

• Σημείωση: πατώντας διαδοχικά το πλήκτρο , γίνεται εναλλαγή αυτόματα μεταξύ των θαλάμων. 

• Όταν η πόρτα ανοίξει εκ νέου ο πίνακας ελέγχου θα επιστρέψει αυτόματα στην ρύθμιση του θαλάμου 

συντήρησης νωπών τροφίμων.  

 

 Παύση ηχητικής προειδοποίησης  ΑLARM MUTE (όλα τα μοντέλα) 

Για τις φορές που χρειάζεστε την πόρτα να παραμένει ανοιχτή περισσότερο από το κανονικό, π.χ. κατά τον 

καθαρισμό του εσωτερικού θαλάμου του ψυγείου σας πατήστε το κουμπί σίγασης τηε ηχητικής προειδοποίησης 

(ΑLARM MUTE) για να σιγήσει για 20 λεπτά. 

• Για να ενεργοποιήσετε ξανά την ηχητική προειδοποίηση, πατήστε μία φορά το κουμπί . Η φωτεινή ένδειξη 

ALARM MUTE θα ανάψει όταν η λειτουργία ενεργοποιείται. 

• Η λειτουργία ALARM MUTE θα απενεργοποιηθεί μετά από 20 λεπτά και οι ηχητικές προειδοποιήσεις για 

ανοιχτές πόρτες  θα επανέλθουν σε κανονική λειτουργία . 

• Για να απενεργοποιήσετε την ηχητική προειδοποίηση ΑLARM MUTE  με το χέρι, πατήστε ξανά το πλήκτρο . 

Όταν η ηχητική προειδοποίηση έχει απενεργοποιηθεί η λυχνία παραμένει σβηστή. 

 

Σημείωση: όταν η πόρτα του θαλάμου συντήρησης νωπών τροφίμων ή του θαλάμου κατάψυξης αφήνεται ανοιχτή 

για μεγάλο χρονικό διάστημα η ποιότητα ή/και η ασφάλεια των τροφίμων μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο. 

 

Ηχητική προειδοποίηση ανοικτής πόρτας (όλα τα μοντέλα) 

• Αν η πόρτα του θαλάμου συντήρησης νωπών τροφίμων μείνει ανοικτή η ηχητική προειδοποίηση θα ηχεί μετά 

από 90 δευτερόλεπτα και αν η πόρτα του θαλάμου κατάψυξης παραμένει ανοικτή η ηχητική προειδοποίηση θα 

ηχεί μετά από 60 δευτερόλεπτα. 

• Αν κάποια πόρτα παραμένει ανοικτή, επαναλαμβανόμενα μπιπ θα ακούγονται κάθε 30 δευτερόλεπτα για 5 

λεπτά.  

• Ένας συνεχής ήχος θα ηχεί εάν κάποια από τις πόρτες έχει μείνει ανοιχτά για 5 λεπτά ή περισσότερο και ο 

εσωτερικός φωτισμός του θαλάμου θα σβήσει. Ο συνεχής ήχος θα σταματήσει μόνο όταν η πόρτα κλείσει. 

Σημείωση: αν η λειτουργία ηχητική προειδοποίηση ΑLARM MUTE  έχει ενεργοποιηθεί οι ηχητικές προειδοποιήσεις 

για ανοιχτή πόρτα θα σιγήσουν για 20 λεπτά. Μετά 5 λεπτά από την στιγμή που οι  πόρτες έμειναν ανοιχτές το φως 

του θαλάμου θα σβήσει ωστόσο η κανονική ηχητικής προειδοποίησης θα έχει  ανασταλεί. Η φωτεινή ένδειξη 

ALARM MUTE θα παραμένει αναμμένη για να δείξει ότι η 

συσκευή βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση. 
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 Παύση εκπομπής ηχητικής ένδειξης KEY MUTE  (όλα τα μοντέλα) 

 

Η λειτουργία KEY MUTE  σας επιτρέπει την ακύρωση εκπομπής ηχητικού σήματος όταν πιέζετε κάποιο πλήκτρο. 

• Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας KEY MUTE  πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 4 sec. 

• Η φωτεινή ένδειξη  στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου θα ανάψει. 

• Τα πλήκτρα δεν θα εκπέμπουν ηχητικό σήμα όταν έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία KEY MUTE. 

• Οι ηχητικές προειδοποιήσεις ανοιχτών πορτών και ψύξης φιάλης BOTTLE CHILL παραμένουν  ενεργές.  

• Η λειτουργία KEY MUTE  δεν απενεργοποιείται αυτόματα. Για την χειροκίνητη απενεργοποίηση της λειτουργίας 

KEY MUTE  πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  για 4 sec. 

• Η φωτεινή ένδειξη  στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου θα σβήσει. 

 

 

 Κλείδωμα πλήκτρων KEY LOCK (όλα τα μοντέλα) 

 

Η λειτουργία KEY LOCK σας επιτρέπει την ακύρωση λειτουργίας των πλήκτρων του εσωτερικού χειριστηρίου. Αυτή 

η λειτουργία είναι χρήσιμη όταν καθαρίζετε το ψυγείο σας . 

• Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας KEY LOCK  πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και  για 4 

sec. 

• Η φωτεινή ένδειξη  στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου θα ανάψει. 

• Πιέζοντας οποιοδήποτε πλήκτρο  θα ακούσετε κάποιο ηχητικό σήμα προειδοποίησης ότι τα πλήκτρα έχουν 

απενεργοποιηθεί 

• Η λειτουργία KEY LOCK δεν απενεργοποιείται αυτόματα. Για την χειροκίνητη απενεργοποίηση της λειτουργίας 

KEY LOCK πιέστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και  για 4 sec. 

• Η φωτεινή ένδειξη   στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου θα σβήσει. 

 

  Ενεργοποίηση λειτουργίας SABBATH MODE  (όλα τα μοντέλα) 

• Για την ενεργοποίηση της λειτουργίας  SABBATH MODE, ανοίξτε τις πόρτες του θαλάμου συντήρησης και του 

θαλάμου κατάψυξης  και στη συνέχεια πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα   και   στον 

εσωτερικό πίνακα έλεγχου  για 4 δευτερόλεπτα. 

• Το εικονίδιο με το σήμα κεριού    στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου θα ανάψει όταν η λειτουργία  SABBATH 

MODE έχει ενεργοποιηθεί. 

• Όλες οι φωτεινές ενδείξεις του πίνακα εσωτερικού ελέγχου, εκτός από το εικονίδιο με το  κερί θα είναι εκτός 

λειτουργίας 

• Ο φωτισμός του θαλάμου συντήρησης νωπών τροφίμων ή του θαλάμου κατάψυξης  δεν θα λειτουργήσει όταν 

ανοίγει/ουν  η/οι  πόρτα (ες). 

• Οι ηχητικές προειδοποιήσεις ανοικτών πορτών δεν λειτουργούν. 

• Ο εσωτερικός πίνακας ελέγχου δεν λειτουργεί και εμφανίζει μόνο την ένδειξη ότι η λειτουργία SABBATH MODE 

είναι ενεργή. 

• Το άνοιγμα πορτών δεν επηρεάζει τον συμπιεστή ή τους ανεμιστήρες. 

• Αν η παροχή τάσης στο ψυγείο διακοπεί ή απενεργοποιηθεί, ενώ βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση, το προϊόν 

θα συνεχίσει να βρίσκεται σε SABBATH MODE όταν αποκατασταθεί το ρεύμα. 

• Η λειτουργία SABBATH MODE αυτόματα απενεργοποιείται 80 ώρες μετά την ενεργοποίηση της. 

• Για να απενεργοποιήσετε νωρίτερα από 80 ώρες πατήστε και κρατήστε πατημένο τα πλήκτρα   και   

για 4 δευτερόλεπτα.  Το εικονίδιο με το κερί  δεν θα ανάβει πλέον  στον πίνακα εσωτερικού ελέγχου και η 

λειτουργικότητα του εσωτερικού πίνακα ελέγχου θα επανέλθει στο φυσιολογικό. 
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Ειδικές λειτουργίες 
 

 Ψύξη φιάλης BOTTLE CHILL (Μόνο στα μοντέλα Elegance, Designer και Ice & Water) 

 

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να ψύξετε τα ποτά σας πιο γρήγορα στην κατάψυξη χωρίς το άγχος να τα 

ξεχάσετε. Ο χρονοδιακόπτης έχει ρυθμιστεί για 15 λεπτά, ωστόσο ο χρόνος που απαιτείται για να τη ψύξη 

εξαρτάται από  το μέγεθος του ποτού σας. Εάν μετά από 15 λεπτά η φιάλη σας δεν είναι αρκετά κρύα, απλά 

τοποθετήστε την πίσω στην κατάψυξη και να επαναφέρετε τη λειτουργία ψύξης φιάλης . 

 

• Για να ενεργοποιήσετε, πατήστε το πλήκτρο   στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου. Η φωτεινή ένδειξη  ψύξης 

φιάλης θα ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία. Το εικονίδιο θα ανάψει και στην εξωτερική οθόνη 

(Μόνο στα μοντέλα Ice & Water). 

• Μία ηχητική προειδοποίηση θα ηχήσει  όταν παρέλθει το χρονικό διάστημα των 15 λεπτών. 

• Για όλα τα μοντέλα εκτός των Ice & Water : ανοίξτε την πόρτα του θαλάμου συντήρησης νωπών τροφίμων και 

πατήστε το πλήκτρο  στον πίνακα εσωτερικού ελέγχου για να σιγήσει η ηχητική προειδοποίηση. 

• Για τα μοντέλα Ice & Water : το εικονίδιο  θα αναβοσβήνει στην εξωτερική οθόνη. Πατήστε το πλήκτρο   

 στην εξωτερική οθόνη για να σιγήσει η ηχητική προειδοποίηση. 

• Θυμηθείτε να αφαιρέσετε τη φιάλη σας από την κατάψυξη. 

• Για να απενεργοποιήσετε ψύξης μπουκαλιών πριν περάσουν τα 15 λεπτά, πατήστε ξανά το πλήκτρο . Όταν 

η λειτουργία BOTTLE CHILL έχει απενεργοποιηθεί η φωτεινή ένδειξη BOTTLE  CHILL είναι απενεργοποιημένη 

στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου και τo εικονίδιο  δεν θα εμφανίζεται στην εξωτερική οθόνη (μόνο στα 

μοντέλα Ice & Water ). 

 

 Ταχεία ψύξη FAST FREEZE (Μόνο στα μοντέλα Elegance, Designer και Ice & Water) 

 

Έχουμε δημιουργήσει τη λειτουργία FAST FREEZE για να σας βοηθήσει να έχετε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα 

στην κατάψυξη φρέσκων τροφίμων. Η λειτουργία FAST FREEZE αυξάνει την ταχύτητα κατάψυξης με τη πτώση της 

θερμοκρασίας του καταψύκτη στη χαμηλότερη τιμή της  για 12 ώρες, λειτουργία  που  συμβάλλει στη διασφάλιση 

ότι η ζωτική  φρεσκάδα, υφή και γεύσης διατηρούνται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας κατάψυξης. 

• Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πατήστε το πλήκτρο  στον εσωτερικό πίνακα ελέγχου. Η φωτεινή 

ένδειξη FAST  FREEZE θα ανάβει όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία. 

• Για να απενεργοποιήσετε την λειτουργία πριν παρέλθουν  12 ώρες, πατήστε ξανά το πλήκτρο . Όταν η 

λειτουργία FAST FREEZE είναι απενεργοποιημένη  η λυχνία παραμένει  σβηστή. 

• Για καλύτερα αποτελέσματα σας συνιστούμε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, πριν αυτή απαιτείται. 

Εναλλακτικά, ενεργοποιήσετε την όταν τοποθετείτε τρόφιμα στην κατάψυξη.  
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Χρήση εξωτερικής οθόνης (Μόνο στα μοντέλα Ice & Water) 

 

Αυτή η οθόνη σας επιτρέπει να κλειδώσετε το διανομέα νερού, σας ενημερώνει όταν η λειτουργία  ψύξης 

μπουκαλιών είναι ενεργοποιημένη και όταν το φίλτρο νερού σας χρειάζεται αντικατάσταση.  

