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Επισημάνσεις Ασφαλείας

ΟΔΗΓΙΕΣ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ– Η ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΜΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Τα ψυγεία μας συσκευάζονται από υλικά μη ρυπογόνα, φιλικά προς το περιβάλλον και ανακυκλώσιμα. Σας παρακαλούμε
να συνεχίσετε την ιδέα αυτή απορρίπτοντας σωστά την συσκευασία. Επικοινωνήστε με τους αρμόδιους φορείς
περισυλλογής και ανακύκλωσης των υλικών αυτών.
Ποτέ μην απορρίπτετε την συσκευασία ή μέρος αυτής οπουδήποτε. Μέρη της συσκευασίας και κυρίως οι πλαστικές
σακούλες, ενέχουν κίνδυνο ασφυξίας στα παιδιά.
Η παλιά σας συσκευή πρέπει επίσης να απορριφθεί σωστά.
Σημαντικό είναι να επικοινωνείτε με τους αρμόδιους φορείς περισυλλογής παλαιών συσκευών. Η σωστή απόρριψη
επιτρέπει τον διαχωρισμό των χρήσιμων υλικών. Τα ψυγεία χρησιμοποιούν ειδικά ψυκτικά αέρια τα οποία μπορούν να
βλάψουν το περιβάλλον, είναι σημαντικό λοιπόν να φροντίζουμε για την ακεραιότητα του ψυκτικού κυκλώματος, έως οι
αρμόδιοι φορείς περισυλλέξουν την συσκευή.
Πριν απορρίψετε την παλαιά σας συσκευή είναι σημαντικό να αφαιρέσετε τις πόρτες, αφήνοντας τα ράφια στην θέση
τους, προκειμένου να αποφύγουμε τον εγκλωβισμό παιδιών σε πιθανό παιχνίδι. Επίσης κόψτε το καλώδιο της
τροφοδοσίας και απορρίψτε το μαζί με το φις.

1. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Φυλάξτε το εγχειρίδιο σε ένα ασφαλές μέρος, καθότι περιέχει πληροφορίες για την τοποθέτηση, την χρήση και την
επισκευή της συσκευής. Το εγχειρίδιο πρέπει να φυλάσσετε για να μπορεί να μεταβιβαστεί στον επόμενο κάτοχο της
συσκευής.
Ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις ακόλουθες επισημάνσεις:
- Ποτέ μην θέσετε σε λειτουργία την συσκευή εάν έχει βλάβη: εάν δεν είστε βέβαιοι, επικοινωνήστε με το κέντρο

εξυπηρέτησης βλαβών.
- Η συσκευή πρέπει να τοποθετηθεί και να συνδεθεί με το ρεύμα σε πλήρη συμμόρφωση με τις οδηγίες που παρέχονται

με αυτό το εγχειρίδιο. Οι συνθήκες ηλεκτρικής σύνδεσης πρέπει να  είναι όπως περιγράφονται στην ταμπέλα του
κατασκευαστή,  η οποία βρίσκεται στην κάτω αριστερή γωνία του σώματος της συσκευής. Η ασφαλής
ηλεκτρολογική λειτουργία της συσκευής εγγυάται μόνο όταν η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του σπιτιού γειώνεται
σύμφωνα με τους κανονισμούς.

- Οι επισκευές πρέπει να γίνονται μονάχα από εξειδικευμένο τεχνικό εγκεκριμένο από το τεχνικό τμήμα της Smeg.
Πάντα να αποσυνδέετε την συσκευή από την πρίζα σε περίπτωση βλάβης και συντήρησης, όταν αλλάζετε λαμπτήρες ή
κατά τον καθαρισμό. Ποτέ μην αποψύχετε με χρήση άλλων ηλεκτρικών συσκευών ή καθαριστές ατμού,. Ποτέ μην
απομακρύνετε σχηματισμένο πάγο με αιχμηρά αντικείμενα, καθώς μπορεί να προκαλέσετε μη επιδιορθώσιμη
βλάβη στα τοιχώματα του ψυγείου.

- Ποτέ μην μετακινείτε το ψυγείο από τις πόρτες ή τα χερούλια.
- Τα αλκοολούχα ποτά πρέπει να αποθηκεύονται σφραγισμένα και πάντα όρθια. Ποτέ μην αποθηκεύετε υγρά σε

κονσέρβες ή γυάλινα δοχεία στην κατάψυξη, ειδικά εάν περιέχουν διοξείδιο του άνθρακα. Ποτέ μην αποθηκεύετε
προϊόντα που περιέχουν αέρια, εύφλεκτα συστατικά ή συστατικά που εκρύγνονται στην κατάψυξη: κίνδυνος έκρηξης!

- Για την ομαλή λειτουργία του ψυγείου, ποτέ μην καλύπτετε ή εμποδίζετε με οποιονδήποτε τρόπο τους αεραγωγούς.
- Ποτέ μην αγγίζετε τα κατεψυγμένα προϊόντα που μόλις αφαιρέσατε από την κατάψυξη ή τα εισάγεται στο στόμα.

Κίνδυνος εγκαύματος από την πολύ χαμηλή θερμοκρασία.
- Ποτέ μην τρώτε ή πίνετε τρόφιμα που φαίνονται αλλοιωμένα ή μυρίζουν άσχημα.
- Ποτέ μην επιτρέπετε στα παιδιά να παίζουν με το ψυγείο ή μέρη αυτού, ποτέ μην το χρησιμοποιείτε για λόγους

άλλους, από αυτούς που έχει σχεδιαστεί..
Σε περίπτωση διακοπής ρεύματος, ανοίγετε τις πόρτες το λιγότερο δυνατό. Εάν τα κατεψυγμένα τρόφιμα προλάβουν να
αποψυχθούν έστω και μερικώς μην τα ξαναβάλετε στην κατάψυξη.

Προειδοποίηση:
Αυτό το ψυγείο χρησιμοποιεί ισοβουτάνιο (R600a), αυτό το ψυκτικό αέριο είναι χωρίς CFC  αλλά
εύφλεκτο. Όταν μεταφέρετε, τοποθετείτε, καθαρίζετε και επισκευάζετε το ψυγείο, προσέχετε μην
προκληθεί βλάβη σε κάποιο μέρος του ψυκτικού κυκλώματος και υπάρξει διαρροή αερίου. Σε
περίπτωση ζημιάς, μην χρησιμοποιήσετε γυμνή φλόγα και ηλεκτρικό σπινθήρα και αερίστε το
δωμάτιο.

2. ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ
Η συσκευή κατασκευάζεται συγκεκριμένα για εσωτερική χρήση και είναι επομένως κατάλληλη για την ψύξη και την
αποθήκευση των φρέσκων και παγωμένων τροφίμων και την παραγωγή κύβων πάγου. Η συσκευή δεν έχει σχεδιαστεί ή
κατασκευαστεί για επαγγελματική χρήση. Η Smeg δε φέρει καμία ευθύνη για ζημία που προκύπτει από ανάρμοστη χρήση
της συσκευής. Το ψυγείο έχει υποβληθεί στις απαραίτητες δοκιμές στη συμπίεση του κυκλώματος ψύξης και
συμμορφώνεται με τους κανονισμούς για την ασφάλεια των ηλεκτρικών συσκευών.

Προειδοποίηση:
ο κατασκευαστής δε φέρει καμία ευθύνη για τον τραυματισμό ή ζημία που προκαλείται από τη μη
συμμόρφωση με τους ανωτέρω κανονισμούς ή πρόκληση εσκεμμένης βλάβης έστω και σε ένα μόνο μέρος
της συσκευής και τη χρήση μη γνήσιων ανταλλακτικών.
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3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΔΕΣΗ
3.1 Επιλέγοντας τη θέση
Πάντα τοποθετείτε το ψυγείο σε μια ξηρά θέση με ικανοποιητικό εξαερισμό. Μην το εκθέστε ποτέ στο άμεσο φως του
ήλιου ή το εγκαταστήσετε υπαίθρια. Ανάλογα με την κατηγορία κλίματός της (που δηλώνεται στην πινακίδα μέσα στο
διαμέρισμα της συντήρησης), η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διαφορετικούς όρους θερμοκρασίας:

Κατηγορία Περιβαλλοντική θερμοκρασία

Sn (υποφυσιολογικό) από + 10°C + 32°C

Ν (κανονικό) από + 16°C + 32°C

ST (υποτροπικό) από + 18°C + 38°C

Τ (τροπικό) από + 18°C + 43°C

Μην τοποθετήσετε ποτέ το ψυγείο κοντά σε πηγές θερμότητας. Εάν αυτό είναι αναπόφευκτο, μια κατάλληλη μονωτική
επιφάνεια πρέπει να χρησιμοποιηθεί για να επιτρέψει στη συσκευή να λειτουργήσει κατάλληλα. Διαφορετικά, τοποθετήστε
τη συσκευή τουλάχιστον 3 εκατ. από τις ηλεκτρικές ή τις κουζίνες αερίου και τουλάχιστον 30 εκατ. από τα συστήματα
θέρμανσης καύσης ή ακτινοβολίας. Για να δημιουργήσει κατάλληλη ψύξη ο συμπυκνωτής, το ψυγείο δεν πρέπει να
τοποθετηθεί κοντά στον τοίχο. Για να αποτραπεί αυτό, με τη συσκευή παρέχονται δύο πλαστικοί
αποστάτες που πρέπει να εγκατασταθούν στην κορυφή του συμπυκνωτή. Εάν το ψυγείο
εγκαθίσταται κάτω από ένα επιτοίχιο ντουλάπι, η απόσταση μεταξύ των δύο πρέπει να είναι
τουλάχιστον 5 εκατ.. Προσοχή να μην γρατσουνίσετε ή χτυπήσετε το πάτωμα κατά την
εγκατάσταση της συσκευής σε παρκέ ή λινέλαιο. Εάν κρίνεται απαραίτητο, κατά τον προσδιορισμό
της θέσης του ψυγείου, κυλήστε το επάνω σε κομμάτια ξύλου ή ένα χαλί στο σημείο που
αποφασίσατε να τοποθετηθεί.

3.2 Προσδιορισμός θέσης και ευθυγράμμιση της συσκευής
Τοποθετήστε το ψυγείο σε μια σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Για να αντισταθμίσετε οποιαδήποτε ανομοιομορφία του
πατώματος, η συσκευή έχει δύο ρυθμίσιμα πόδια στην μπροστινή και δύο ρυθμίσιμα πόδια στην πίσω πλευρά (εκτός από
το μοντέλο FA311X1/XS1 και FAB310X1/XS1, το οποίο έχει μόνο μπροστά). Για να ρυθμίσετε τα μπροστινά πόδια,
ξεβιδώστε τα απλά με το χέρι. Ένα ειδικό κλειδί παρέχεται για τα πίσω πόδια: ξεβιδώστε το παξιμάδι, ρυθμίστε το πόδι
και σφίξτε έπειτα το παξιμάδι για να ασφαλίσετε το πόδι στην επιλεγμένη θέση.

3.3 Ηλεκτρική σύνδεση
Πριν ενεργοποιήσετε το ψυγείο για πρώτη φορά, αφήστε το σε κάθετη θέση για τουλάχιστον δύο ώρες. Κατόπιν συνδέστε
το φις της συσκευής με μια πρίζα που έχει γείωση, εγκατεστημένη σύμφωνα με τους κανονισμούς για την ηλεκτρική
ασφάλεια. Οι τιμές τάσης και συχνότητας δηλώνονται στην πινακίδα μέσα στο διαμέρισμα της συντήρησης. Η συσκευή
πρέπει να συνδεθεί με το ηλεκτρικό ρεύμα και να γειωθεί σύμφωνα με τους σχετικούς κανονισμούς και απαιτήσεις. Η
συσκευή είναι σε θέση να αντισταθεί σε σύντομες διακυμάνσεις της τάσης, έως 15% λιγότερο ή έως 10% περισσότερο
από την εκτιμημένη τάση που δηλώνεται στην πινακίδα. Εάν το φις πρέπει να αντικατασταθεί, αυτή η λειτουργία πρέπει
να διενεργηθεί μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο τεχνικό της Smeg.
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4. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
4.1 FAB 28
Συντήρηση (A): διαμέρισμα για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίμων

Διαμέρισμα κατάψυξης (B): διαμέρισμα για την αποθήκευση των παγωμένων τροφίμων
και για το πάγωμα των φρέσκων τροφίμων.

Για να ανοίξετε την πόρτα, τραβήξτε τη λαβή προς το μέρος σας
(βλ. το διάγραμμα κατωτέρω)

Για να κλείσετε, ωθήστε την πόρτα προς το γάντζο του και
ελέγξτε ότι κλείνει ερμητικά.

