
Εισαγωγή
Σας ευχαριστούμε που προτιμήσατε ψυγείο Fisher & Paykel ActiveSmart™. Αυτός ο γρήγορος οδηγός θα σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να 
χρησιμοποιήσετε σωστά το ψυγείο σας. Για περισσότερες και πιο αναλυτικές πληροφορίες, δείτε τις οδηγίες χρήσης που διατίθενται με το προϊόν ή 
επισκεφθείτε την ιστοσελίδα  www.fisherpaykel.eu.

Σημαντικά μέτρα ασφαλείας
Όλα τα μοντέλα
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! – Όταν χρησιμοποιείτε το ψυγείο σας, φροντίστε να παίρνετε βασικές προφυλάξεις, όπως 
οι παρακάτω:

 ■ Διαβάστε όλες τις οδηγίες πριν χρησιμοποιήσετε το ψυγείο. 

Κίνδυνος
 ■ Η συσκευή αυτή δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 8 ετών, καθώς και άτομα με μειωμένες 

φυσικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες, ή έλλειψη εμπειρία και γνώσης, παρά μόνο κάτω από 
επίβλεψη ή αν λάβουν οδηγίες για τη χρήση της συσκευής και τους κινδύνους που εγγυμονεί, από άτομο 
υπεύθυνο για την ασφάλειά τους. 

 ■ Ο καθαρισμός και η συντήρηση χρήστη δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.
 ■ Τα μικρά παιδιά πρέπει να επιβλέπονται για να εξασφαλίζεται ότι δεν παίζουν με τη συσκευή.
 ■ Κίνδυνος να κλειστεί μέσα κάποιο παιδί. Πριν πετάξετε το παλιό σας ψυγείο:

– Αφαιρέστε τις πόρτες.
– Αφήστε τα ράφια στη θέση τους, για να μη μπορούν να μπουν μέσα τα παιδιά.

 ■ Κατά την εγκατάσταση της συσκευής πρέπει να τηρούνται οι οδηγίες εγκατάστασης του κατασκευαστή για 
τον αερισμό προϊόντος και καμπίνας.

 ■ Αφήστε ανοίγματα αερισμού, ελεύθερα από εμπόδια, στο κέλυφος της συσκευής ή στην εντοιχισμένη 
κατασκευή.

 ■ Μη χρησιμοποιείτε μηχανικά ή άλλα μέσα για να επιταχύνετε τη διαδικασία απόψυξης, παρά μόνον ό,τι 
συνιστά ο κατασκευαστής.

 ■ Δεν πρέπει να γίνει ζημιά στο κύκλωμα του ψυκτικού.
 ■ Δείτε το φυλλάδιο που διατίθεται σχετικά με το μπρακέτο στήριξης για να αποφύγετε κινδύνους λόγω 

αστάθειας της συσκευής.

R600a
Το ψυγείο αυτό μπορεί να περιέχει ψυκτικό ισοβουτάνιο, το οποίο είναι εύφλεκτο. 

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.
 ■ Μη χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές μέσα στους χώρους αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός 

αν είναι του τύπου που συνιστά ο κατασκευαστής.

Ψυγεία ActiveSmart™
Γρήγορος οδηγός

Ice & Water και μη 
Μοντέλα E372B, E402B, E406B, E522B, RF522W, RF522A & RF540A/RF610A EL

Αποθήκευση τροφίμων και ποτών
 ■ ΜΗΝ αποθηκεύετε μέσα σε αυτή τη συσκευή εκρηκτικές ουσίες, όπως τα δοχεία αεροζόλ με εύφλεκτο 

προωθητικό υλικό.
 ■ Ποτέ μην αποθηκεύετε πτητικά ή εύφλεκτα υλικά μέσα στο ψυγείο, γιατί μπορεί να εκραγούν.
 ■ Ποτέ μην καταψύχετε αεριούχα ποτά σε γυάλινα δοχεία. Τα υγρά διαστέλλονται όταν παγώσουν, με 

αποτέλεσμα το δοχείο να σπάσει.
 ■ 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.

Καθαρισμός
 ■ Πρέπει να το καθαρίζετε τακτικά, τόσο εσωτερικά όσο και εξωτερικά. Πρέπει να το καθαρίζετε μόνο με υγρό 

απορρυπαντικό πιάτων αραιωμένο με ζεστό νερό. Μη χρησιμοποιείτε άλλα καθαριστικά προϊόντα γιατί 
μπορεί να περιέχουν διαλυτικά, τα οποία μπορεί να κάνουν τα πλαστικά εξαρτήματα του ψυγείου να σπάσουν.