 

 
Fig. 19  Εξωτερικό ηλεκτρονικό χειριστήριο 

 

 
Lock 

1. Πλήκτρο κλειδώματος διανομέα νερού και  φωτεινή ένδειξη 

Κλειδώνει και  ξεκλειδώνει την λειτουργία του διανομέα νερού. Η φωτεινή ένδειξη ανάβει 

όταν ο διανομέας είναι κλειδωμένος. 

 

 

2. Φωτεινή ένδειξη λειτουργίας BOTTLE CHILL  

Δείχνει αν είναι ενεργή η λειτουργία BOTTLE CHILL και αναβοσβήνει όταν  τελειώσει ο 

χρόνος. 

 
3. ‘Ένδειξη αλλαγής φίλτρου 

Δείχνει πότε πρέπει να αντικατασταθεί το φίλτρο νερού. 

Σημείωση: Τα εικονίδια γίνονται ορατά όταν οι λειτουργίες είναι ενεργοποιημένες. 
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Χρήση του διανομέα νερού (Μόνο στα μοντέλα Ice & Water) 

 
Διανομέας νερού 

 

• Ο διανομέας παροχής νερού έχει σχεδιαστεί για χρήση με ένα χέρι.  

• Για τη διανομή του νερού ωθείστε τη λαβή διανομής απαλά, χρησιμοποιώντας 

ένα ποτήρι ή ένα δοχείο . Αυτή η  λαβή απαιτεί μόνο μια ελαφρά πίεση για να 

ενεργοποιηθεί. 

• Για να διακόψετε τη ροή του νερού, απλά τραβήξτε το ποτήρι σας μακριά από 

τη λαβή διανομής .  
 
Να θυμάστε ότι πιέζοντας πολύ δυνατά το μοχλό  διανομής δεν θα πετύχετε ο μηχανισμός να 

λειτουργήσει πιο γρήγορα ή να παρέχει  μεγαλύτερη ποσότητα νερού. 

 

Πρώτη χρήση 

Παρακαλώ βεβαιωθείτε ότι έχετε διαβάσει και κατανοήσει τη σελίδα 17 πριν από τη χρήση του διανομέα 

νερού. 

 

Σημαντικό! 

Για την αποφυγή ζημιάς  σε περιουσία ή προσωπική βλάβη μην βάζετε χέρια, δάχτυλα ή αντικείμενα 

στο στόμιο της βρύσης του διανομέα. 

 

Παρακαλούμε να σημειώσετε ότι μόλις ολοκληρωθεί η εγκατάσταση μερικές σταγόνες μπορεί να 

εμφανιστούν έξω από τον διανομέα τις επόμενες ημέρες, καθώς το υπόλοιπο τμήμα του παγιδευμένου 

αέρα θα αποδεσμευθεί . 

 

 Κλείδωμα του διανομέα DISPENSER LOCK 

Η λειτουργία DISPENSER LOCK  εμποδίζει τη διανομή νερού. Αυτό είναι χρήσιμο όταν καθαρίζετε 

την εξωτερική οθόνη ή όταν υπάρχουν μικρά παιδιά γύρω. 

 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο   για 4 δευτερόλεπτα για να 

ενεργοποιήσετε το κλείδωμα του διανομέα.  

• Η φωτεινή ένδειξη πάνω από το εικονίδιο DISPENSER LOCK θα ανάψει. 

• Πατώντας τη λαβή του διανομέα νερού θα προκληθεί ένας ήχος που υποδεικνύει 

στον χρήστη ότι δεν μπορεί να διανεμηθεί το νερό. 

• Για να απενεργοποιήσετε το κλείδωμα του διανομέα, πατήστε και κρατήστε 

πατημένο το πλήκτρο  κουμπί για 4 δευτερόλεπτα. Η φωτεινή ένδειξη πάνω 

από το εικονίδιο DISPENSER LOCK δεν θα είναι πλέον αναμμένη και η διανομή του 

νερού θα ενεργοποιηθεί. 
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Φίλτρο νερού (Μόνο στα μοντέλα Ice & Water) 

 

Το νερό που καταλήγει στο ψυγείο σας φιλτράρεται για να αφαιρεθούν οι ακαθαρσίες, από 

ένα φίλτρο που τοποθετείται σε θέση που θα επιλέξετε εσείς, έξω από το ψυγείο. Το φίλτρο αυτό 

χρειάζεται αλλαγή περίπου κάθε 6 μήνες. 

 

• Όταν το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση, εμφανίζεται το σύμβολο . 

• Ανταλλακτικά φίλτρα μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της Fisher & Paykel. 

 

 

Αντικατάσταση του φίλτρου νερού 

1 Πιάστε σφικτά και στρίψτε το φίλτρο αριστερόστροφα (Σχήμα 1). 

2 Τραβήξτε και βγάλτε το φίλτρο από την κεφαλή (Σχήμα 2). 

3 Πετάξτε το παλιό φίλτρο. 

4 Τοποθέτηση φίλτρου: 

– Βγάλτε το προστατευτικό καπάκι από την κεφαλή. 

– Τοποθετήστε το φίλτρο στην κεφαλή και στρίψτε δεξιόστροφα πιέζοντας το φίλτρο πάνω στην 

κεφαλή (Σχήμα 3). 

5 Μηδενίστε τον δείκτη του φίλτρου (με αυτό τον τρόπο θα γίνει υπενθύμιση στο μέλλον πότε πρέπει να 

αντικατασταθεί το φίλτρο). Δείτε τη σελίδα 30. 

6 Για να ξεπλύνετε το φίλτρο νερού από παγιδευμένο αέρα, ακίνδυνα σωματίδια άνθρακα και να 

ελέγξετε επίσης για διαρροές, αποσυνδέσετε τη σωλήνωση από το πίσω μέρος του ψυγείου, οδηγώντας 

το άκρο της σωλήνωσης σε έναν κάδο, και γυρίστε τον διακόπτη ώστε και να τρέξουν τουλάχιστον 10 

λίτρα νερού. Μόλις ολοκληρωθεί κλείστε τη βάνα και επανασυνδέστε το σωλήνα.  

7 Λίγες σταγόνες μπορεί να εμφανιστούν έξω από τον διανομέα κατά τις επόμενες ημέρες, μέχρι ο 

υπόλοιπος παγιδευμένος αέρα να εκκαθαριστεί. 

 

   
Σχήμα 1 Σχήμα 2 Σχήμα 3 

 
Εικ.24 Αντικατάσταση του φίλτρου νερού 
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Μηδενισμός δείκτη αντικατάστασης φίλτρου νερού 

 

Σημαντικό! 

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε το φίλτρο νερού ευθύς εξ αρχής. 

Μη μηδενίζετε τον δείκτη του φίλτρου πριν αντικαταστήσετε το φίλτρο, διαφορετικά η ένδειξη δεν 

θα είναι ακριβής. 

 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα  και  για 4 δευτερόλεπτα.  

• Όταν το φίλτρο είναι στη θέση του δεν εμφανίζεται το σύμβολο  στην οθόνη . 

 

Για να απενεργοποιήσετε τον δείκτη αντικατάστασης  του φίλτρου 

 

• Όταν δεν έχετε τοποθετημένο φίλτρο, μπορείτε να απενεργοποιήσετε τον δείκτη του φίλτρου. 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα   και   για 4 δευτερόλεπτα για να 

απενεργοποιήσετε ή να ενεργοποιήσετε πάλι τον δείκτη του φίλτρου. 

• Όταν ενεργοποιείται ή απενεργοποιείται ο δείκτης του φίλτρου, το σύμβολο αναβοσβήνει και 

παραμένει αναμμένο ή σβηστό αντίστοιχα στην οθόνη . 

• Συνιστάται να μην απενεργοποιήσετε τον δείκτη του φίλτρου αν έχετε τοποθετημένο φίλτρο. 

 

Σημαντικό! 

• Για να αποφύγετε σοβαρές ασθένειες ή ακόμα και τον θάνατο, μη χρησιμοποιείτε φίλτρο αν το νερό 

δεν είναι ασφαλές ή είναι αγνώστου ποιότητας, χωρίς κατάλληλη απολύμανση του νερού πριν ή μετά 

το φίλτρο. 

• Το φίλτρο πρέπει να αλλάζεται όταν το σύμβολο του δείκτη του φίλτρου αναβοσβήνει στο 

χειριστήριο. 

• Συνιστάται το φίλτρο να αντικαθίσταται όταν αναβοσβήνει το σύμβολο . Αυτό συμβαίνει περίπου 

κάθε 6 μήνες. 

• Αν το φίλτρο παγώσει, πρέπει να αντικατασταθεί. 

• Αν το σύστημα δεν έχει χρησιμοποιηθεί για αρκετούς μήνες και το νερό έχει μια δυσάρεστη γεύση ή 

οσμή, ξεπλύνετε το σύστημα αφήνοντας να τρέξουν από τη βρύση 8-10 λίτρα νερού. Αν η δυσάρεστη 

οσμή ή γεύση εξακολουθεί, αντικαταστήστε το φίλτρο. 
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Χρήση της παγομηχανής  ( Μόνο στα μοντέλα Ice & Water) 

 

 Ιce On/Off 

Ο μηχανισμός που παράγει παγάκια έχει σχεδιαστεί για να παράγει 

αυτόματα παγοκύβους  μέχρι να αντιληφθεί ότι ο κάδος συλλογής  είναι 

γεμάτος. Έτσι, όσο περισσότερους  παγοκύβους χρησιμοποιείτε, τόσο 

περισσότεροι παγοκύβοι παράγονται. Είναι ακόμα αρκετά έξυπνος για να 

ανιχνεύει όταν δεν υπάρχει κάδος για να συλλέξει του παγοκύβους και τότε 

δεν παράγει παγοκύβους.  
Εικ.23 Ενεργοποίηση της 

παγομηχανής 

Πρώτη χρήση 

• Όταν ξεκινάτε για πρώτη φορά σε λειτουργία το ψυγείο σας μετά την 

εγκατάσταση, η παγομηχανή είναι απενεργοποιημένη. Η φωτεινή 

ένδειξη πάνω από το εικονίδιο ICE ON / OFF είναι σβηστή. 

• Για να ενεργοποιήσετε παγομηχανή σας πατήστε το κουμπί . Η 

φωτεινή ένδειξη πάνω από το εικονίδιο θα ανάψει όταν ενεργοποιηθεί 

η λειτουργία της παγομηχανής. 

• Πατήστε και κρατήστε πατημένα μαζί τα πλήκτρα    και  για 4 

δευτερόλεπτα και στη συνέχεια κλείστε την πόρτα (τις πόρτες). Η 

παγοθήκη θα αναστραφεί  και ενεργοποιείται νέος κύκλος. Με την 

αναστροφή της παγοθήκης  θα χυθεί το νερό μέσα στο δοχείο συλλογής 

πάγου. Αδειάστε το νερό και τοποθετήστε ξανά το δοχείο στη θέση του. 

Σημείωση: η παγοθήκη αναστρέφεται μόνο όταν οι πόρτες είναι 

κλειστές. 

• Εάν ο κάδος/το δοχείο συλλογής είναι γεμάτο από παγάκια, ή δεν έχει 

τοποθετηθεί σωστά ή αν όλοι οι κάδοι έχουν αφαιρεθεί, η παγομηχανή 

δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Όταν ο κάδος έχει τοποθετηθεί σωστά, 

η σέσουλα θα πρέπει να βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του κάδου για τα 

μοντέλα Ε402Β, E442B, E522B, RF522W και RF522A και στο μπροστινό 

μέρος του κάδου για τα μοντέλα RF610A και RF540A (βλ. Εικ.24). 

• Μόλις παγομηχανή σας είναι σε λειτουργία, πετάξτε τις 3 πρώτες 

δόσεις πάγου (8 παγάκια παράγονται σε κάθε κύκλο). Με αυτό το τόπο 

θα απομακρύνετε τυχόν ακαθαρσίες στη γραμμή του νερού και θα 

διασφαλίσετε ότι θα έχετε το καλύτερη ποιότητα πάγου. Σας 

συνιστούμε να το κάνετε το ίδιο επίσης, μετά από διακοπές ή 

παρατεταμένες περιόδους που δεν θα χρησιμοποιείτε τη παραγωγή 

πάγου. 

• Σας συνιστούμε να απενεργοποιήσετε την παγομηχανή αν:   

o Η παροχή νερού πρέπει να είναι κλειστή για αρκετές ώρες, ή αν 

o Το δοχείο αποθήκευσης πάγου έχει αφαιρεθεί για κάποιο 

χρονικό διάστημα, ή αν  

o Πρόκειται να πάτε για διακοπές. 