4.2 FAB 30 – FA311X1/XS1 – FAB310X1/XS1

Συντήρηση (A): διαμέρισμα για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίμων

Διαμέρισμα κατάψυξης (B): διαμέρισμα για την αποθήκευση των παγωμένων
τροφίμων και για το πάγωμα των φρέσκων τροφίμων.

4.3 FAB 32

Συντήρηση (A): διαμέρισμα για την αποθήκευση των φρέσκων τροφίμων

Διαμέρισμα κατάψυξης (B): διαμέρισμα για το πάγωμα των παγωμένων τροφίμων. Τα
διάφορα τρόφιμα μπορούν να τοποθετηθούν στα παρεχόμενα καλάθια. Το κατώτατο
σημείο του διαμερίσματος έχει ένα κανάλι (D) για τη συλλογή και το στράγγισμα του
νερού που παράγεται κατά το ξεπάγωμα (βλ. "Συντήρηση και Καθαρισμός").

Πάνελ χειριστηρίων (C): εξωτερικά χειριστήρια για τη ρύθμιση της λειτουργίας του
ψυγείου
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4.4 Ράφια
κάθε ψυγείο έρχεται πλήρες με διάφορα ράφια που μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα ύψη στους αντίστοιχους
οδηγούς. Κάθε ράφι έχει μια ασφάλεια για να αποτραπεί η πλήρης εξαγωγή ή τυχαία αφαίρεσή του. Για να τα αφαιρέσετε
από τη συσκευή, ανυψώστε το πίσω μέρος και εξάγετέ τα. Κατόπιν αλλάξτε τη θέση του ραφιού ή των ραφιών όπως
επιθυμείτε. Για την εύκολη αφαίρεση όλων των εσωτερικών εξαρτημάτων, η πόρτα πρέπει να είναι εντελώς ανοικτή.

4.5 Ράφι μπουκαλιών
Όπως τα συνηθισμένα ράφια, το ράφι μπουκαλιών μπορεί επίσης να τεθεί σε διαφορετικά ύψη.
Μπορεί να τοποθετηθεί στο εσωτερικό της συντήρησης σε δύο διαφορετικές θέσεις: οριζόντια ή
με το μπροστινό μέρος ελαφρώς κεκλιμένο, έτσι ώστε τα μπουκάλια να μπορούν να
τοποθετηθούν με κλίση. Για να αφαιρέσετε το ράφι μπουκαλιών, ανυψώστε το πίσω μέρος και
τραβήξτε το προς τα έξω.
Προειδοποίηση: εάν επιθυμείτε να αποθηκεύσετε μπουκάλια ψηλότερα του μετρίου στο
ράφι μπουκαλιών, πρέπει να τεθεί σε ένα ύψος που δεν θα αποτρέψει την πόρτα από να
κλείσει κατάλληλα.

4.6 Σύστημα απόψυξης της συντήρησης
Το πίσω τμήμα του διαμερίσματος της συντήρησης, έχει ένα κανάλι και μια τρύπα για τη συλλογή του νερού που
παράγεται κατά το ξεπάγωμα. Για να εξασφαλίσετε την αδιάκοπτη και σωστή λειτουργία της συντήρησης, προσέξτε ώστε
να μην παρεμποδίζεται ή φράσσεται ποτέ αυτή η τρύπα. Το καλύτερο είναι να ελέγχετε και να καθαρίζετε αρκετά τακτικά,
χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι δύσκαμπτου καλωδίου.

4.7 Δοχεία φρούτων και λαχανικών
αυτό το δοχείο (υπάρχουν 2 στο μοντέλο FAB 32) είναι στο κατώτατο σημείο του διαμερίσματος της συντήρησης, και
εγκαθίσταται με ένα γυάλινο ράφι για να καλύψει τα φρέσκα τρόφιμα που απαιτούν σταθερή υγρασία για τη βέλτιστη
αποθήκευση.

4.8 Ράφια και δοχεία πόρτας
Στο εσωτερικό της πόρτας εγκαθίστανται τα ειδικά ράφια και δοχεία για αυγά, βούτυρο, γαλακτοκομικά προϊόντα, κυτία
αλουμινίου, κονσέρβες και άλλες μικρές συσκευασίες. Το κατώτατο σημείο της πόρτας έχει ένα ράφι για τα κάθετα
μπουκάλια. Για να εξασφαλιστούν τα μπουκάλια από πιθανή πτώση όταν ανοίγει και κλείνει η πόρτα, πρέπει να
ασφαλίζονται με την ειδική πλαστική ράβδο.
Όλα τα ράφια και τα δοχεία της πόρτας μπορούν να αφαιρεθούν για τον καθαρισμό τους. Για να τα αφαιρέσετε από την
πόρτα, χτυπήστε τα ελαφρά προς τα πάνω με την παλάμη σας, πρώτα τη μια πλευρά της ζώνης εισαγωγής και έπειτα
την άλλη. Μην τοποθετείτε υπερβολικά βαριά μπουκάλια στο ράφι μπουκαλιών, και τοποθετήστε τα μπουκάλια στο ράφι
ήπια κατά τη φόρτωσή τους (Εικ.1). Κατά την αφαίρεση των μπουκαλιών, μην τα τραβάτε σε διαγώνια κατεύθυνση
δεδομένου ότι αυτό μπορεί να λυγίσει την πλαστική ράβδο στήριξης (Εικ.2).

   Εικ. 1)  Εικ. 2)
4.9 Δοχείο τυριών
Ένα ειδικό δοχείο τυριών με καπάκι παρέχεται (ανάλογα με το μοντέλο). Αυτό μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε
ράφι τους απαιτείται.