Μόνο μοντέλα Ice & Water
 ■ ΜΗ χρησιμοποιήσετε νερό που δεν είναι μικροβιολογικά ασφαλές ή είναι αγνώστου προέλευσης, χωρίς την 

κατάλληλη απολύμανση πριν ή μετά από το σύστημα.
 ■ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ – Συνδέστε μόνο σε δίκτυο πόσιμου νερού.
 ■ ΜΗ συνδέσετε σε δίκτυο με πίεση πάνω από 827 kPa (119 psi) ή κάτω από 150 kPa (22 psi).
 ■ ΜΗ συνδέσετε σε δίκτυο παροχής ζεστού νερού (μέγιστη θερμοκρασία δικτύου 38°C [100°F]).
 ■ ΜΗΝ κόβετε ποτέ σωλήνα με μήκος μικρότερο από 200 mm.
 ■ ΜΗΝ κάνετε τη σύνδεση σε σημείο όπου μπορεί να υπάρχουν ηλεκτροφόρα καλώδια ή σωλήνες νερού όταν 

τρυπήσετε, αφού επιλέξετε τη θέση 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 ή οποιονδήποτε σωλήνα νερού σε σημείο 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.
 ■ ΜΗΝ τοποθετήσετε το φίλτρο ή οποιονδήποτε σωλήνα νερού σε σημεία όπου αναπτύσσονται υψηλές 

θερμοκρασίας, όπως για παράδειγμα σε ψευδοροφή.
 ■ ΠΡΟΣΕΞΤΕ να μη λερωθούν οι σωλήνες κατά την τοποθέτηση.
 ■ ΜΗ χρησιμοποιείτε χαλκοσωλήνα. Χρησιμοποιήστε σε κάθε περίπτωση τον πλαστικό σωλήνα που διατίθεται.
 ■ ΜΗΝ τραβάτε συνεχώς νερό πάνω από 2 λεπτά.

1 	 Οδηγίες	εγκαταςταςης
1a Ρεύμα

 ■ Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί έτσι ώστε το καλώδιο να φτάνει στην 
πρίζα.

 ■ Για να μην υπάρχει κίνδυνος να σβήσει κατά λάθος η συσκευή, συνδέστε 
το ψυγείο στη δική του πρίζα. 

 ■ Για τις απαιτήσεις του ηλεκτρικού ρεύματος, διαβάστε τα στοιχεία της 
πινακίδας του κατασκευαστή, που βρίσκεται στην κάτω δεξιά πλευρά 
μπροστά και φαίνεται όταν ανοίξετε την πόρτα.

 ■ Είναι σημαντικό η συσκευή να είναι σωστά γειωμένη.
 ■ Αν σβήσει το ψυγείο για οποιονδήποτε λόγο, περιμένετε 10 λεπτά μέχρι 

να το ανάψετε πάλι. 

1b Θέση
 ■ Το ψυγείο σας δεν πρέπει να είναι σε θέση που το βλέπει ο ήλιος, 

ούτε δίπλα σε συσκευές που παράγουν θερμότητα, όπως οι εστίες της 
κουζίνας, ο φούρνος ή το πλυντήριο πιάτων.

 ■ Αν η συσκευή σας είναι μοντέλο Ice & Water, πρέπει να υπάρχει 
διαθέσιμη παροχή νερού για να συνδέσετε το ψυγείο. Δείτε την ενότητα 
4 για τις οδηγίες εγκατάστασης.

1c Αερισμός και τοποθέτηση
Όταν εγκαταστήσετε το ψυγείο, φροντίστε να αφήσετε επαρκή αερισμό 
γύρω από τη συσκευή. Το ελάχιστο κενό που πρέπει να αφήσετε για 
αερισμό είναι:

Και στις δύο πλευρές = 20 mm   πίσω = 30 mm   πάνω = 50 mm

 ■ Φροντίστε να υπάρχει αρκετός χώρος για να ανοίγει καλά η πόρτα της 
ψύξης και η πόρτα της κατάψυξης.

 ■ Ο πίνακας και τα διαγράμματα που περιλαμβάνονται στις οδηγίες 
εγκατάστασης που θα βρείτε στις οδηγίες χρήσης δίνουν αναλυτικά όλες 
τις απαραίτητες διαστάσεις.