 

 

 

 

 
 
Εικ.24 Δοχείο συλλογής 

παγοκύβων και σέσουλα στη 

σωστή θέση 
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Πληροφορίες για την παγομηχανή 

• Η αυτόματη παγομηχανή παράγει περίπου οκτώ παγοκύβους κάθε 3 - 4 ώρες, ανάλογα με τη 

θερμοκρασία του χώρου κατάψυξης και τον αριθμό των ανοιγμάτων της πόρτας. 

• Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ICE BOOST, η παραγωγή πάγου θα αυξηθεί κατά 30% από 

την αρχική ρύθμιση. 

• Η παγοθήκη γεμίζει με νερό. 

• Όταν τα παγάκια είναι έτοιμα, θα πεφτουν από την παγοθήκη μέσα στο δοχείο αποθήκευσης πάγου. 

• Η παραγωγή πάγου θα συνεχιστεί μέχρι το δοχείο αποθήκευσης να γεμίσει. 

• Η παραγωγή πάγου θα συνεχιστεί μόλις αρχίσετε να χρησιμοποιείτε τον αποθηκευμένο πάγο. 

• Το ψυγείο Ice & Water  συνοδεύεται από μια μικρότερο δοχείο συλλογής πάγου μέσα σε ένα 

μεγαλύτερο δοχείο. Συνδεδεμένη με το δοχείο συλλογής πάγου είναι μια  σέσουλα. Αυτή η σέσουλα 

παρέχει υγιεινή πρόσβαση στους παγοκύβους. 

• Εάν απαιτείται μεγάλη ποσότητα πάγου, βγάλτε ένα μεγαλύτερο δοχείο αποθήκευσης πάγου, ώστε 

να πέφτει ο πάγος μέσα στο μεγαλύτερο δοχείο. 

• Για μέγιστη αποθήκευση πάγου,  το απλώστε ομοιόμορφα τους παγοκύβους με τη σέσουλα πάγου. 

• Αν οι παγοκύβοι δεν αναλώνονται τακτικά , οι παλιοί παγοκύβοι θα γίνουν θολοί, με μπαγιάτικη 

γεύση, θα συρρικνωθούν και μπορεί να κολλήσουν μαζί. Αδειάζετε το δοχείο αποθήκευσης πάγου 

περιοδικά και πλύνετε το με χλιαρό νερό. Στεγνώστε το καλά και τοποθετήστε το πίσω στη σωστή 

θέση. 

 

 Λειτουργία ICE BOOST 

• Αυτή η λειτουργία έχει σχεδιαστεί για να χρησιμοποιηθεί όταν χρειάζεστε περισσότερους 

παγοκύβους π.χ. όταν κάνετε κάποια γιορτή. Η λειτουργία ICE BOOST θα αυξήσει την παραγωγή 

παγοκύβων έως και 30% από την αρχική και θα απενεργοποιηθεί αυτόματα μετά από 24 ώρες. 

• Όταν θέσετε σε λειτουργία για πρώτη φορά παγομηχανή σας, η λειτουργία ICE BOOST είναι 

απενεργοποιημένη. 

• Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το κουμπί . Το φως πάνω από το κουμπί  

θα ανάψει όταν η λειτουργία ICE BOOST είναι ανοιχτή. 

• Η λειτουργία ICE BOOST μπαίνει σε παύση όταν τα δοχείο συλλογής παγοκύβων  είναι γεμάτο. 

• Για να την απενεργοποιήσετε με μη αυτόματο τρόπο, πατήστε το κουμπί  ξανά. Η φωτεινή ένδειξη  

πάνω από το πλήκτρο   θα σβήσει, όταν η λειτουργία ICE BOOST είναι απενεργοποιημένη. 

• Η ενεργοποίηση της λειτουργίας ICE BOOST θα ξεκινήσει αυτόματα την δημιουργία παραγωγής 

παγοκύβων. 

• Η απενεργοποίηση της λειτουργία παραγωγής παγοκύβων θα απενεργοποιήσει αυτόματα και τη 

λειτουργία ICE BOOST. 

 

Σημαντικό! 

• Αποφύγετε την επαφή με τα κινούμενα μέρη του μηχανισμού κίνησης της παγομηχανής, και μην τοποθετείτε 

σας δάχτυλα στον αυτόματο μηχανισμό παραγωγής παγοκύβων, όταν το ψυγείο είναι σε λειτουργία. 

• Μην χρησιμοποιείτε παγοκύβους που μπορεί να έχουν χάσει το χρώμα τους, συνήθως σε ένα πράσινο-μπλε 

χρώμα. Εάν παρατηρήσετε αποχρωματισμό, πετάξτε τους παγοκύβους και επικοινωνήστε με έναν 

Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Fisher & Paykel. 

• Βεβαιωθείτε ότι η παγομηχανή είναι συνδεδεμένη με το φίλτρο και μόνο σε παροχή πόσιμου νερού. 

• Η εγκατάσταση της σύνδεσης νερού στην παγομηχανή πρέπει να γίνει από ειδικό τεχνικό ή ειδικό υδραυλικό 

(βλέπε οδηγίες εγκατάστασης). 

 

Για να δημιουργήσετε μόνοι σας παγοκύβους, ανατρέξτε στην σελίδα 35 
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Active Smart™ Ειδικά χαρακτηριστικά (για όλα τα μοντέλα)  

 

Δοχεία φρούτων και λαχανικών με κάλυμμα ελέγχου της υγρασίας 

 

Τα δοχεία φρούτων και λαχανικών έχουν ένα ειδικό κάλυμμα που κάνει δύο λειτουργίες: 

• Το κάλυμμα υγρασίας στεγανοποιεί τα δοχεία και δημιουργεί ένα μικροκλίμα υγρασίας που 

παρατείνει τους χρόνους αποθήκευσης φρούτων και λαχανικών. 

• Το κάλυμμα υγρασίας δεν επιτρέπει στα συμπυκνώματα που δημιουργούνται από την υψηλή 

υγρασία να στάζουν πάνω σε φρούτα και λαχανικά. Λόγω της διατήρησης υψηλής υγρασίας στα 

δοχεία φρούτων και λαχανικών μπορεί να τρέχουν νερά στο κάτω μέρος των δοχείων φρούτων και 

λαχανικών. Αυτά σκουπίζονται όταν χρειάζεται.  

 

Δοχεία φρούτων και λαχανικών και σύστημα ελέγχου της υγρασίας 

 

• Κάθε δοχείο φρούτων και λαχανικών έχει έναν ρυθμιστή υγρασίας που ρυθμίζεται σε μια 

συγκεκριμένη ρύθμιση ανάλογα με τα είδη που φυλάσσονται μέσα στα δοχεία. 

• Αν είναι δυνατόν, προσπαθήστε να βάλετε φρούτα και λαχανικά ξεχωριστά. Έτσι μπορούν να 

διατηρηθούν περισσότερο. 

• Αν υπάρχουν ανάμικτα λαχανικά και φρούτα στα δοχεία, ρυθμίστε το σύστημα ελέγχου της υγρασίας 

στο κέντρο. 

• Αν υπάρχει πολύ νερό μέσα στα δοχεία, ο ρυθμιστής πρέπει να ρυθμιστεί προς τις λιγότερες σταγόνες 

(ρύθμιση φρούτων). 

• Να θυμάστε ότι μικρή ποσότητα νερού κάνει καλό στη διατήρηση φρούτων και λαχανικών. 

 

 
ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΓΙΑ:             Κηπευτικά 

Μαρούλι 

Σπανάκι 

Μπρόκολο 

Κουνουπίδι 

Καρότα 

 

Φρούτα και 

λαχανικά 

 

Φρούτα με 

φλούδα 

Πορτοκάλια 

Λεμόνια 

Γλυκολέμονα 

 

Εικ.21 Εικονίδια ελέγχου υγρασίας 
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Λεπτό συρτάρι (αν υπάρχει) 

Τα συρτάρια στο κάτω μέρος του ψυγείου χρησιμοποιούνται για την 

αποθήκευση ειδών που μπορεί να θέλετε να κρατήσετε ξεχωριστά από το 

υπόλοιπο ψυγείο. Αυτά τα λεπτά συρτάρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

για γλυκά, οινοπνευματώδη ή για την απόψυξη κατεψυγμένων. 

 

 
 

 

Εικ. 26 Λεπτό συρτάρι 

 

 

Στήριγμα μπουκαλιών (όπου υπάρχει) 

• To στήριγμα μπουκαλιών μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να συγκρατήσει  μια ποικιλία από μπουκάλια.  

• Για να τοποθετήσετε στήριγμα μπουκαλιών  στο ψυγείο σας, απλά γλιστρήστε  το πίσω άκρο του  

στηρίγματος μπουκαλιών  στο πίσω πλαίσιο που έχει κάθε ράφι στο θάλαμο φρέσκων τροφίμων. 

• Εάν δεν χρησιμοποιείτε όλες ή μερικές από τις θήκες για μπουκάλια, αυτές που δεν χρησιμοποιούνται 

μπορεί να στοιβάζονται η μία πάνω στην άλλη, ώστε να μην καταλαμβάνουν περιττό χώρο στο ράφι. 

• Οι φιάλες αποθηκεύονται καλύτερα με το λαιμό τους  προς το εμπρός μέρος του ψυγείου.  

• Πρόσθετες θήκες για μπουκάλια είναι διαθέσιμα μέσω του τμήματος Εξυπηρέτησης Πελατών ή στην 

ηλεκτρονικές διεύθυνση  www.fisherpaykel.com ( Αυτή η υπηρεσία είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένες 

αγορές). 

 

Γυάλινα ράφια 

• Μπορείτε να αλλάξετε θέση στα γυάλινα ράφια μέσα στο 

ψυγείο και να τα τοποθετήσετε όπως θέλετε. 

• Αφαιρούνται σηκώνοντας προς τα πάνω στο πίσω μέρος και 

τραβώντας προς τα εμπρός. 

 

 

Δίσκος Σταγόνων  Drip Tray  (Ice & Water μοντέλα μόνο)  

• Ο δίσκος περισυλλογής έχει σχεδιαστεί για να ταιριάζει στην 

πίσω και κάτω πλευρά του διανομέα νερού.  

• Για να εισαγάγετε το δίσκο στη θέση του βεβαιωθείτε πάντοτε 

ότι οι στρογγυλεμένες πλευρές τοποθετούνται στην πίσω 

πλευρά  του διανομέα.  

• Ο σκοπός του δίσκου είναι να συλλέξει οποιαδήποτε σταγόνα 

νερού που μπορεί να πέσει μετά από τη διανομή νερού.  

• Ο δίσκος μπορεί να αφαιρεθεί εύκολα για καθαρισμό  (βλ. 

σελίδα 36).  

 

 

 

 

 
Εικ.27 Drip Tray 
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Χειροκίνητο σύστημα παραγωγής παγοκύβων  - RF522W και RF522A (Μόνο μη Ice & Water μοντέλα) 

Ένα δοχείο αποθήκευσης παγοκύβων  βρίσκεται στο εσωτερικό του άνω δοχείου του καταψύκτη σας 

παρέχει την δυνατότητα σε  πρόσβαση σε καθαρούς, διάφανου παγοκύβους. 

  

Εικ.28  Επάνω αριστερά δοχείο καταψύκτη, δοχείο 

αποθήκευσης πάγου, παγοθήκη,καπάκι και σέσουλα στη 

σωστή θέση 

Εικ. 29 Πρόσβαση στους παγοκύβους σας 

Πληροφορίες σχετικά χειροκίνητο σύστημα παραγωγής παγοκύβων   

• Για να κάνετε παγοκύβους, βγάλτε την παγοθήκη και το καπάκι της πάνω από το δοχείο αποθήκευσης 

παγοκύβων . Αφαιρέστε το καπάκι από το και γεμίστε την παγοθήκη με  νερό. Τοποθετήστε  το καπάκι 

της παγοθήκης πάνω σε αυτή και τοποθετήστε τα προσεκτικά τη θέση τους πάνω στο δοχείο 

αποθήκευσης παγοκύβων . 

• Όταν δημιουργηθούν στερεοί παγοκύβοι, βγάλτε το δίσκο παγοκύβων  και το καπάκι από το δοχείο 

αποθήκευσης παγοκύβων , αφαιρέστε το καπάκι της παγοθήκης και στρέψτε τη από τα άκρα σε 

αντίθετες κατευθύνσεις. Γυρίστε τη παγοθήκη πάνω από το δοχείο αποθήκευσης για να πέσουν οι 

παγοκύβοι μέσα σε αυτό . 