4.10 Εσωτερικός φωτισμός
Όταν ανοίγει η πόρτα τους συντήρησης, ανάβει το φως και παραμένει αναμμένο έως ότου η πόρτα είναι εντελώς κλειστή.
Το φως ανάβει ακόμα κι αν ο θερμοστάτης της συντήρησης τεθεί στο «0» (απενεργοποίηση), σημαίνοντας ότι το ψυγείο
είναι σβησμένο.
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5. ΤΑΚΤΟΠΟΙΩΝΤΑΣ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΤΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ
Τακτοποιήστε τα τρόφιμα στα διάφορα ράφια, προσέχοντας ότι υπάρχει αεροστεγές περιτύλιγμα ή κάλυμμα σε αυτά.
Αυτή η πρόληψη:
§ θα συντηρήσει το άρωμα, την υγρασία και τη φρεσκάδα των τροφίμων
§ θα αποτρέψει την επικάλυψη των τροφίμων με διαφορετικά αρώματα και γεύσεις
§ θα αποτρέψει το επίπεδο υγρασίας μέσα στο ψυγείο να γίνει πάρα πολύ υψηλό λόγω της κανονικής αναπνοής των

τροφίμων (ειδικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά). Σε δύσκολες συνθήκες λειτουργίας (άνοδος της περιβαλλοντικής
θερμοκρασίας και υγρασίας, συχνό άνοιγμα των πορτών) μπορεί να δημιουργηθεί υγρασία στα ράφια.
Χρησιμοποιείστε μόνο δοχεία που εγκρίνονται για την αποθήκευση τροφίμων. Πάντα επιτρέψτε στα ζεστά τρόφιμα
και τα ποτά για να αποκτήσουν θερμοκρασία δωματίου πριν τοποθετηθούν μέσα στο ψυγείο.

Μην αποθηκεύετε ποτέ εκρηκτικές ουσίες στη συσκευή και αποθηκεύστε τα υψηλής περιεκτικότητας οινοπνευματώδη
ποτά, καλά σφραγισμένα και κάθετα.

6. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Ο επιλογέας στην επάνω δεξιά γωνία της συντήρησης χρησιμοποιείται για να τεθεί η  θερμοκρασία
λειτουργίας και στη συντήρηση και την κατάψυξη (στην περίπτωση του μοντέλου FAB32 ελέγχει τη
θερμοκρασία μόνο της συντήρησης). Όταν ο επιλογέας περιστραφεί στο 0 («απενεργοποίηση»), η
συσκευή είναι απενεργοποιημένη. Οι επιλογές λειτουργίας είναι από το 1 έως το 7.
Δεν υπάρχει καμία άμεση συσχέτιση μεταξύ της ρύθμισης που επιλέγεται και της θερμοκρασίας στα δύο
τμήματα της συσκευής. Η αύξηση του επιλεχθέντος αριθμού μειώνει τη θερμοκρασία μέσα στη συσκευή.
Χρησιμοποιήστε τις υψηλότερες επιλογές (6-7) μόνο εάν είναι απολύτως απαραίτητο: με αυτές τις επιλογές, η
θερμοκρασία μέσα στο διαμέρισμα της συντήρησης μπορεί να είναι κοντά στον 0°C και η κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας θα είναι μεγαλύτερη. Σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας, μια μέση – χαμηλή επιλογή (2-3) συστήνεται. Αυτό θα
παράσχει αποτελεσματική αποθήκευση των φρέσκων τροφίμων στο διαμέρισμα της συντήρησης και των παγωμένων
τροφίμων στο διαμέρισμα της κατάψυξης.

Σημαντικό
Οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία) και η συχνότητα με την οποία οι
πόρτες των δύο χωριστών διαμερισμάτων ανοίγουν, μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις εσωτερικές
θερμοκρασίες του ψυγείου.

7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ
ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ

7.1 Ψυγείο χωρίς επιλογέα εντατικής ψύξης

24 ώρες πριν παγώσετε μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων, γυρίστε τον θερμοστάτη σε μια ρύθμιση μεταξύ 5 και
7. Αφότου έχουν περάσει οι 24 ώρες, εισάγετε τα φρέσκα τρόφιμα και γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασίας στην
προκαθορισμένη επιλογή (βλ. «θέτοντας τη θερμοκρασία»).

Σημαντικό
Οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία) και η συχνότητα με την οποία οι
πόρτες των δύο χωριστών διαμερισμάτων ανοίγουν, μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις εσωτερικές
θερμοκρασίες του ψυγείου.

7.2 Ψυγείο με επιλογέα εντατικής ψύξης
24 ώρες πριν παγώσετε μια μεγάλη ποσότητα φρέσκων τροφίμων, ενεργοποιήστε το διακόπτη στο
πάνελ των χειριστηρίων. Η λειτουργία ενεργοποιείται με τη συμπίεση του διακόπτη έτσι ώστε το
χρωματισμένο σημάδι «Ι» να είναι ορατό. Ο διακόπτης είναι κλειστός όταν το σημάδι «Ο» είναι
ορατό. Αφού ενεργοποιήσετε την εντατική λειτουργία ψύξης, γυρίστε το θερμοστάτη σε μια ρύθμιση
μεταξύ 5 και 7. Μετά από 24 ώρες, εισάγετε τα φρέσκα τρόφιμα, κλείστε το διακόπτη και γυρίστε
τον επιλογέα θερμοκρασίας στην προκαθορισμένη επιλογή. Αυτή η διαδικασία πρέπει να
χρησιμοποιηθεί όταν ενεργοποιείται για πρώτη φορά το ψυγείο, και όποτε ενεργοποιείται μετά από μια μακρά περίοδο
αχρηστίας, για να χαμηλώσει τη θερμοκρασία στο διαμέρισμα της κατάψυξης γρηγορότερα. (Βλ. «θέτοντας τη
θερμοκρασία»)
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7.3 Ψυγείο με λειτουργία ταχείας ψύξης FAB32
Στην κορυφή της συσκευής υπάρχουν δύο διακόπτες και ο επιλογέας για τον καθορισμό της θερμοκρασίας της
κατάψυξης.
7.3.1 Πάνελ ελέγχου

4 5
1 Διακόπτης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης του καταψύκτη
2 Κόκκινη προειδοποιητική λυχνία: δείχνει ότι η θερμοκρασία μέσα στην κατάψυξη είναι υψηλότερη από την επιλεγμένη
θερμοκρασία. Σβήνει όταν η καθορισμένη θερμοκρασία επιτυγχάνεται
3 Διακόπτης ταχείας ψύξης
4 Ρυθμιστής θερμοκρασίας
5 Εξωτερικό θερμόμετρο διαμερίσματος κατάψυξης.
Για να ενεργοποιήσετε την κατάψυξη πιέστε τον διακόπτη 1. Εάν το πράσινο φως είναι αναμμένο, η κατάψυξη λειτουργεί.
Κατόπιν θέστε τον θερμοστάτη χρησιμοποιώντας τον παρεχόμενο ρυθμιστή (4). Για να μειώσετε τη θερμοκρασία στο
διαμέρισμα της κατάψυξης, ρυθμίστε από το «min» στο «max « (ελάχιστο – μέγιστο). Είναι καλύτερο να κρατηθεί ο
ρυθμιστής σε μια μέση τιμή σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας και να επιλεχθεί το μέγιστο μόνο για το γρήγορο πάγωμα
των τροφίμων που φορτώνονται. Οι επιλογές κοντά στο ελάχιστο επίπεδο συστήνονται εάν υπάρχει μόνο μία μικρή
ποσότητα τροφίμων στο διαμέρισμα της κατάψυξης.