1d Εγκατάσταση πάγου και νερού 

Σημαντικό!
 ■ Είναι σημαντικό η στραγγαλιστική βαλβίδα (PRV) να τοποθετηθεί πριν 

από το φίλτρο. Η βαλβίδα αυτή εξασφαλίζει ότι δεν μπορεί να επιστρέψει 
νερό στο δίκτυο από το σύστημα νερού του ψυγείου. Αν η βαλβίδα PRV 
δεν τοποθετηθεί στον σωλήνα σύνδεσης του ψυγείου Ice & Water, το 
ψυγείο μπορεί να μη λειτουργεί σε ορισμένες περιπτώσεις.

 ■ Η σύνδεση του νερού πρέπει να γίνει από εξουσιοδοτημένο υδραυλικό 
ή το σέρβις της Fisher & Paykel.  Οι οδηγίες προορίζονται μόνο για τον 
επαγγελματία εγκαταστάτη, παρακαλούμε ακολουθήστε τις οδηγίες για 
να εξασφαλίσετε τη σωστή λειτουργία της συσκευής.
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 ■ Πρέπει να χρησιμοποιηθούν οι καινούργιοι σωλήνες που διατίθενται με 
τη συσκευή και να μη χρησιμοποιηθούν παλιοί σωλήνες.
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Εικ. 1 Σύνδεση στην παροχή νερού

1 Φροντίστε το ψυγείο να μην είναι συνδεδεμένο στην πρίζα όταν κάνετε 
τη σύνδεση.

2 Βρείτε τον διακόπτη για τη σύνδεση του νερού – παροχή μόνο κρύου 
νερού (βαλβίδα πλυντηρίου πιάτων ή μίκτη κουζίνας). Δεν διατίθενται με 
τη συσκευή σύνδεσμος ταυ και πρόσθετος διακόπτης.

3 Συνδέστε τον μπλε σωλήνα 200 mm στην έξοδο της στραγγαλιστικής 
βαλβίδας (μπλε κολάρο) και στην είσοδο του φίλτρου νερού, όπως 
φαίνεται στην Εικ. 1, σημείο 1. Τραβήξτε σιγά και από τις δύο πλευρές για 
να βεβαιωθείτε ότι είναι ασφαλισμένος.

4 Συνδέστε τον λευκό σωλήνα 6 mm στην έξοδο του φίλτρου νερού, όπως 
φαίνεται στην Εικ. 1, σημείο 2. Τραβήξτε σιγά για να βεβαιωθείτε ότι είναι 
ασφαλισμένος.

5 Μετρήστε πόσος σωλήνας χρειάζεται από τη στραγγαλιστική βαλβίδα 
μέχρι τον διακόπτη του νερού (όχι λιγότερο από 250 mm).

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 στην Εικ. 1, σημείο 3. Σημειώστε ότι το ρακόρ που 
διατίθεται ταιριάζει στους περισσότερους διακόπτες.

8 Τοποθετήστε μια ασφάλεια σε κάθε πλευρά του φίλτρου νερού, ανάμεσα 
στο φίλτρο και το κολάρο ασφαλείας.

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 10 λίτρα νερού.

10 Βρείτε την κατάλληλη θέση για το φίλτρο νερού, προσέχοντας τα εξής:
 ■ Το φίλτρο νερού πρέπει να τοποθετηθεί σε κατακόρυφη θέση με την 

κεφαλή του φίλτρου νερού από πάνω. 
 ■ Φροντίστε το φίλτρο να είναι σε θέση που να μπορεί να 

αντικαθίσταται κάθε 6 μήνες. 
 ■ Πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη ελεύθερη απόσταση 64 mm από το 

κάτω μέρος της φύσιγγας του φίλτρου για να μπορεί να αφαιρεθεί η 
φύσιγγα του φίλτρου.

 ■ Μη βιδώσετε το φίλτρο νερού στο ψυγείο.
11 Τοποθετήστε το αφρολέξ διπλής όψης στο πίσω μέρος της κεφαλής του 

φίλτρου νερού και τοποθετήστε το φίλτρο στη θέση που βρήκατε.
12 Περάστε τον σωλήνα 6 mm πίσω από το ψυγείο φροντίζοντας να αφήσετε 

αρκετό σωλήνα για να μπορεί το ψυγείο να τραβηχτεί έξω για σέρβις.
13 Συνδέστε τον σωλήνα στην ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα νερού που 

βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του συμπιεστή του ψυγείου. Προσέξτε τους 
σωλήνες ζεστού νερού.