• Γεμίστε την παγοθήκη με καθαρό νερό και επαναλάβετε την διαδικασία μέχρι να γεμίσει το δοχείο 

αποθήκευσης παγοκύβων . 

• Στηριγμένη στο δοχείο αποθήκευσης παγοκύβων είναι η σέσουλα που παρέχει υγιεινή πρόσβαση 

στους παγοκύβους . 

• Για να  πρόσβαση στα παγάκια, βγάλτε τη παγοθήκη και το καπάκι της από την κορυφή του δοχείου 

αποθήκευσης και τοποθετήστε τα επάνω σε  μια επίπεδη επιφάνεια. Πάρτε τη σέσουλα από το 

μπροστινό μέρος του δοχείου, αφαιρέστε τους παγοκύβους από το δοχείο και στη συνέχεια 

τοποθετήσετε ξανά την σέσουλα, την παγοθήκη και το καπάκι της στη θέση τους στην κορυφή του 

δοχείου. 

• Για μέγιστη αποθήκευση παγοκύβων, ισομοιράστε  τους  αποθηκευμένους παγοκύβους στο δοχείο 

αποθήκευσης με τη βοήθεια της σέσουλας.  

• Οι παγοκύβοι δεν καταναλώνονται τακτικά, οι παλαιοί παγοκύβοι θολώνουν, η γεύση τους 

αλλοιώνεται,  συρρικνώνονται και  μπορεί να κολλήσουν μεταξύ τους. Αδειάζετε  περιοδικά το δοχείο 

αποθήκευσης παγοκύβων  και πλύνετε το με χλιαρό νερό. Στεγνώστε το καλά και τοποθετήστε πίσω 

στη σωστή θέση. 

 

Παγοθήκες και καπάκι (Όλα τα μη Ice & Water μοντέλα) 

• Για να κάνετε παγοκύβους, αφαιρέστε το καπάκι από την παγοθήκη και γεμίστε την με νερό. 

Τοποθετήστε πάλι το καπάκι στη παγοθήκη  και προσεκτικά το τοποθετήσετε τα πάνω σε μια επίπεδη 

επιφάνεια στην κατάψυξη. 

• Για να αδειάσετε τους παγοκύβους, κρατήστε τη παγοθήκη και το καπάκι μαζί και στρέψτε τα άκρα 

τους σε αντίθετες κατευθύνσεις για να αποκολληθούν οι παγοκύβοι. 

• Γεμίστε το παγοθήκη με νερό και αποθηκεύστε τη στην κατάψυξη. 

• Οι παγοκύβοι αποθηκεύονται καλύτερα σε κλειστό δοχείο ή πλαστική σακούλα ώστε να μην 

απορροφούν οσμές και γεύσεις από άλλα τρόφιμα. 
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Καθαρισμός και φροντίδα του ψυγείου σας 

 

Εξωτερικές επιφάνειες (όλα τα μοντέλα) 

 

Ανοξείδωτες πόρτες  

• Όταν καθαρίζετε την εξωτερική επιφάνεια της πόρτας, είναι 

σημαντικό να χρησιμοποιείτε μόνο υγρό για πιάτα διαλυμένο σε 

ζεστό νερό και μαλακό πανί. 

• Στεγνώστε την πόρτα με καθαρό πανί που δεν αφήνει χνούδι. 

• Αν χρησιμοποιήσετε καθαριστικά που χαράζουν, σκληρό 

σφουγγαράκι, σύρμα ή διαλυτικά θα κάνετε ζημιά στην επιφάνεια 

της πόρτας. 
 

 

Άλλες εξωτερικές επιφάνειες 

• Καθαρίστε όλες τις εξωτερικές επιφάνειες με υγρό για πιάτα διαλυμένο σε ζεστό νερό και μαλακό 

πανί. 

• Αν χρειαστεί, καθαρίστε το μαγνητικό λάστιχο της πόρτας και τα κεντρικά λάστιχα με μια παλιά 

οδοντόβουρτσα, ζεστό νερό και υγρό για πιάτα. 

 

Σκαφάκι απόψυξης (όλα τα μοντέλα) 

• Το σκαφάκι απόψυξης είναι πάνω από τον συμπιεστή στο πίσω μέρος του ψυγείου ή του καταψύκτη. 

Το σκαφάκι μπορεί να χρειάζεται περιστασιακά καθάρισμα. 

• Τραβήξτε προσεκτικά το ψυγείο ή τον καταψύκτη από τον τοίχο. 

• Διακόψτε τη λειτουργία της συσκευής. 

• Δεν θα σας συμβουλεύαμε να βγάλετε το σκαφάκι απόψυξης. Αν χρειάζεται καθάρισμα, μπορείτε να 

βγάλετε το νερό από το δοχείο με ένα σφουγγάρι. Πλύντε το δοχείο με ζεστό νερό και απορρυπαντικό 

ή απολυμαντικό. 

• Τοοθετήστε πάλι τη συσκευή στη θέση της. 

• Θέσετε σε λειτουργία τη συσκευή. 

 

Λαβή διανομέα νερού ψυγείου και πλήκτρα  (μόνο σε μοντέλα Ice & Water) 

 

• Έχουμε περιλάβει στο ψυγείο σας μια λειτουργία κλειδώματος του διανομέα νερού και των πλήκτρων 

για να διευκολύνεται το καθάρισμα (δείτε τη σελίδα 28). Έτσι δεν υπάρχει κίνδυνος να ανοίξετε κατά 

λάθος τη παροχή νερού του ψυγείου όταν το καθαρίζετε. 

• Καθαρίστε τη λαβή και τα πλήκτρα με μαλακό βρεγμένο πανί. 

 

Δίσκος σταγόνων διανομέα νερού  

 (μόνο σε μοντέλα Ice & Water) 

• Για να τον καθαρίσετε, βγάλτε τον δίσκο και 

ξεκουμπώστε τα δύο μέρη του δίσκου.  

• Καθαρίστε με ζεστό νερό και ήπιο απορρυπαντικό. 

Σκουπίστε τον δίσκο και κουμπώστε τα δύο μέρη 

μεταξύ τους.  

• Βάλτε πάλι τον δίσκο στη θέση του. 

 
 

Εικ. 30 Καθαρισμός του δίσκου 
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Εσωτερικό 

• Είναι σημαντικό να διατηρείτε καθαρό το εσωτερικό της ψύξης και της κατάψυξης για να μη 

μολύνονται τα τρόφιμα που αποθηκεύετε στο ψυγείο. 

• Από την ποσότητα και το είδος των τροφίμων που αποθηκεύετε εξαρτάται πόσο συχνά πρέπει να 

καθαρίζετε το ψυγείο σας (ιδανικά μία φορά κάθε 1 με 2 εβδομάδες). 

• Βγάλτε τα ράφια από το ψυγείο και από την πόρτα. Πλύντε τα ράφια και τις θήκες με ζεστό νερό 

και απορρυπαντικό, ξεπλύντε τα με καθαρό νερό και στεγνώστε τα πριν τα τοποθετήσετε. 

• Περάστε τις εσωτερικές επιφάνειες με ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή μαγειρική σόδα διαλυμένη 

σε ζεστό νερό (βάλτε 1 κουταλάκι του γλυκού μαγειρική σόδα σε 500 ml (½ qt) νερό). Ξεπλύντε με 

καθαρό νερό. 

• Για να απαλλαγείτε από τις “πολυκαιρισμένες” οσμές προσθέστε λίγες σταγόνες βανίλια ή ξύδι στο 

νερό πριν καθαρίσετε. 

• Καθαρίστε τις εξωτερικές επιφάνειες με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Χρησιμοποιήστε 

οδοντόβουρτσα για να καθαρίσετε το μαγνητικό λάστιχο της πόρτας. 

• Μη χρησιμοποιείτε σκληρό πανί, καθαριστικά που χαράζουν, αρωματικά καθαριστικά ή διαλυτικά 

σε κανένα σημείο της ψύξης ή της κατάψυξης. 

 

Γυάλινα ράφια 

• Καθαρίστε τα με ζεστό νερό και απορρυπαντικό ή υγρό για τζάμια. Αν καθαρίσετε τα ράφια χωρίς να 

τα βγάλετε από το ψυγείο, χρησιμοποιήστε μόνο ζεστό νερό και απορρυπαντικό, γιατί το υγρό για 

τζάμια μπορεί να βλάψει τα πλαστικά εξαρτήματα του ψυγείου. 

 

Ράφι για μπουκάλια (όπου υπάρχει) 

• Καθαρίστε με ζεστό νερό και απορρυπαντικό. Χρήση καθαριστικών που χαράζουν ή διαλυτικών 

μπορεί να κάνει ζημιά. 

 

Αυτόματη παγομηχανή (μόνο στα μοντέλα Ice & Water) 

• Δεν συνιστάται να καθαρίζετε τα εξαρτήματα της παγομηχανής αλλά είναι σημαντικό να 

καθαρίζετε κατά καιρούς την παγοθήκη. 

• Η παγοθήκη πρέπει να καθαρίζεται τακτικά και να πετάτε τον παλιό πάγο που συσσωρεύεται στο 

κάτω μέρος. 

• Πλύντε την παγοθήκη με χλιαρό νερό. Στεγνώστε τη καλά και βάλτε τη στη θέση της. 

• Όταν βάζετε την παγοθήκη στη θέση της, προσέξτε η ποδιά να είναι στη δεξιά πλευρά ή στο 

εμπρός μέρος (ανάλογα με το μοντέλο). 

 

Σημαντικό! 
Πολλά καθαριστικά του εμπορίου περιέχουν διαλυτικά που μπορεί να προσβάλλουν τα πλαστικά εξαρτήματα 

του ψυγείου και να τα κάνουν να σπάσουν. Είναι σημαντικό να χρησιμοποιήσετε ζεστό νερό και λίγο υγρό 

πιάτων για να καθαρίσετε τα πλαστικά εξαρτήματα στο εσωτερικό και το εξωτερικό του ψυγείου σας. 

Αποφύγετε τη χρήση αντιβακτηριδιακών καθαριστικών είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό του ψυγείου, γιατί 

μπορεί να προκαλέσουν σκουριές στα μεταλλικά εξαρτήματα και ρωγμές στα πλαστικά εξαρτήματα. 
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Σύστημα ελέγχου υγρασίας 

 

Σημαντικό! 

Όταν καθαρίζετε το ράφι πάνω από τα 

συρτάρια λαχανικών, καλό θα ήταν να μη 

βγάλετε το σύστημα ελέγχου της υγρασίας από 

το ράφι. 

Σε περίπτωση που το πλαστικό κάλυμμα και οι 

σύρτες ελέγχου της υγρασίας βγουν από το 

γυάλινο ράφι, ακολουθήστε αυτές τις οδηγίες για 

να τα ξαναβάλετε. 

 
 

 

 
 Εικ. 31 Καθαρισμός συστήματος ελέγχου υγρασίας 

 

1 Γυρίστε το ράφι ανάποδα. 

2 Για να βάλετε τους σύρτες στις μπροστινές 

γωνίες του ραφιού, περάστε τα κάτω κλιπςστο 

μπροστινό χείλος του ραφιού. Στη συνέχεια, 

τραβήξτε τους σύρτες πλάγια μέχρι να 

κουμπώσει το στέλεχός τους πάνω στο τζάμι. 

 

 

 

 

 

 

3 Για να τοποθετήσετε το κάλυμμα ελέγχου της 

υγρασίας – με τα γράμματα προς το μέρος σας, 

ευθυγραμμίστε το κάλυμμα στο εμπρός μέρος 

του ραφιού. Κρατήστε το κάλυμμα κατακόρυφα 

και περάστε το μπροστινό άκρο του στην εγκοπή 

του ραφιού. Φροντίστε το κάλυμμα να πιάσει 

στην εγκοπή του ραφιού, καθώς και κάτω από 

τους σύρτες.  

 

 

 

4 Στα πλαϊνά του ραφιού, περάστε τα πτερύγια 

που έχουν οι σύρτες πάνω από το πλαστικό 

κάλυμμα.   

5 Αν το ράφι έχει κλιπς στο πίσω μέρος, 

κουμπώστε το κάλυμμα και στα πίσω κλιπς. 