Σημαντικό
Οι αλλαγές στις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία) και η συχνότητα με την οποία οι
πόρτες των δύο χωριστών διαμερισμάτων ανοίγουν, μπορούν να έχουν επιπτώσεις στις εσωτερικές
θερμοκρασίες του ψυγείου.

7.3.2 Ταχεία ψύξη
Για να ενεργοποιήσετε αυτή την λειτουργία, πιέστε τον διακόπτη 3, όπως περιγράφεται στο τμήμα «7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ
ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ». Εάν το πορτοκαλί φως είναι αναμμένο, η
λειτουργία έχει ενεργοποιηθεί. Όταν αυτή η λειτουργία τεθεί, το σύστημα ψύξης λειτουργεί συνεχώς και επιτρέπει το
γρηγορότερο πάγωμα των μεγάλων ποσοτήτων φρέσκων τροφίμων. Οι μικρές ποσότητες φρέσκων τροφίμων (μέχρι
περίπου 2 κλ) μπορούν να παγώσουν ακόμη και χωρίς την ενεργοποίηση της λειτουργίας ταχείας ψύξης. Για να κάνετε
οικονομία στην ηλεκτρική ενέργεια, μην κρατήστε αυτήν την λειτουργία ενεργοποιημένη εκτός εάν είναι πραγματικά
απαραίτητη. Ο διακόπτης ταχείας ψύξης πρέπει να ενεργοποιηθεί την πρώτη φορά που η κατάψυξη τεθεί σε λειτουργία,
καθώς και μετά από μεγάλες περιόδους  αχρηστίας, για να χαμηλώσει η θερμοκρασία στο σχετικό διαμέρισμα
γρηγορότερα. Μην τοποθετήσετε στο εσωτερικό, φρέσκα ή παγωμένα τρόφιμα μέχρι το κόκκινο φως (2) που
περιγράφεται στο τμήμα «7. ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΚΑΤΑΨΥΞΗΣ «,
που δείχνει ότι η καθορισμένη θερμοκρασία δεν έχει επιτευχθεί εντελώς, να σβήσει.
Εξωτερικό θερμόμετρο
Δείχνει την κατά προσέγγιση θερμοκρασία στο διαμέρισμα της κατάψυξης. Το θερμόμετρο χρειάζεται αρκετές ώρες για να
ανταποκριθεί στις αλλαγές του επιλογέα θερμοκρασίας, λόγω της θερμικής αδράνειας του αισθητήρα.

Σημαντικό
Η θερμοκρασία ψύξης πρέπει να τεθεί έτσι ώστε η ανάγνωση στο θερμόμετρο να είναι
 –18°C ή κατωτέρω. Αυτή είναι η καλύτερη θερμοκρασία για την σωστή αποθήκευση των παγωμένων
και κατεψυγμένων τροφίμων.

8. ΚΑΤΑΨΥΧΟΝΤΑΣ ΤΡΟΦΙΜΑ
Για την κατάλληλη αποθήκευση και πάγωμα, τα φρούτα και τα λαχανικά πρέπει να συσκευαστούν σε μερίδες όχι
περισσότερο από 1 κλ και το κρέας και τα ψάρια μέχρι 2 κλ. Οι μικρές συσκευασίες των τροφίμων παγώνουν
γρηγορότερα, δίνοντας την καλύτερη συντήρηση των θρεπτικών ουσιών και της γεύσης τους, ακόμα και κατά το
ξεπάγωμα και την προετοιμασία. Χρησιμοποιείστε μόνο σακούλες ειδικές για κατάψυξη, ταινίες αλουμινίου, ταινία
πολυαιθυλενίου εγκεκριμένη για τρόφιμα και δοχεία κατάψυξης. Μην χρησιμοποιείτε χαρτοσακούλες, σακούλες σελοφάν
μη εγκεκριμένες για τρόφιμα, τσάντες αγορών ή χρησιμοποιημένες σακούλες κατάψυξης. Πακετάρετε τα τρόφιμα σε
αεροστεγή πακέτα και προσπαθήστε να αποβάλετε όλο τον αέρα. Εάν χρησιμοποιείτε σακούλες, κλείστε αυτές με
λαστιχάκια ή τις παρεχόμενες από τη σακούλα πλαστικές λωρίδες. Πάντα αφήστε τα καυτά τρόφιμα να αποκτήσουν
θερμοκρασία δωματίου πριν τοποθετηθούν στην κατάψυξη και μην τα ακουμπάτε με τα ήδη παγωμένα τρόφιμα. Πάντα
χαρακτηρίστε τα πακέτα με την ημερομηνία εισαγωγής τους, την ποσότητα και τον τύπο τροφής και σιγουρευτείτε ότι τα
τρόφιμα είναι φρέσκα και σε καλή κατάσταση. Η μέγιστη ποσότητα φρέσκων τροφίμων που μπορούν να παγώσουν σε
μια εικοσιτετράωρη περίοδο είναι χαρακτηρισμένη στην πινακίδα. Μην ξεπεράστε την δηλωμένο τιμή: αυτό μειώνει την
αποδοτικότητα της κατάψυξης και τη δυνατότητά τους να συντηρεί τα παγωμένα τρόφιμα που περιέχει ήδη.
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8.1 Αποθήκευση των παγωμένων τροφίμων
Όταν αγοράζετε παγωμένα τρόφιμα, προσέχετε ότι το πακέτο δεν είναι χαλασμένο, ότι το προϊόν δεν είναι ληγμένο ή
κοντά στη λήξη του και ότι το θερμόμετρο του καταψύκτη στον οποίο τα προϊόντα επιδεικνύονται για πώληση δεν
παρουσιάζει θερμοκρασία επάνω από τους –18°C. Προσέξτε τις συμβουλές θερμοκρασίας αποθήκευσης, την περίοδο
αποθήκευσης και τους τρόπους κατανάλωσης που δηλώνονται από τον παραγωγό. Τα αγορασμένα τρόφιμα πρέπει να
προστατευθούν χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα μονωμένα υλικά μεταφοράς κατά τη διάρκεια της μεταφοράς για να
αποφύγετε τον κίνδυνο ξεπαγώματος. Μια αύξηση στη θερμοκρασία μπορεί να μειώσει τη ζωή αποθήκευσής τους και να
έχει επιπτώσεις στην ποιότητά τους. Μην αγοράζετε παγωμένα τρόφιμα που φέρνουν πάρα πολύ πάγο, μπορεί ήδη να
έχουν ξεπαγώσει μία φορά.