14 Τραβήξτε σιγά τον σωλήνα για να βεβαιωθείτε ότι έχει κουμπώσει.
15 Η ολοκληρωμένη εγκατάσταση πρέπει να είναι όπως φαίνεται στην Εικ. 1.
16 Ανοίξτε τον διακόπτη του νερού και ελέγξτε αν όλες οι συνδέσεις 

παραμένουν στεγνές 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. 

19 Βάλτε άλλα 3 λίτρα νερού από το σύστημα για να ξεπλυθεί το δοχείο 
νερού του ψυγείου.

20 Μπορείτε πλέον να έχετε παγωμένο νερό και παγάκια από το ψυγείο σας 
ActiveSmart™.

1e Ευστάθεια
 ■ Είναι σημαντικό και οι τέσσερις γωνίες του ψυγείου να πατούν καλά στο 

δάπεδο, για να μην παίζει η συσκευή.
 ■ Αν η συσκευή τοποθετηθεί πάνω σε μαλακό, ανομοιόμορφο ή ανώμαλο 

δάπεδο, μπορεί να γείρει με αποτέλεσμα να μην κλείνουν καλά οι πόρτες. 
 ■ Πριν βάλετε το ψυγείο στη θέση του, φροντίστε να σηκώσετε τελείως τα 

ρυθμιζόμενα μπροστινά πόδια, βιδώνοντας προς τα δεξιά.

 ■ Τοποθετήστε το ψυγείο στη θέση του. Ξεβιδώστε τα ρυθμιζόμενα 
μπροστινά πόδια προς τα αριστερά, για να τα ανοίξετε. Σηκώστε το 
εμπρός μέρος του ψυγείου μέχρι να αποκτήσει ευστάθεια και οι πόρτες 
να κλείνουν μόνες τους όταν τις αφήσετε ανοικτές.

 ■ Το μπροστινό πόδι προς την πλευρά που είναι οι μεντεσέδες παίρνει 
το μεγαλύτερο βάρος, γι' αυτό φροντίστε να πατάει καλά ώστε να μην 
κουνιέται ή παίζει το ψυγείο.

1f Ευθυγράμμιση θυρών του ψυγείου (μόνο στα Γαλλικά μοντέλα)
 ■ Αν το δάπεδο δεν είναι ομοιόμορφο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 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. Αν η δεξιά πόρτα 
είναι πολύ χαμηλά, ρυθμίστε το δεξιό πόδι κατά τον ίδιο τρόπο. 

1g Πριν βάλετε τρόφιμα στην ψύξη ή στην κατάψυξη
 ■ Αφαιρέστε όλα τα υλικά συσκευασίας από το ψυγείο, καθαρίστε το 

εσωτερικό της συσκευής και λειτουργήστε το ψυγείο κενό για 2 – 3 ώρες 
πριν βάλετε μέσα τρόφιμα.

Οικονομία ρεύματος
Για την πιο οικονομική σε κατανάλωση ενέργειας λειτουργία της 
συσκευής σας:

 ■ Μη σκεπάσετε το ψυγείο με υλικό που δεν αφήνει ελεύθερες τις 
επιφάνειες, ώστε να κυκλοφορεί αέρας γύρω από τη συσκευή.

 ■ Αφήστε ικανό κενό εμπρός από τους αεραγωγούς, μέσα στον θάλαμο, 
για την καλύτερη δυνατή κυκλοφορία του ψυχρού αέρα.

 ■ Αφήστε τα ζεστά φαγητά να κρυώσουν πριν τα βάλετε στο ψυγείο.
 ■ Μην παραγεμίζετε το ψυγείο.
 ■ Ανοίγετε την πόρτα όσο το δυνατόν λιγότερο.
 ■ Επιλέξτε μια όχι πολύ χαμηλή ρύθμιση της θερμοκρασίας.
 ■ Ελέγξτε τα λάστιχα των θυρών για διαρροές.

2 	 ΧΡηςη	τΩΝ	κΟΥΜΠίΩΝ		 	
	 	 Μεςα	ςτΟ	ΨΥγείΟ

Όλα τα μοντέλα διαθέτουν ένα εσωτερικό ταμπλό με LED και κουμπιά αφής. 
Παρακάτω εμφανίζονται τρεις εκδόσεις αυτού του εσωτερικού ταμπλό.