Βεβαιωθείτε ότι το κάλυμμα έχει πιάσει καλά 

τόσο στο εμπρός όσο και στο πίσω μέρος του 

ραφιού. 
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Για να αφαιρέσετε δοχεία αποθήκευσης  προϊόντων ή 

άνω  κάδους καταψύκτη  

• Για να αφαιρέσετε κάδους, βγάλτε το δίσκο προς τα έξω  

και στη συνέχεια να χρησιμοποιώντας τα  δύο χέρια, 

για την αφαίρεση του δοχείου  Πιάνοντας το δοχείο με 

ένα χέρι μπορεί να ραγίσει ή να σπάσει.  

• Αφαιρέστε τα δοχεία , καθαρίστε τα και μετά 

τοποθετήστε πάλι στη θέση τους . 

 
Εικ. 32 Αφαίρεση δίσκου 

 

 

Για να βγάλετε τους δίσκους. 

• Για μεγαλύτερη ευκολία, βγάλτε πρώτα τα τρόφιμα.  

• Κρατήστε τον δίσκο ή το δοχείο μπροστά από τη μέση.  

• Σηκώστε κατακόρυφα για να βγάλετε τον δίσκο από τους οδηγούς και τραβήξτε προς το μέρος σας.  

• Βάλτε τους οδηγούς πάλι μέσα στο ψυγείο. 

 

Για να βάλετε τους δίσκους στη θέση τους. 

Με τους οδηγούς μαζεμένους μέσα στο ψυγείο, τοποθετήστε τον δίσκο πάνω στους οδηγούς. Πιέστε τον 

δίσκο  σιγά σιγά προς τα πίσω μέχρι να κουμπώσει στους οδηγούς. 

 

Σημαντικό! 
Ελέγξτε αν οι δίσκοι έχουν κουμπώσει καλά στους οδηγούς πριν τους χρησιμοποιήσετε. 

Οι οδηγοί έχουν προλιπανθεί και δεν θα χρειαστούν πάλι λίπανση για όλη τη διάρκεια ζωής τους. 

μην επιχειρήσετε να καθαρίσετε το γράσο από τους οδηγούς γιατί αυτό θα επηρεάσει τη λειτουργία 

τους. Μη βάζετε τους οδηγούς στο νερό. 

 

Σταθερά τοποθετημένοι δίσκοι και δοχεία (μόνο στα μοντέλα με συρτάρι κατάψυξης) 

Οι δίσκοι και τα δοχεία σε αυτό το μοντέλο είναι σταθερά τοποθετημένοι. Δεν μπορούν να 

αφαιρεθούν από την κατάψυξη. Για να τους καθαρίσετε, απλά σκουπίστε τους με μαλακό 

βρεγμένο πανί. 

 

Όταν λείπετε για μεγάλο διάστημα 

• Κλείστε την παγομηχανή από τα πλήκτρα (δείτε τη σελίδα 31). 

• Κλείστε την παροχή νερού στο ψυγείο. 

• Όταν επιστρέψετε μην ξεχάσετε να ανοίξετε την παροχή νερού στο ψυγείο. 

• Αδειάστε 8-10 λίτρα νερό και χύστε το για να είστε σίγουροι ότι το δοχείο θα γεμίσει με 

φρέσκο νερό. 

• Θέσετε σε λειτουργία την παγομηχανή (δείτε τη σελίδα 31). 

• Αδειάστε τις  πρώτες 3 παραγωγές παγοκύβων (8 παγοκύβοι παράγονται ανά παραγωγή). 



 

 

40

Αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο σας  

 

Η διατήρηση φρέσκων τροφίμων στο ψυγείο, παρατείνει τον χρόνο διατήρησης των τροφίμων. 

Η χαμηλή θερμοκρασία επιβραδύνει τα κύρια αίτια αλλοίωσης των τροφίμων – δηλαδή την 

ανάπτυξη βακτηριδίων, μυκήτων και μικροοργανισμών. 

 

Διατήρηση φρέσκων τροφίμων 

Η ποιότητα των τροφίμων πριν τα βάλετε στο ψυγείο είναι σημαντική για την καλή διατήρησή 

τους. Για καλύτερα αποτελέσματα: 

• Επιλέγετε τρόφιμα πολύ φρέσκα και υψηλής ποιότητας. 

• Αγοράστε μόνο τις ποσότητες που πρόκειται να χρησιμοποιήσετε όσο διατηρούνται τα τρόφιμα. 

Αν πάρετε μεγαλύτερες ποσότητες, πρέπει να τις καταψύξετε. 

• Φροντίστε τα τρόφιμα να είναι καλά τυλιγμένα ή καλυμμένα για να τα αποθηκεύσετε. Έτσι τα 

τρόφιμα δεν αφυδατώνονται, δεν αλλοιώνεται το χρώμα τους και δεν χάνουν το άρωμά τους, 

διατηρώντας τη φρεσκάδα τους. Επίσης, δεν μυρίζουν. Φρούτα και λαχανικά δεν χρειάζεται να 

τυλίγονται, αρκεί να αποθηκεύονται στα ειδικά δοχεία του ψυγείου. 

• Φροντίστε τρόφιμα με δυνατή οσμή να τα τυλίγετε, να τα σκεπάζετε και να τα βάζετε μακριά 

από βούτυρο, γάλα, κρέμα και άλλα γαλακτοκομικά που επηρεάζονται από δυνατές οσμές. 

• Βάλτε στο ψυγείο τα φρέσκα τρόφιμα όσο το δυνατόν πιο σύντομα αφού τα αγοράσετε. Αν τα 

αφήσετε σε θερμοκρασία δωματίου για ένα διάστημα, η αλλοίωσή τους επιταχύνεται. 

• Αποφύγετε να τοποθετείτε τρόφιμα ακριβώς μπροστά στα στόμια των αεραγωγών γιατί μπορεί 

να παγώσουν και ο ψυχρός αέρας πρέπει να μπορεί να κυκλοφορεί ελεύθερα για τη σωστή 

συντήρηση των τροφίμων. 

• Μην ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου χωρίς λόγο. 

• Αφήστε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν πριν τα βάλετε στο ψυγείο. Αυτό πρέπει να γίνει 

γρήγορα. Μπορείτε να βάλετε το σκεύος με το φαγητό σε μια λεκάνη με πάγο και νερό, 

ανανεώνοντας κατάλληλα τον πάγο. (Προσέξτε γιατί σκεύη που καίνε μπορεί να κάνουν ζημιά στα 

ράφια και τα τοιχώματα του ψυγείου). 

• Βάλτε τα ωμά και τα μαγειρεμένα τρόφιμα σε διαφορετικά σκεύη ή σε ξεχωριστή συσκευασία 

για να αποφύγετε τη μόλυνση. 

 

Επιπλέον: 

• Διατηρείτε το ψυγείο καθαρό. Καθαρίζετε συχνά τα εσωτερικά τοιχώματα και τα ράφια 

(διαβάστε για το καθάρισμα) και βάζετε μόνο καθαρά σκεύη στο ψυγείο. 

• Να ελέγχετε συχνά την ποιότητα των τροφίμων που έχετε στο ψυγείο. Πετάξτε τα τρόφιμα 

που εμφανίζουν σημάδια αλλοίωσης. Να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με το κρέας, τα ψάρια 

και τα πουλερικά, γιατί αλλοιώνονται εύκολα. Καταναλώστε τα τρόφιμα εντός του χρόνου που 

• προβλέπεται για τη διατήρησή τους. 

 

Γαλακτοκομικά και αυγά 

• Τα περισσότερα συσκευασμένα γαλακτοκομικά προϊόντα έχουν τυπωμένη πάνω τους την ημερομηνία 

λήξης. Διατηρήστε τα στο ψυγείο και καταναλώστε τα πριν από την ημερομηνία λήξης τους.  

• Το βούτυρο μπορεί να μυρίσει από τρόφιμα με ισχυρή οσμή, γι’ αυτό καλύτερα να αποθηκεύεται σε 

κλειστό σκεύος. 

• Τα αυγά πρέπει να διατηρούνται στο ψυγείο. Για καλύτερα αποτελέσματα, ιδιαίτερα αν πρόκειται να 

τα ψήσετε, βγάλτε τα αυγά από το ψυγείο δύο ώρες πριν τα χρησιμοποιήσετε. 
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Αποθήκευση τροφίμων στο ψυγείο σας 

 
Κόκκινο κρέας 

• Τοποθετήστε το φρέσκο κόκκινο κρέας σε πιάτο, χαλαρά σκεπασμένο με  

λαδόχαρτο, πλαστικό περιτυλίγματος ή αλουμινόχαρτο. 

• Τοποθετήστε το μαγειρεμένο κρέας σε ξεχωριστά πιάτα από το ωμό. Έτσι τα 

υγρά που μπορεί να τρέξουν από το ωμό κρέας δεν θα μολύνουν το 

μαγειρεμένο. 

• Τα αλλαντικά πρέπει να καταναλώνονται μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο 

διατήρησής τους. 

 

Πουλερικά 

• Φρέσκα ολόκληρα πουλερικά πρέπει να ξεπλένονται μέσα έξω με κρύο νερό. 

Στραγγίξτε τα και βάλτε τα σε ένα πιάτο. Σκεπάστε τα χαλαρά με μεμβράνη ή 

αλουμινόχαρτο. 

• Τα κομμάτια πουλερικών πρέπει επίσης να διατηρούνται κατά τον ίδιο τρόπο. 

• Τα ολόκληρα πουλερικά δεν πρέπει ποτέ να γεμίζονται παρά μόνο πριν τα 

μαγειρέψετε, διαφορετικά υπάρχει κίνδυνος τροφικής δηλητηρίασης. 

• Αφήστε τα μαγειρεμένα πουλερικά να κρυώσουν και βάλτε τα γρήγορα στο 

ψυγείο. Βγάλτε τη γέμιση από τα μαγειρεμένα πουλερικά και διατηρήστε την 

ξεχωριστά. 

 

Ψάρια και θαλασσινά 

• Ολόκληρα ψάρια και φιλέτα ψαριού πρέπει να καταναλώνονται την ημέρα 

που θα τα αγοράσετε. Μέχρι να τα καταναλώσετε, βάλτε τα στο ψυγείο σε ένα 

πιάτο και σκεπάστε τα χαλαρά με λαδόχαρτο, μεμβράνη ή αλουμινόχαρτο. 

• Αν πρόκειται να τα αφήσετε στο ψυγείο μέχρι την επόμενη μέρα, προσέξτε 

να διαλέξετε πολύ φρέσκα ψάρια. Ολόκληρα ψάρια πρέπει να τα πλύνετε 

καλά με κρύο νερό, για να φύγουν λέπια και βρωμιές, και μετά να τα 

στεγνώσετε με χαρτοπετσέτα. Βάλτε τα ολόκληρα ψάρια ή φιλέτα ψαριού σε 

κλειστή πλαστική σακούλα. 

• Τον ξιφία πρέπει να τον έχετε συνέχεια στο ψυγείο. Καταναλώστε τον μέσα σε 

1-2 μέρες. 

 

Προμαγειρεμένα φαγητά και υπόλοιπα μαγειρεμένου φαγητού 

• Πρέπει να διατηρούνται σε κατάλληλα σκεπασμένα σκεύη για να μην 

ξεραίνονται. 

• Διατηρήστε τα μόνο για 1-2 μέρες. Ξαναζεστάνετε το φαγητό που έχει μείνει 

μόνο μία φορά, μέχρι να κάψει. 

 

Δοχεία για φρούτα και λαχανικά 

• Αν και τα περισσότερα φρούτα και λαχανικά διατηρούνται καλύτερα σε 

χαμηλές θερμοκρασίες, πρέπει να προσέχετε να μην αποθηκεύετε τα 

παρακάτω είδη σε θερμοκρασίες κάτω από 7°C για μεγάλο διάστημα: 

εσπεριδοειδή, τροπικά φρούτα, ντομάτες, αγγούρια. 

• Ανεπιθύμητες αλλοιώσεις παρατηρούνται σε χαμηλές θερμοκρασίες, 

μαλακώνει ή μαυρίζει η φλούδα τους και μαλακώνουν γρήγορα ή χάνουν το 

άρωμά τους. 

• Μη βάζετε στο ψυγείο αβοκάντο (μέχρι να ωριμάσουν), μπανάνες, μάνγκο και 

πεπίνο. 

• Αν είναι δυνατόν, τοποθετήστε τα λαχανικά ξεχωριστά από τα φρούτα, για 

παράδειγμα φρούτα στο ένα δοχείο και λαχανικά στο άλλο. 