ΤΡΟΦΙΜΑ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ (ΣΕ ΜΗΝΕΣ)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Λαχανικά + + +
Φρούτα + + +
Ψωμί – ζαχαρώδη προϊόντα +
Γάλα +
Έτοιμα γεύματα +
Κρέας: βόειο κρέας + + +
            μοσχαρίσιο κρέας + + +
            χοιρινό κρέας + + +
            πουλερικά + + +
            κιμάς +
Καπνιστά λουκάνικα +
Ψάρια: λιπαρά +
            άπαχα +
Εντόσθια +

Για να αποτρέψετε την αλλοίωση των παγωμένων τροφίμων, μην υπερβείτε την επιτρεπόμενη
ημερομηνία αποθήκευσης, η οποία εξαρτάται από τον τύπο τροφίμων

8.2 Ξεπαγώνοντας παγωμένα τρόφιμα
Τα μερικώς ξεπαγωμένα τρόφιμα πρέπει να φαγωθούν το συντομότερο δυνατό. Οι χαμηλές θερμοκρασίες συντηρούν τα
τρόφιμα αλλά δεν καταστρέφουν τους μικροοργανισμούς που δημιουργούνται μετά το ξεπάγωμα, οι οποίοι μπορεί να
αλλοιώσουν τα αποθηκευμένα τρόφιμα. Εάν τα ξεπαγωμένα τρόφιμα φαίνονται και μυρίζουν φυσιολογικά, μπορούν να
μαγειρευτούν και να επαναψυχθούν αν είναι απαραίτητο μόλις κρυώσουν. Ανάλογα με τον τύπο και την προοριζόμενη
χρήση τους, τα παγωμένα τρόφιμα μπορούν να ξεπαγώσουν σωστά σε θερμοκρασία δωματίου, στο ψυγείο, σε έναν
ηλεκτρικό φούρνο (συμβατικό ή αερόθερμο), ή σε έναν φούρνο μικροκυμάτων χρησιμοποιώντας τη σχετική λειτουργία.

8.3 Παράγοντας παγάκια
Γεμίστε το δίσκο που παρέχεται με τα 2/3  του συνόλου του με νερό ή οποιουδήποτε άλλου υγρού που επιθυμείτε να
παγώσετε. Τοποθετήστε το στην κατάψυξη και σιγουρεύετε ότι το κατώτατο σημείο του είναι στεγνό, έτσι ώστε δεν θα
κολλήσει στο ράφι του διαμερίσματος. Για να αφαιρέσετε τα παγάκια, στρεβλώστε το δίσκο ελαφρώς ή τοποθετήστε τον
κάτω από το τρεχούμενο νερό για μερικά δευτερόλεπτα.

9. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
9.1 Απόψυξη του διαμερίσματος συντήρησης
Το διαμέρισμα της συντήρησης έχει αυτόματη απόψυξη. Κατά τη διάρκεια της κανονικής λειτουργίας του ψυγείου, ο
παγετός που διαμορφώνεται στον πίσω τοίχο του όταν λειτουργεί ο συμπιεστής, διαλύεται όταν δεν είναι σε λειτουργία.
Όταν ο συμπιεστής δεν λειτουργεί, ο παγετός που έχει δημιουργηθεί στα πίσω τοιχώματα λειώνει και το νερό ρέει στο
άνοιγμα που υπάρχει στο κατώτατο σημείο του σώματος του ψυγείου. Από εκεί, ρέει στο δίσκο του συμπιεστή, απ’ όπου
εξατμίζεται.

Προειδοποίηση:  ποσότητα του πάγου που μορφοποιείται στον πίσω τοίχο μπορεί να ποικίλει με τις αλλαγές
στις καιρικές συνθήκες (θερμοκρασία και υγρασία),  τη συχνότητα με την οποία η πόρτα ανοίγει,  τις
θερμοκρασίες λειτουργίας της συσκευής και την ποσότητα  φρέσκων τροφίμων που αποθηκεύονται μέσα
(ειδικά φρούτα και λαχανικά).
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9.2 Απόψυξη της κατάψυξης
Το διαμέρισμα της κατάψυξης πρέπει να αποψυχθεί χειροκίνητα. Όταν το πάχος του παγετού ή του πάγου στα ράφια
υπερβαίνει τα 2 εκατ., η κατάψυξη πρέπει να αποψυχθεί. Μερικές ώρες πριν, χρησιμοποιήστε τον επιλογέα για να θέσετε
το θερμοστάτη στο 7 προκειμένου να χαμηλώσει περαιτέρω η θερμοκρασία των παγωμένων τροφίμων (στην περίπτωση
του μοντέλου FAB32 γυρίστε το ΡΥΘΜΙΣΤΗ ΨΥΞΗΣ στο MAX (μέγιστη ρύθμιση). Κατόπιν γυρίστε τον επιλογέα στο 0
(απενεργοποίηση) (στην περίπτωση του μοντέλου FAB32 απενεργοποιήστε την κατάψυξη χρησιμοποιώντας τον
διακόπτη) και αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Αφαιρέστε τα παγωμένα τρόφιμα από το διαμέρισμα της κατάψυξης και
προστατεύστε τα από το να ξεπαγώσουν καθώς εσείς καθαρίζετε. Για το μοντέλο FAB32, εγκαταστήστε το σωλήνα που
παρέχεται στο αυλάκι στο κατώτατο σημείο της συσκευής. Τοποθετήστε ένα δοχείο κάτω από το σωλήνα για να
συλλέξετε το νερό που σχηματίζεται.