Εσωτερικό ταμπλό

Εικ. 2 Εσωτερικά κουμπιά 
στα μοντέλα Tasman

Εικ. 3 Εσωτερικά κουμπιά 
στα μοντέλα Designer και 
Elegance

Εικ. 4 Εσωτερικά κουμπιά 
στα μοντέλα Ice & Water

2a Ρύθμιση θερμοκρασίας
Όταν ανάψετε για πρώτη φορά το ψυγείο, το ισχυρό σύστημα ψύξης 
θα κρυώσει αυτόματα ψύξη και κατάψυξη στην προκαθορισμένη 
θερμοκρασία. Θα χρειαστούν περίπου 2 – 3 ώρες.

Εικ. 5 Εσωτερικά κουμπιά ρύθμισης της θερμοκρασίας

Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία στα διαμερίσματα του 
ψυγείου:

1 Ανάβει αυτόματα το LED της ψύξης. Εμφανίζεται η ένδειξη της 
θερμοκρασίας με μια σειρά από LED.

2 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία της ψύξης.  

3 Για να ρυθμίσετε τη θερμοκρασία της κατάψυξης, πατήστε μία φορά το 
κουμπί  για να ανάψει το LED της κατάψυξης.  

4 Χρησιμοποιήστε τα κουμπιά  και  για να ρυθμίσετε τη 
θερμοκρασία της κατάψυξης.  

2b  Σίγαση συναγερμού
Η λειτουργία αυτή κλείνει τον ήχο ειδοποίησης για 20 λεπτά, αν 
χρειαστεί να έχετε την πόρτα του ψυγείου ανοικτή για περισσότερο 
χρόνο, όπως για παράδειγμα όταν καθαρίζετε το ψυγείο.

Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί  στο εσωτερικό 
ταμπλό. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία, ανάβει η ένδειξη Alarm Mute.

2c Ειδικές λειτουργίες
 Ταχεία κατάψυξη (μόνο μοντέλα Designer και Ice & Water)

Η λειτουργία Fast Freeze αυξάνει την ταχύτητα κατάψυξης, κατεβάζοντας 
την κατάψυξη στη χαμηλότερη θερμοκρασία της για 12 ώρες, κάτι που 
βοηθά να διατηρήσουν τα τρόφιμα που καταψύχονται τη γεύση την υφή 
και τη φρεσκάδα τους.

 ■ Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί  στο εσωτερικό 
ταμπλό. Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάβει η ένδειξη Fast Freeze. 

 Ψύξη μπουκαλιών (μόνο μοντέλα Designer και Ice & Water)

Η λειτουργία Bottle Chill ψύχει πιο γρήγορα τα αναψυκτικά στην 
κατάψυξη, χωρίς να χρειάζεται να ανησυχείτε μήπως τα ξεχάσετε. 
Λειτουργεί με χρονοδιακόπτη που είναι ρυθμισμένος στα 15 λεπτά, αλλά 
ο χρόνος που χρειάζονται τα αναψυκτικά για να κρυώσουν εξαρτάται 
από το μέγεθός τους. Αν μετά από 15 λεπτά, τα αναψυκτικά δεν έχουν 
κρυώσει αρκετά, απλά τα βάζετε πάλι στην κατάψυξη και ενεργοποιείτε 
πάλι τη λειτουργία.

 ■ Για να την ενεργοποιήσετε, πατήστε το κουμπί  στο εσωτερικό ταμπλό. 
Όταν ενεργοποιηθεί η λειτουργία ανάβει η ένδειξη Bottle Chill. Ανάβει το 
εικονίδιο  στο εξωτερικό ταμπλό (μόνο στα μοντέλα Ice & Water).

 ■ Μόλις περάσουν τα 15 λεπτά ακούγεται ένας ήχος ειδοποίησης. 
 ■ Στα άλλα μοντέλα πλην Ice & Water: ανοίξτε την πόρτα της ψύξης και 

πατήστε το κουμπί  στο εσωτερικό ταμπλό για να σταματήσει ο ήχος 
ειδοποίησης.

 ■ Στα μοντέλα Ice & Water: αναβοσβήνει το εικονίδιο  στο εξωτερικό 
ταμπλό. Πατήστε το κουμπί  στο εξωτερικό ταμπλό για να 
σταματήσει ο ήχος ειδοποίησης.

 ■ Θυμηθείτε να βγάλετε τα αναψυκτικά από την κατάψυξη.

2d Παγομηχανή
Πρώτη χρήση της παγομηχανής

Εικ. 6 Εσωτερικά κουμπιά παραγωγής πάγου

 ■ Όταν ανάψετε το ψυγείο σας για πρώτη φορά μετά την εγκατάσταση, η 
παγομηχανή είναι κλειστή. Η ένδειξη πάνω από το εικονίδιο Ice On/Off 
είναι σβηστή.  