• Κάθε δοχείο έχει έναν σύρτη ρύθμισης της υγρασίας που ρυθμίζεται ανάλογα 

με το περιεχόμενο του κάθε δοχείου. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά 

με το σύστημα ελέγχου της υγρασίας, δείτε τη σελίδα 33. 
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Αποθηκεύοντας τα τρόφιμα σε θερμοκρασίες -18°C και χαμηλότερες διατηρούνται για μεγαλύτερο 

διάστημα από ότι στις θερμοκρασίες του ψυγείου. Αυτό συμβαίνει γιατί σε τόσο χαμηλές 

θερμοκρασίες διακόπτεται η ανάπτυξη βακτηριδίων, μούχλας και μαγιάς, και περιορίζονται 

δραστικά οι χημικές και φυσικές αντιδράσεις. 

 

Διατήρηση κατεψυγμένων τροφίμων 
Για καλύτερα αποτελέσματα: 

• Επιλέγετε μόνο τρόφιμα πολύ καλής ποιότητας που καταψύχονται καλά. 

• Διατηρείτε τα σε θερμοκρασία -18°C ή χαμηλότερη. Φροντίστε να διατηρήσετε αυτή τη χαμηλή 

θερμοκρασία, αποφεύγοντας για παράδειγμα να ανοίγετε την πόρτα της κατάψυξης χωρίς λόγο. Αν 

το παγωτό είναι μαλακό, δεν έχετε την κατάψυξη σε αρκετά χαμηλή θερμοκρασία. 

• Αφήστε χώρο πάνω από τα σκεύη, βάζα ή πλαστικές σακούλες που περιέχουν υγρά ή ημιστερεά 

τρόφιμα. Τα τρόφιμα αυτά διαστέλλονται όταν καταψύχονται. Συνιστάται να αφήνετε, συνήθως, 

χώρο 20–50 mm από πάνω. Σφραγίστε. Το ιδανικό είναι να αφαιρείτε όλο τον αέρα από τη 

συσκευασία αφού καταψύξετε τα τρόφιμα. 

• Από συσκευασίες ή σκεύη με στερεά τρόφιμα πρέπει να αφαιρείται ο αέρας και να σφραγίζονται 

πριν καταψυχθούν. 

• Χρησιμοποιείτε την λειτουργία FAST FREEZE για την κατάψυξη νωπών τροφίμων. Αυτό βοηθά να 

επιταχύνει την διαδικασία κατάψυξης, δίνοντας τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα στη κατάψυξη. 

Συνιστάται η λειτουργία να είναι ενεργοποιημένη περίπου 2 ώρες πριν την τοποθέτηση τροφών. Για 

περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στη σελίδα 26. 

• Καταψύξτε αμέσως ή το ταχύτερο δυνατό. Καταψύξτε μικρές μόνο ποσότητες τροφίμων κάθε φορά. 

Για καλύτερα αποτελέσματα, συνιστάται να καταψύχετε 1 κιλό τροφίμων ανά 25 λίτρα κατάψυξης. 

(Περίπου 3 κιλά στις μικρές καταψύξεις και 4 κιλά στις μεγαλύτερες.) Για να καταψυχθούν ταχύτερα 

τα φρέσκα τρόφιμα, συνιστάται να τα βάζετε στο πάνω μέρος της κατάψυξης, κοντά στον αεραγωγό. 

• Μη συσσωρεύετε κατεψυγμένα τρόφιμα γύρω από το κάλυμμα του ανεμιστήρα. Μπορεί να 

εμποδίζεται η καλή κυκλοφορία του αέρα. 

• Αποψύξτε τα τρόφιμα κατά προτίμηση στο ψυγείο, διαφορετικά χρησιμοποιώντας φούρνο 

μικροκυμάτων ή φούρνο πολλαπλής λειτουργίας. 

• Εναλλάσσετε συνεχώς τα τρόφιμα. Χρησιμοποιήστε πρώτα τα παλαιότερα κατεψυγμένα τρόφιμα. 

• Μην ξεπερνάτε τους προβλεπόμενους χρόνους διατήρησης. 

• Για να διατηρήσετε την ποιότητα των τροφίμων, χρησιμοποιείτε συσκευασία καλής ποιότητας, 

κατάλληλη για κατάψυξη. 

• Αν τα τρόφιμα καλύπτονται μόνο από μεμβράνη, βάλτε τα μέσα σε πλαστική σακούλα καταψύξεως. 

 

Συνιστώμενοι χρόνοι διατήρησης στην κατάψυξη 

Οι παρακάτω χρόνοι δεν πρέπει να επιμηκύνονται 

Μήνες Τύπος αποθηκευμένων τροφίμων 

1 Μπέικον, φαγητά κατσαρόλας, γάλα 

2 
Ψωμί, παγωτά, λουκάνικα, πίτες - (κρέας και φρούτα), παρασκευασμένα οστρακοειδή, λιπαρά 

ψάρια 

3 Μη λιπαρά ψάρια, οστρακοειδή, πίτσα, βουτήματα και muffins 

4 Ζαμπόν, κέικ, μπισκότα, βόειο κρέας και αρνίσια παϊδάκια, κομμάτια πουλερικών 

6 
Βούτυρο, λαχανικά (καθαρισμένα), αυγά ολόκληρα και κρόκοι, μαγειρεμένες καραβίδες, 

κιμά (ωμό), χοιρινό (ωμό) 

12 
Φρούτα (ξηρά ή κομπόστα), ασπράδια αυγών, βόειο κρέας (ωμό), ολόκληρο κοτόπουλο, αρνί 

(ωμό), κέικ φρούτων 
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Τοποθέτηση τροφίμων στην κατάψυξη 

Κρέας, πουλερικά και κυνήγι 

• Μην επιχειρήσετε να καταψύξετε πάνω από 1 κιλό κρέας ανά 25 λίτρα 

κατάψυξης. Το κρέας πρέπει να καταψυχθεί γρήγορα για να διατηρήσει τη 

γεύση του. 

• Μη γεμίζετε τα πουλερικά πριν τα καταψύξετε. 

• Το κόκκινο κρέας μπορεί να μαγειρευτεί είτε απευθείας από την κατάψυξη, 

είτε λίγο ή τελείως ξεπαγωμένο. Θυμηθείτε ότι χρειάζεται περισσότερο χρόνο 

αν μαγειρευτεί απευθείας από την κατάψυξη. 

• Τα πουλερικά πρέπει πάντα να τα ξεπαγώνετε πριν τα μαγειρέψετε. 

 

Ψάρια 

• Τα ψάρια καλό είναι να τα αγοράζετε κατεψυγμένα και να μην τα καταψύχετε. 

Αν, όμως, θέλετε να καταψύξετε ψάρια στο σπίτι, φροντίστε τα ψάρια να είναι 

πολύ φρέσκα και καλής ποιότητας. 

• Καθαρίστε τα, ξελεπιάστε τα και κατά προτίμηση αφήστε τα ολόκληρα. Όλα τα 

ψάρια πρέπει να τυλίγονται σε δύο στρώσεις συσκευασίας, γιατί ανάλογα με 

το είδος του ψαριού, οι οσμές μεταφέρονται από ή προς το ψάρι. Σφραγίστε 

καλά. 

• Για καλύτερα αποτελέσματα, μαγειρέψτε τα ψάρια είτε απευθείας από την 

κατάψυξη είτε λίγο ξεπαγωμένα. 

 

Φρούτα 

• Επιλέξτε ώριμα φρούτα, έτοιμα για κατανάλωση, καλής ποιότητας. 

Προτιμήστε φρούτα κατάλληλα για κατάψυξη. 

• Αποφύγετε τα αγίνωτα και τα παραγινωμένα φρούτα. 

• Ο τρόπος που διατηρούνται τα φρούτα εξαρτάται από τον τρόπο που θα 

χρησιμοποιηθούν. Τα φρούτα που διατηρούνται σε σιρόπι είναι ιδανικά για 

επιδόρπιο, ενώ αυτά που δεν διατηρούνται με ζάχαρη είναι καλύτερα για 

μαγείρεμα. Τα περισσότερα φρούτα μπορούν να καταψυχθούν για 8–12 

μήνες. 

 

Λαχανικά 

• Τα περισσότερα λαχανικά καταψύχονται καλά, αν και τα σαλατικά χάνουν τη 

φρεσκάδα τους. Άλλα λαχανικά, όπως το σέλινο, τα κρεμμύδια και οι ντομάτες 

κάνουν μόνο για μαγείρεμα, γιατί μαλακώνουν με την κατάψυξη. 

• Καταψύξτε μόνο ώριμα λαχανικά, έτοιμα για κατανάλωση, καλής ποιότητας. 

• Ξεδιαλέξτε και πετάξτε τα λαχανικά που έχουν χαλάσει. 

• Τα περισσότερα ωμά λαχανικά πρέπει να ζεματίζονται πριν καταψυχθούν. 

• Το ζεμάτισμα γίνεται μαγειρεύοντας τα λαχανικά ελάχιστα, για να 

καταστραφούν τα ένζυμά τους. Αν τα ένζυμα αυτά δεν καταστραφούν, θα 

προκαλέσουν ανεπιθύμητες φυσικές και χημικές καταστροφές κατά την 

κατάψυξη. 

• Τα λαχανικά ζεματίζονται σε βραστό νερό, ατμό ή φούρνο μικροκυμάτων. Αν 

χρησιμοποιήσετε βραστό νερό, βράστε τα λαχανικά για 2–4 λεπτά και 

κρυώστε τα γρήγορα. 

• Γενικά, τα κατεψυγμένα λαχανικά μαγειρεύονται καλύτερα απευθείας από την 

κατάψυξη. 

 

Έτοιμα και μαγειρεμένα φαγητά 

• Τα περισσότερα μαγειρεμένα φαγητά μπορούν να καταψυχθούν αλλά δεν 

συνιστάται να καταψύξετε τα εξής: Ασπράδι αυγού, γαλατόπιτα, κρέμα και 

πουτίγκα γάλακτος, ζελέ, πηχτή, μαγιονέζα και ανάλογες σάλτσες για σαλάτα, 

μαρέγκα. Έχουν την τάση να διαχωρίζονται κατά την απόψυξη. 
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ActiveSmart ™ προειδοποιήσεις και ήχοι 

 

Προειδοποιήσεις για το χρήστη 

 Βλάβες 

 

Στην απίθανη περίπτωση που παρουσιαστεί κάποια βλάβη, το εικονίδιο  θα ανάψει στον πίνακα 

εσωτερικού ελέγχου και θα ακουστεί ένα ηχητικό σήμα όταν ανοίξει η πόρτα θαλάμου νωπών τροφίμων. 

 

• Παρακαλούμε να μετρήσετε τον αριθμό των ηχητικών σημάτων όταν ανοίξει η πόρτα του θαλάμου 

νωπών τροφίμων. Πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη τον αριθμό και την ακολουθία των φώτων 

θερμοκρασίας που θα εμφανίζονται στον πίνακα εσωτερικού ελέγχου και να επικοινωνήστε με το 

τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών μας. 

• Για να σταματίσετε τον ήχο βλάβης, πιέστε οποιοδήποτε κουμπί στον πίνακα εσωτερικού ελέγχου. Το 

εικονίδιο   θα παραμείνει αναμμένο μέχρι να διορθωθεί το πρόβλημα. 

 

Φυσιολογικοί ήχοι του ψυγείου 

 

Τα ψυγεία Active Smart™ με την εξαιρετική ενεργειακή και ψυκτική τους απόδοση μπορεί να 

κάνουν ήχους κάπως διαφορετικούς από το παλιό σας ψυγείο. 

 

Στους φυσιολογικούς ήχους από τη λειτουργία του ψυγείου περιλαμβάνονται: 

• Ο ήχος των ανεμιστήρων. Τα ψυγεία Active Smart™ έχουν ανεμιστήρες διανομής ψυχρού αέρα 

που αλλάζουν ταχύτητα ανάλογα με τις συνθήκες. Όταν η ψύξη είναι εντατική, όπως όταν 

ανοιγοκλείνει συχνά η πόρτα του ψυγείου, οι ανεμιστήρες κυκλοφορούν τον κρύο αέρα στην ψύξη 

και την κατάψυξη, κάνοντας έναν χαρακτηριστικό ήχο, αυτό είναι φυσιολογικό. 

• Ήχος πάγου που σπάει ή πετάγεται σαν να βγαίνει από το σκαφάκι. Αυτό συμβαίνει όταν 

λειτουργεί η απόψυξη. 