9.3 Καθαρισμός του ψυγείου
πριν καθαρίσετε, αποσυνδέστε το φις από την πρίζα. Καθαρίστε το εξωτερικό χρησιμοποιώντας μόνο νερό και ένα απαλό
υγρό απορρυπαντικό ή ένα συνηθισμένο απορρυπαντικό για επιφάνειες που μπορούν να καθαριστούν (όπως ένα
καθαριστικό για τα παράθυρα). Μην χρησιμοποιήσετε ποτέ προϊόντα που περιέχουν λειαντικά ή ουσίες που μπορούν να
επιτεθούν στα λουστραρισμένα με λάκκα ή χρωματισμένα μέρη, οξέα ή χημικούς διαλύτες. Χρησιμοποιήστε ένα
σφουγγάρι ή ένα μαλακό ύφασμα. Μην χρησιμοποιείτε τους καθαριστές ατμού για να καθαρίσετε το εσωτερικό,
συστήνουμε τη χρήση συγκεκριμένων απολυμαντικών. Τα συγκεκριμένα προϊόντα Smeg για τον καθαρισμό του
ανοξείδωτου χάλυβα και του εσωτερικού των ψυγείων είναι διαθέσιμα από τα σημεία πώλησης Smeg και τα Κέντρα
Εξυπηρέτησης Βλαβών. Αφαιρέστε τα ράφια και τα εξαρτήματα, με προσοχή να μην βάζετε υπερβολική δύναμη κατά την
αφαίρεση τους. Ακολουθήστε τις οδηγίες που παρέχονται στο τμήμα "Ράφια και δοχεία πόρτας " προσεκτικά. Μην
πλύνετε ποτέ τα αφαιρούμενα πλαστικά μέρη στο πλυντήριο πιάτων, χρησιμοποιήστε μόνο ζεστό νερό και υγρό πιάτων ή
νερό και ξίδι. Προσοχή, μην βρέχετε τα ηλεκτρικά τμήματα φωτισμού με νερό ή απορρυπαντικά.
Καθαρίστε τα δοχεία με ζεστό νερό και έπειτα στεγνώστε τα.

Για να επιτρέψετε στο ψυγείο να λειτουργεί αποδοτικά, καθαρίσετε επίσης περιοδικά το συμπυκνωτή
στο πίσω τμήμα με μια βούρτσα ή μια ηλεκτρική σκούπα.

Επίσης κάνετε έναν περιοδικό έλεγχο στο δίσκο επάνω από το συμπιεστή, και καθαρίστε τον εάν είναι
απαραίτητο.

9.4 Απενεργοποίηση του ψυγείου
Εάν το ψυγείο πρόκειται να είναι σε αχρηστία για κάποιο χρόνο, γυρίστε τον επιλογέα θερμοκρασιών στο 0
(απενεργοποίηση). Για το μοντέλο FAB32, προχωρήστε όπως εξηγείται ανωτέρω για να απενεργοποιήσετε το τμήμα
συντήρησης, και πιέστε το διακόπτη που παρέχεται για να απενεργοποιηθεί η κατάψυξη. Κατόπιν αδειάστε τα
διαμερίσματα, αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και μόλις ξεπαγώσει, στεγνώστε οποιαδήποτε υγρασία. Αφήστε
την πόρτα μισάνοιχτη για να αποτρέψετε την υγρασία και τον παγιδευμένο αέρα από το δημιουργήσουν δυσάρεστες
μυρωδιές.

9.5 Πρακτικές συμβουλές εξοικονόμησης ενέργειας
- Εγκαταστήστε το ψυγείο σε μια δροσερή, καλά αεριζόμενη θέση, που προστατεύεται από το άμεσο φως του ήλιου και
καλά μακριά από τις πηγές θερμότητας.
- Μην τοποθετείτε τα καυτά τρόφιμα στα τμήματα συντήρησης ή κατάψυξης. Περιμένετε να κρυώσουν (θερμοκρασία
δωματίου) πριν τοποθετηθούν στα ράφια.
- Ανοίξτε την πόρτα(-ες) όσο το δυνατόν λιγότερες φορές και για λιγότερο χρονικό διάστημα, για να αποτρέψετε τα
διαμερίσματα από το να ανεβάσουν θερμοκρασία.
- Καθαρίστε το συμπυκνωτή (οπίσθιο τμήμα του ψυγείου) περιοδικά για να αποτρέψετε τη συσκευή από την απώλεια
αποδοτικότητας.
- Στα μοντέλα που εξοπλίζονται με την εντατική ψύξη και την ταχεία ψύξη, μην αφήστε αυτές τις λειτουργίες
ενεργοποιημένες για περισσότερο από το απολύτως απαραίτητο.
- Εάν το ψυγείο πρόκειται να είναι σε αχρηστία για μεγάλη χρονική περίοδο, το καλύτερο είναι να αδειάσει και να
απενεργοποιηθεί.
- Ξεπαγώστε τα παγωμένα τρόφιμα στο εσωτερικό του ψυγείου, προκειμένου να χρησιμοποιηθεί η χαμηλή θερμοκρασία
που βρίσκεται επάνω στα αποθηκευμένα παγωμένα τρόφιμα, η οποία θα μεταφερθεί στο ψυγείο, εάν αυτή η διαδικασία
χρησιμοποιείται.
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9.6 Θόρυβος λειτουργίας
Η συντήρηση και η κατάψυξη ψύχονται με τη βοήθεια ενός συστήματος συμπίεσης. Προκειμένου να διατηρηθεί η
θερμοκρασία μέσα στα τμήματα, ο συμπιεστής μπαίνει σε λειτουργία στο επιλεγμένο επίπεδο ψύξης και μπορεί να
λειτουργήσει συνεχώς εάν είναι απαραίτητο. Όταν ο συμπιεστής τεθεί σε λειτουργία ένα βουητό θα ακουστεί, τείνοντας να
μειώνεται μετά από κάποια λεπτά. Ένας άλλος κανονικός θόρυβος λειτουργίας των ψυγείων είναι αυτός που παράγεται
από το ψυκτικό μέσο που διατρέχει τις σωλήνες του κυκλώματος. Αυτός ο θόρυβος είναι απόλυτα φυσιολογικός και δεν
σημαίνει ότι η συσκευή δυσλειτουργεί. Εάν είναι υπερβολικά δυνατός, μπορούν να υπάρχουν άλλες αιτίες. Σε αυτήν την
περίπτωση, ελέγξτε ότι:
- το ψυγείο ευθυγραμμίζεται κατάλληλα στο πάτωμα και δεν δονείται όταν είναι σε λειτουργία ο συμπιεστής: ρυθμίστε τα
πόδια ανάλογα με την περίπτωση
- Τα συρτάρια, τα ράφια και τα δοχεία της πόρτας είναι σωστά εγκατεστημένα και ασφαλισμένα στη θέση τους:
τακτοποιήστε τα σωστά
- Τα μπουκάλια και τα δοχεία στα διάφορα ράφια είναι σταθερά και δεν έρχονται σε επαφή: η δόνηση λόγω της
λειτουργίας του συμπιεστή μπορεί να παράγει κάποιο θόρυβο
- Μην τοποθετείτε τις ηλεκτρικές κουζίνες ή άλλες συσκευές έτσι ώστε έρχονται σε επαφή με το ψυγείο.