 ■ Για να ενεργοποιήσετε την παγομηχανή, πατήστε το κουμπί . 
Η ένδειξη πάνω από το εικονίδιο Ice On/Off ανάβει όταν είναι 
ενεργοποιημένη η παγομηχανή.

 ■ Πατήστε και κρατήστε πατημένα τα κουμπιά  ,  και  μαζί για 4 
δευτερόλεπτα και στη συνέχεια κλείστε τις πόρτες. Η παγοθήκη ανοίγει. 
Πατήστε για να ανοίξει η παγοθήκη άλλη μία φορά. Η παγοθήκη ανοίγει 
και αδειάζει το νερό μέσα στο δοχείο. Αδειάστε το νερό και τοποθετήστε 
πάλι το δοχείο.

 ■ Αν το δοχείο έχει γεμίσει πάγο ή δεν έχει τοποθετηθεί σωστά, η 
παγομηχανή δεν πρόκειται να λειτουργήσει. Αν αφαιρεθούν όλα τα 
δοχεία, η παγομηχανή δεν πρόκειται να λειτουργήσει.

 ■ Πετάξτε τα παγάκια που θα φτιάξει το ψυγείο τις πρώτες 24 ώρες 
λειτουργίας του. 

 ■ Συνιστάται να κλείσετε την παγομηχανή αν:
– Δεν έχει νερό για αρκετές ώρες,
– Αν πρόκειται να βγάλετε την παγοθήκη για αρκετή ώρα,
– Αν φεύγετε για διακοπές/εκδρομή.

3 	 ΧΡηςη	εΞΩτεΡίκΩΝ			 	
	 	 κΟΥΜΠίΩΝ	καί	εΞΟδΟΥ		 	
	 	 ΝεΡΟΥ

Τα μοντέλα Ice & Water διαθέτουν εξωτερικό ταμπλό και έξοδο νερού.

Εικ. 7 Εξωτερικά κουμπιά και βρύση στα μοντέλα  Ice & Water

3a Εξωτερικό ταμπλό
Στο πάνω μέρος υπάρχει ένα κουμπί με LED και δύο εικονίδια με LED.

Κουμπί ασφάλισης και φως

Ασφαλίζει/απασφαλίζει την έξοδο του νερού. Το φως ανάβει 
όταν είναι ασφαλισμένη η έξοδος του νερού.

Ένδειξη ψύξης αναψυκτικών

Δείχνει πότε είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία Bottle Chill και 
αναβοσβήνει όταν είναι έτοιμα τα αναψυκτικά.

Ένδειξη αλλαγής φίλτρου

Ανάβει όταν χρειάζεται αντικατάσταση το φίλτρο νερού.

3b Έξοδος νερού
Πρώτη χρήση της βρύσης του ψυγείου

 ■ Μετά την εγκατάσταση, αφήστε να περάσει περίπου ένα λεπτό από τη 
στιγμή που θα πιέσετε τη λαβή της βρύσης μέχρι τη στιγμή που θα αρχίσει 
να τρέχει νερό. Έτσι θα μπορέσει να γεμίσει τελείως το δοχείο νερού.

 ■ Αφού γεμίσει το δοχείο, αφήστε να τρέξουν 3 λίτρα για να αδειάσει το 
δοχείο.

 ■ Παρακαλούμε σημειώστε ότι αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση, μπορεί 
να στάζουν λίγες σταγόνες από τη βρύση τις επόμενες λίγες μέρες, μέχρι 
να φύγει και ο υπόλοιπος παγιδευμένος αέρας.

4 	 ΠεΡίςςΟτεΡες	ΠΛηΡΟΦΟΡίες
Πριν καλέσετε το σέρβις ή τεχνικό...

Δείτε τι μπορείτε να κάνετε μόνοι σας. Συμβουλευθείτε τις οδηγίες 
εγκατάστασης και τις οδηγίες χρήσης, συγκεκριμένα την ενότητα περί 
αντιμετώπισης προβλημάτων, και ελέγξτε τα εξής: 

1 Αν η συσκευή είναι εγκατεστημένη σωστά.
2 Αν γνωρίζετε να χρησιμοποιείτε σωστά τη συσκευή.

Αν ελέγξετε αυτά τα σημεία και εξακολουθείτε να χρειάζεστε βοήθεια, 
δείτε την ιστοσελίδα www.fisherpaykel.eu για τους περιφερειακούς 
συνεργάτες μας.