• Ήχος νερού που τρέχει. Πρόκειται για το υγρό ψυκτικό που κυκλοφορεί στο σύστημα και μπορεί 

να ακούγεται σαν να βράζει ή να σφυρίζει. 

• Ένας σφυριχτός ήχος όταν κλείσει η πόρτα της κατάψυξης. Οφείλεται στη διαφορά πίεσης 

ανάμεσα στον ζεστό αέρα, που μπήκε στην κατάψυξη και ψύχεται απότομα, και την εξωτερική 

ατμοσφαιρική πίεση. 

• Άλλοι περίεργοι ήχοι μπορεί να οφείλονται στους εξής λόγους: 

– Το ψυγείο δεν είναι οριζόντιο 

– Το δάπεδο είναι ανώμαλο ή τρίζει 

– Μπουκάλια ή βάζα κτυπούν μεταξύ τους στα ράφια 

 

• Αν αυτό είναι το πρώτο σας ψυγείο με παγομηχανή, θα ακούσετε περιστασιακά ήχους που μπορεί 

να είναι σας είναι άγνωστοι. Οι ήχοι αυτοί είναι φυσιολογικοί και δεν υπάρχει λόγος να 

ανησυχείτε. 

• Οι παρακάτω ήχοι είναι φυσιολογικοί όταν λειτουργεί η παγομηχανή: 

– Το μοτέρ που λειτουργεί (ένα ελαφρύ γουργουρητό). 

– Νερό που τρέχει όταν γεμίζει η παγομηχανή και/ή το δοχείο νερού. 

– Η βαλβίδα νερού που ανοίγει και κλείνει (σφυρίζει ελαφρά). 

– Ο πάγος που αποσπάται από την παγοθήκη (σπάζει). 
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Διάγνωση προβλημάτων 

Αν υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τη συσκευή σας, παρακαλούμε να ελέγξετε τα ακόλουθα σημεία πριν να 

επικοινωνήσετε με το τοπικό Κέντρο Εξυπηρέτησης Fisher & Paykel  ή με Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό.  

 

 

Για όλα τα μοντέλα 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε 

Η συσκευή δεν 

λειτουργεί. 

Η συσκευή δεν παίρνει ρεύμα από 

την πρίζα. 

Ελέγξτε αν το καλώδιο έχει μπει καλά στην 

πρίζα και αν η συσκευή είναι αναμμένη. 

Δοκιμάστε άλλη συσκευή στην ίδια πρίζα.  

Ελέγξτε την ασφάλεια. 

Δεν ανάβει το φως. 

Καμένη λάμπα. 

Το φως LED δεν μπορεί να αλλαχτεί από 

τον χρήστη. Επικοινωνήστε με έναν 

προμυθευτή ή έναν Εξουσιοδοτημένο 

Τεχνικό Fisher & Paykel. 

Δεν λειτουργεί το ψυγείο. 
Ελέγξτε αν το ψυγείο παίρνει ρεύμα 

κανονικά. 

Φως και πίνακας δεν 

ανάβουν. 

Προϊόν σε σκοτεινή λειτουργία 

(Sabbath Mode). 

Κρατήστε πατημένα τα κουμπιά ,   

και   για 4 δευτερόλεπτα. 

Το μοτέρ λειτουργεί 

πάρα πολύ. 

Κάνει ζέστη. 

Ανοιγοκλείνουν συχνά οι πόρτες. 

Βάλατε πρόσφατα πολλά 

τρόφιμα. 

Μην ανοίγετε τόσο πολύ τις πόρτες μέχρι 

να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 

Το ψυγείο είναι ρυθμισμένο σε 

πολύ χαμηλή θερμοκρασία. 

Δείτε την ενότητα περί ρύθμισης της 

θερμοκρασίας (σελίδα 23). 

Οι πόρτες δεν κλείνουν καλά. 
Ελέγξτε αν η συσκευή είναι οριζόντια και 

αν τα λάστιχα είναι καθαρά. 

Το ψυγείο είναι πολύ 

ζεστό. 

Δεν είναι ρυθμισμένο σωστά το 

ψυγείο. 

Δείτε την ενότητα περί ρύθμισης της 

θερμοκρασίας (σελίδα 23). 

Ανοιγοκλείνουν συχνά οι πόρτες. 

Βάλατε πρόσφατα πολλά 

τρόφιμα. 

Μην ανοίγετε τόσο πολύ τις πόρτες μέχρι 

να σταθεροποιηθεί η θερμοκρασία. 

Τα τρόφιμα 

παγώνουν στο 

ψυγείο. 

Δεν είναι ρυθμισμένο σωστά το 

ψυγείο. 

Δείτε την ενότητα περί ρύθμισης της 

θερμοκρασίας (σελίδα 23). 

Έχετε τοποθετήσει τα τρόφιμα 

ακριβώς μπροστά στους 

αεραγωγούς. 

Μετακινήστε τα ευαίσθητα τρόφιμα από 

το πίσω μέρος του ραφιού. 

Ασυνήθιστοι 

θόρυβοι. 

Το ψυγείο δεν είναι οριζόντιο ή 

δεν είναι σταθερό. 

Δείτε την ενότητα περί εγκατάστασης 

(σελίδες 7 – 11) ή ανατρέξτε στην ενότητα 

περί ήχων (σελίδα 44). Η κατάψυξη ξεπαγώνει. 

Τα συρτάρια 

λαχανικών πιάνουν 

νερό. 

Σχηματίζονται συμπυκνώματα 

από την υγρασία φρούτων και 

λαχανικών. 

Περιορισμένη συμπύκνωση κάνει καλό 

στη διατήρηση φρούτων και λαχανικών. 

Σκουπίστε τα νερά με ένα πανί. 

Ρυθμίστε τους σύρτες ρύθμισης 

της υγρασίας σε χαμηλή υγρασία.  
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Για όλα τα μοντέλα 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε 

Τα πλαϊνά 

τοιχώματα του 

ψυγείου είναι ζεστά. 

Αυτό είναι φυσιολογικό.  

Ζεστή περιοχή γύρω 

από κεντρικό λάστιχο 

της πόρτας (τρίπορτα 

μοντέλα μόνο). 

Αυτό είναι φυσιολογικό.  

Συμπύκνωση στο 

εξωτερικό του 

ψυγείου. 

Δεν είναι ασυνήθιστο όταν έχει 

πολλή υγρασία. 
Σκουπίστε το ψυγείο. 

Συμπύκνωση στο 

θάλαμο συντήρησης. 

Ανοιγοκλείνει συχνά η πόρτα ή 

μένει ανοικτή πολλή ώρα. 
Μην ανοίγετε τόσο συχνά την πόρτα. 

Χάνει το λάστιχο της πόρτας. 
Ελέγξτε αν το λάστιχο πιάνει καλά και 

σφραγίζει αεροστεγώς. 

Δεν είναι ασυνήθιστο όταν έχει 

πολλή υγρασία. 
Σκουπίστε το ψυγείο. 

Τα χερούλια στις 

πόρτες δεν είναι σε 

ευθεία. 

Με τον καιρό και τη χρήση 

παρατηρούνται μετακινήσεις. 

Δείτε την ενότητα περί εγκατάστασης –  

Οδηγίες ευστάθειας (σελίδες 7 – 11). 

Το δοχείο/δίσκος 

δεν μπαινοβγαίνει 

ομοιόμορφα. 

Έχουν πιαστεί τρόφιμα ή κάποια 

συσκευασία. 

Ελέγξτε αν έχουν πιαστεί τρόφιμα ή 

κάποια συσκευασία πίσω από το δοχείο / 

δίσκο. 

Οι οδηγοί δεν ανοίγουν τελείως. 

Κρατώντας το δοχείο/δίσκο και από 

τις δύο πλευρές, ανοίξτε τελείως τους 

οδηγούς τραβώντας σταθερά – αυτό θα 

βάλει τους οδηγούς στη θέση τους. 

Τα παγάκια μυρίζουν. 
Έχουν πάρει από τρόφιμα με 

ισχυρή οσμή. 

Να τυλίγετε ή να σκεπάζετε τρόφιμα με 

ισχυρή οσμή. 

Υπερβολικός θόρυβος 

λάστιχου. 

Μπορεί να οφείλεται σε 

συσσώρευση βρωμιάς ή και 

ρύπους. 

Καθαρίστε το λάστιχο και χρηιμοποιείστε 

καθαριστικό ελαστικών Armorall. 

Η πόρτα δεν κλείνει. 

 

Κάτι εμποδίζει το κλείσιμο της 

πόρτας. 
Μετακινήστε το εμπόδιο. 

Αποτυχία λειτουργίας του απαλού  

κλεισίματος πόρτας (soft closing 

door μοντέλα μόνο). 

Η λειτουργία απαλού κλεισίματος πόρτας 

δεν επισκευάζεται από τον χρήστη. 
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Μόνο για τα μοντέλα Ice & Water 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε 

Η παγομηχανή δεν 

λειτουργεί αυτόματα. 

Η παγομηχανή δεν είναι σε 

λειτουργία . 

Ενεργοποιήστε την λειτρουγία της 

παγομηχανής (βλ. σελίδα 31). 

Το δοχείο που συλλέγει του 

παγοκύβους δεν είναι σωστά 

τοποθετημένο ή δεν είναι καθόλου 

τοποθετημένο. 

Τοποθετήστε το δοχείο στη δεξιά πλευρά. 

Το δοχείο πρέπει να είναι ακριβώς κάτω 

από την παγομηχανή που βρίσκεται  στην 

πάνω αριστερή πλευρά του καταψύκτη. 

Η παροχή νερού είναι κλειστή ή 

αποσυνδεδεμένη. 
Συνδέστε την παροχή νερού. 

Το τμήμα κατάψυξης δεν 

λειτουργεί. 

Επικοινωνήστε με την Εξυπηρέτηση 

Πελατών. 

Η πίεση του νερού είναι πολύ 

χαμηλή. 
Ελέγξτε την πίεση του νερού. 

Ο σωλήνας του νερού έχει τσακίσει 

ή πιέζεται. 
Ελέγξτε τον σωλήνα του νερού. 

Το φίλτρο είναι βουλωμένο. 
Το φίλτρο νερού μπορεί να χρειάζεται 

αντικατάσταση. 

Τα παγάκια 

μυρίζουν / έχουν 

περίεργη γεύση. 

Μπορεί να ευθύνονται 

συσκευασίες τροφίμων που δεν 

είναι καλά κλεισμένες. 

Τα παλιά παγάκια πρέπει να πετάγονται. 

Φροντίστε να είναι καλά κλεισμένες οι 

συσκευασίες των αποθηκευμένων 

τροφίμων. 

Το εσωτερικό του ψυγείου 

χρειάζεται καθάρισμα. 

Πρέπει να αδειάσετε και να πλύνετε το 

δοχείο που συλλέγονται οι παγοκύβοι. 

Καθαρίστε το ψυγείο (δείτε τη σελίδα 36). 

Το νερό δεν έχει καλή γεύση. 

Το φίλτρο μπορεί να χρειάζεται 

αντικατάσταση. 

Μπορεί να πρέπει να τοποθετηθεί φίλτρο. 

Προκαλέστε 2-3 φορές την αναστροφή της 

παγοθήκης (σελίδα 31). 

Τα παγάκια 

αργούν να 

παγώσουν. 

Μπορεί να μην έχει κλείσει καλά η 

πόρτα. 
Κλείστε την πόρτα. 

Ο καταψύκτης έχει ζεσταθεί 

υπερβολικά. 

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία χαμηλότερα 

(δείτε τη σελίδα 23). 

Ζεστό σημείο στο 

κεντρικό λάστιχο 

της πόρτας (τρίπορτα  

μοντέλα μόνο). 

Μπορεί να αισθανθείτε 

περιστασιακά κάποιο σημείο ζεστό 

στα κεντρικά λάστιχα ανάμεσα στις 

δύο πόρτες. 

Αυτό είναι απόλυτα φυσιολογικό για τη 

λειτουργία του ψυγείου. 

Ο πάγος είναι υγρός / 

μπλοκάρει. 

Η πίεση του νερού είναι χαμηλή. Ελέγξτε την πίεση του νερού. 

Το φίλτρο έχει βουλώσει. 
Αντικαταστήστε το φίλτρο (δείτε τις 

σελίδες 29 – 30). 

Η πόρτα της κατάψυξης μένει πολύ 

Ανοιχτή και κάνει ζέστη. Το δοχείο 

αποθήκευσης παγοκύβων έμεινε 

έξω από την κατάψυξη για αρκετό 

χρόνο. Τα παγάκια κολλάνε μεταξύ 

τους αν μείνουν έξω αρκετή ώρα. 

Χτυπήστε σιγά τους παγοκύβους με τη 

σπάτουλα για να τα ξεκολλήσετε και αν 

έχουν δημιουργηθεί μεγάλοι όγκοι, 

αδειάστε την παγοθήκη και φτιάξτε 

καινούργιους παγοκύβους. 
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Μόνο για τα μοντέλα Ice & Water 

Πρόβλημα Πιθανή αιτία Τι να κάνετε 

Το νερό μυρίζει / έχει 

περίεργη γεύση. 

Το ψυγείο δεν έχει χρησιμοποιηθεί 

για μεγάλο διάστημα. 

Τραβήξτε 10 λίτρα (10 qt) νερό ώστε όλο το 

νερό να αντικατασταθεί με καθαρό νερό. 

Η βρύση παροχής 

κρύου νερού δεν 

λειτουργεί. 

Η παροχή νερού είναι κλειστή ή 

αποσυνδεδεμένη. 

Ανοίξτε την παροχή νερού. 

Πιέστε τη λαβή της βρύσης για 2 λεπτά ώστε 

να φύγει ο παγιδευμένος αέρας από τον 

σωλήνα του νερού και να γεμίσει με νερό το 

σύστημα του νερού. 

Ο σωλήνας του νερού μπορεί να έχει 

βουλώσει. 

Μπορεί να έχει παραμείνει 

παγιδευμένος αέρας στο σύστημα 

του νερού από την εγκατάσταση. 

Ελέγξτε τον σωλήνα του νερού αν έχει 

τσακίσει ή έχει διαρροή. 

Για να αφαιρέσετε τον αέρα, αφήστε να 

τρέξει 3 λίτρα (3 qt) νερού από τη βρύση. 

Το φίλτρο μπορεί να είναι 

βουλωμένο και να χρειάζεται 

αντικατάσταση. 

 Αντικαταστήστε το φίλτρο (δείτε τη 

διεύθυνση και το τηλέφωνο του κέντρου 

εξυπηρέτησης πελατών στο πίσω μέρος 

αυτού του εντύπου). 

Έχει ενεργοποιηθεί το κλείδωμα της 

βρύσης. 
Κρατήστε πατημένο το κουμπί  για 4 

δευτερόλεπτα. 

Έχει παγώσει το νερό στο δοχείο. 
Αυξήστε τη θερμοκρασία στην ψύξη και 

στην κατάψυξη. 

Το πρώτο ποτήρι νερό 

είναι ζεστό. 

Το σύστημα έχει παραμείνει 

απενεργοποιημένο για μεγάλο 

διάστημα. 

Χύστε το πρώτο ποτήρι νερό που θα 

τραβήξετε. 

Έχει καταναλωθεί όλο το κρύο νερό 

που υπήρχε στο εσωτερικό δοχείο. 
Δώστε στο νερό το χρόνο να κρυώσει. 

Αναβοσβήνει η 

προειδοποιητική 

λυχνία του 

φίλτρου. 

Το φίλτρο χρειάζεται αντικατάσταση. 
Αντικαταστήστε το φίλτρο το συντομότερο 

δυνατό (δείτε τις σελίδες 29 – 30). 

Ο δίσκος έχει 

ξεχειλίσει. 

Έχει παγιδευτεί αέρας στο δοχείο. 
Αφήστε να τρέξουν 3 λίτρα (3 qt) νερό από 

τη βρύση, σταματώντας διαδοχικά. 

Τοποθετήθηκε καινούργιο φίλτρο. 

Αφήστε να τρέξουν 10 λίτρα (10 qt) νερό 

από το φίλτρο και μετά 3 λίτρα (3 qt) νερό 

από το διανομέα . 

Το νερό δεν τρέχει 

αρκετά γρήγορα. 
Έχει βουλώσει το φίλτρο. 

Αντικαταστήστε το φίλτρο το συντομότερο 

δυνατό (δείτε τις σελίδες 29 – 30). 

Συσσωρεύεται πάγος 

στην κατάψυξη. 

Δεν κλείνει καλά η πόρτα της 

κατάψυξης. 

Μετακινήστε ό,τι έχετε στην κατάψυξη για 

να κλείνει καλά η πόρτα. Ελέγξτε και 

καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας. 

Η παγομηχανή κάνει 

περίεργους ήχους ή 

ακούγεται πολύ 

δυνατά. 

Φυσιολογική λειτουργία της 

παγομηχανής. 

Δείτε την ενότητα για τους ήχους του 

ψυγείου (δείτε τη σελίδα 44). 

Η λειτουργία Ice Boost 

δεν αυξάνει τον ρυθμό 

παραγωγής πάγου. 

Η θερμοκρασία του περιβάλλοντος 

είναι πολύ ζεστή. 

Το ψυγείο είναι σε υψηλή χρήση. 

Ελαχιστοποιήστε τα ανοίγματα των πορτών. 
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Εγγύηση κατασκευαστή  
Με την αγορά αυτής της συσκευής έχετε αυτόματα  εγγύηση 2  ετών  από τον  κατασκευαστή της  συσκευής  που 

καλύπτει ανταλλακτικά και εργασία για την κάλυψη βλάβης που έγινε στο εσωτερικό της χώρας  που έγινε η 

αγορά. 

 

Η Fisher & Paykel αναλαμβάνει  την : 

Επισκευή ή κατ 'επιλογή της  αντικατάσταση  χωρίς κόστος για τον ιδιοκτήτη,  εξαρτήματος/ υλικού  ή και 

οποιαδήποτε εργασία σε τμήμα  του προϊόντος, με συγκεκριμένο  σειριακό αριθμό,  που διαπιστώθηκε ότι είναι 

ελαττωματικό  κατά την χρονική περίοδο εντός δύο ετών από την ημερομηνία αγοράς. 

 

Σημείωση! Αυτή η εγγύηση είναι ένα πρόσθετο πλεονέκτημα και δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας. 

 

Αυτή η εγγύηση δεν καλύπτει 

A)  Υπηρεσίες service που δεν σχετίζονται με οποιοδήποτε ελάττωμα στο προϊόν. Το κόστος  κλήσης υπηρεσίας 

service θα να χρεωθεί εάν το πρόβλημα διαπιστωθεί ότι δεν οφείλεται σε  βλάβη της συσκευής. Για 

παράδειγμα: 

(1) Διόρθωση στην εγκατάσταση του προϊόντος. 

(2) Οδηγίες πώς να χρησιμοποιήσετε το προϊόν. 

(3) Αντικατάσταση ασφαλειών σε ηλεκτρικό πίνακα  ή διόρθωση στην εγκατάσταση (ηλεκτρολογική, 

υδραυλική ). 

(4) Διόρθωση βλάβης, σφάλματος  που προκλήθηκε  από το χρήστη. 

(5) Θόρυβος ή δόνηση που θεωρείται φυσιολογικός, π.χ. αποστράγγισης / θόρυβος ανεμιστήρα, 

θορύβοι ψύξης  ή προειδοποιητικά μπιπ . 

(6) Διόρθωση ζημιών που προκαλούνται από παράσιτα, π.χ. ποντίκια, κατσαρίδες, κ.λπ. 

(7) Αντικατάσταση λαμπτήρων. 

B) Βλάβες που προκαλούνται από άλλους παράγοντες εκτός από: 

(1) Κανονική οικιακή χρήση ή 

(2) Χρήση σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης του προϊόντος. 

C) Βλάβες στο προϊόν που προκλήθηκαν από ατύχημα, αμέλεια, κακή χρήση ή φυσικά φαινόμενα. 

D) Το κόστος των επισκευών που πραγματοποιηθηκαν από μη εξουσιοδοτημένους επισκευαστές ή το κόστος της 

διόρθωσης επισκευών που έγιναν  από μη εξουσιοδοτημένους τεχνικούς . 

E) Κανονική συντήρηση όπως ορίζεται στο εγχειρίδιο χρήσης του προϊόντος. 

F) Επισκευές όταν η συσκευή έχει αποσυναρμολογηθεί,  επισκευαστεί ή συντηρηθεί από άλλους εκτός από 

Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό ή τον αντιπρόσωπο της Fisher&Paykel. 

G) Παραλαβή και  παράδοση. 

H) Μεταφορά ή τα έξοδα ταξιδίου που εμπλέκονται σε επισκευή, όταν το προϊόν είναι εγκατεστημένο εκτός 

περιοχής Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό της  Fisher & Paykel. 

I) Φίλτρο αντικατάστασης, εκτός από την περίπτωση ελαττωματικών μερών ή υλικών εντός του φίλτρου. 

J) Βλαβών (συμπεριλαμβανομένων των ζημιών στο δίκτυο ύδρευσης) που προκαλούνται από ελαττωματική 

εγκατάσταση ή  ελαττωματική υδραυλική εγκατάσταση. 

Αυτό το προϊόν έχει σχεδιαστεί για κανονική χρήση σε οικιακό περιβάλλον. Αυτό το προϊόν δεν προορίζεται για 

εμπορική χρήση (απολύτως). Οποιαδήποτε εμπορική χρήση από τον Πελάτη θα επηρεάσει την εγγύηση αυτού του 

προϊόντος. 

Παροχή service με  την εγγύηση του κατασκευαστή θα πρέπει να παρέχεται από Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό της 

Fisher & Paykel  (ανατρέξτε στην ενότητα «Εξυπηρέτηση Πελατών» στο πίσω μέρος αυτού του φυλλαδίου).  Η εν 

λόγω υπηρεσία πρέπει να παρέχεται στις κανονικές εργάσιμες ώρες. Το δελτίο εγγύησης θα πρέπει να 

παρουσιάζεται σε οποιαδήποτε απαίτηση. 

 

Παρακαλώ κρατήστε αυτό το Εγχειρίδιο των οδηγιών χρήσης σε ένα ασφαλές μέρος. 
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Τεχνική Υποστήριξη 

 

Πριν καλέσετε για service ή βοήθεια ...  

 

Ελέγξτε τα πράγματα που μπορείτε να κάνετε μόνοι σας.  

 

Ανατρέξτε στo φυλλάδιο Οδηγιών Χρήσης και ελέγξτε:  

1 Η συσκευή σας έχει εγκατασταθεί σωστά.  

2 Είστε εξοικειωμένοι με την κανονική της λειτουργία.  

3 Έχετε διαβάσει την επίλυση προβλημάτων στο πίσω μέρος του φυλλαδίου. 

  

Αν αφού ελέγξετε αυτά τα σημεία εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, απευθυνθείτε στον πλησιέστερο 

σας Εξουσιοδοτημένο Τεχνικό Fisher & Paykel, ή επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της ιστοσελίδας μας που 

αναφέρεται στο εξώφυλλο. 

 

Αν καλέσετε, γράψετε ή  επικοινωνήσετε με την ιστοσελίδα μας, δώστε: το όνομα και τη διεύθυνσή σας, 

τον αριθμό μοντέλου, τον σειριακό αριθμό, την ημερομηνία αγοράς και μια πλήρη περιγραφή του 

προβλήματος. Αυτή η πληροφορία είναι απαραίτητη προκειμένου να ανταποκριθούμε καλύτερα στο 

αίτημά σας για βοήθεια.  

 

Αποκομιδή – Ανακύκλωση 

Αυτή η συσκευή επισημαίνεται σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/96/ΕΚ για τα 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού (ΑΗΗΕ). Αυτή η κατευθυντήρια οδηγία 

είναι το πλαίσιο μίας Πανευρωπαϊκής εγκυρότητας επιστροφής και ανακύκλωσης για τα 

Απόβλητα Ηλεκτρικού και Ηλεκτρονικού Εξοπλισμού. 

 

Λεπτομέρειες προϊόντος  

Fisher & Paykel Appliances  

 

 

Μοντέλο   Σειριακός Αριθμός  

Ημερομηνία αγοράς   Αγοραστής  

Κατάστημα αγοράς   Συνοικία  

Πόλη   Χώρα  
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ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:  

ΚΑΡΑΝΤ  Α.Β.Ε.Ε. 
Φαλήρου 5, 185 43 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 

Τ. 2104212350-51, F. 2104200036 

E-mail επικοινωνίας : info@carad,gr 

E-mail τεχνικής υποστήριξης : service@carad.gr 

www.carad.gr 