9.7 Προσδιορισμός και εξέταση των δυσλειτουργιών
Το νέο ψυγείο σας σχεδιάζεται και κατασκευάζεται με ακριβή ποιοτικά πρότυπα. Αυτό το τμήμα προορίζεται να επιτρέψει
σε σας για να προσδιορίσετε την προέλευση οποιωνδήποτε δυσλειτουργιών που μπορούν να εμφανιστούν πριν έρθετε
σε επαφή με την υπηρεσία εξυπηρέτησης βλαβών της Smeg.

9.8 Αλλαγή του εσωτερικού λαμπτήρα
πριν αλλάξετε τον λαμπτήρα, σιγουρευτείτε ότι το φως δεν έχει σταματήσει να ανάβει
απλά επειδή έχει χαλαρώσει η υποδοχή του λαμπτήρα. Σε όλες τις περιπτώσεις, είτε
επιθυμείτε να ελέγξετε ότι η υποδοχή συνδέεται σωστά, είτε να αλλάξετε τον λαμπτήρα,
για λόγους ασφάλειας πρέπει να αφαιρεθεί το φις από την πρίζα. Χρησιμοποιήστε τα
δάχτυλά σας για να συμπιέσετε το κάλυμμα (στην κατεύθυνση που υποδεικνύεται από
το βέλος 1) για να αφαιρεθεί από τη θήκη του. Εξάγετε το (τραβώντας το προς την
κατεύθυνση 2) και αλλάξτε τον λαμπτήρα (E14, max 10 W).

10. ΟΔΗΓΟΣ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ

Θορυβώδης λειτουργία - δείτε το τμήμα " θόρυβος λειτουργίας"
Ο συμπιεστής τίθεται σε
λειτουργία πάρα πολύ συχνά
ή λειτουργεί συνεχώς:

- η ψύξη των συμπιεστών και
συμπυκνωτών είναι ανεπαρκής
- άνοδος της εξωτερικής θερμοκρασίας
- οι πόρτες ανοίγουν συχνά ή για πολύ
μεγάλη περίοδο
- πάρα πολλά φρέσκα τρόφιμα
τοποθετούνται στη συσκευή

- ελέγξτε ότι το πίσω τμήμα της συσκευής
αερίζεται  κατάλληλα όπως εξηγείται στο
σημείο "3.1 επιλέγοντας την περιοχή" και
ότι ο συμπυκνωτής δεν είναι πάρα πολύ
βρώμικος
- παγώστε λιγότερα τρόφιμα τη φορά

Ο συμπιεστής δεν λειτουργεί: - ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι στο 0
(απενεργοποίηση). Στην περίπτωση του
FAB 32, ο διακόπτης της κατάψυξης είναι
κλειστός
- το φις δεν συνδέεται με την πρίζα
- η πρίζα δεν έχει ρεύμα.

- συνδέστε το φις με την παροχή
ηλεκτρικού ρεύματος
- ελάτε σε επαφή με τον προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας

Τμήμα της συντήρησης δεν
είναι αρκετά κρύο

- η ρύθμιση της θερμοκρασίας
του θερμοστάτη είναι πάρα πολύ χαμηλή
(1-2) (παρέχει υψηλότερη θερμοκρασία
μέσα στη συσκευή)
- η πόρτα ανοίγει συχνά ή για πολύ ώρα
- η πόρτα δεν κλείνει κατάλληλα
- άνοδος της εξωτερικής θερμοκρασίας.

- Γυρίστε το ρυθμιστή σε μια μέση επιλογή
(4-5).
- ανοίξτε την πόρτα λιγότερο συχνά και για
όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο
- ελέγξτε ότι τα τρόφιμα τακτοποιούνται στα
ράφια σωστά και δεν αποτρέπεται το
κατάλληλο κλείσιμο της πόρτας, καθώς  και
ότι το ψυγείο ευθυγραμμίζεται καλά με το
πάτωμα
- ελέγξτε ότι το λάστιχο σφραγίζει
κατάλληλα και δεν είναι χαλασμένο.
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Νερό στο κάτω σημείο του
διαμερίσματος της
συντήρησης:

- "Ο αγωγός απόψυξης" παρεμποδίζεται ή
είναι παγωμένος

- Καθαρίστε το άνοιγμα του αγωγού

Η πόρτα ανοίγει με δυσκολία
αμέσως μετά το κλείσιμο:

- εάν προσπαθείτε να ανοίξετε την πόρτα
πάλι, αμέσως μετά το κλείσιμο (ειδικά η
πόρτα της κατάψυξης), απαιτείται ιδιαίτερη
δύναμη. Αυτό είναι λόγω του κενού που
προκαλείται με την ψύξη του θερμού αέρα
που εισαγάγετε στη συσκευή.

Η θερμοκρασία μέσα στην
κατάψυξη δεν είναι αρκετά
χαμηλή  για να παγώσει τα
τρόφιμα κατάλληλα

- η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι
καθορισμένη πάρα πολύ χαμηλά
- η πόρτα ανοίγει συχνά ή για πολύ ώρα
- η πόρτα δεν κλείνει με αεροστεγή τρόπο
- υπάρχει πάρα πολλή ζάχαρη στα
τρόφιμα για πάγωμα

- Γυρίστε το ρυθμιστή σε μια μέση ρύθμιση
(4-5). Για το μοντέλο FAB32 ρυθμίστε τον
εξωτερικό επιλογέα στην μέγιστη ρύθμιση.
Εάν το κόκκινο φως είναι ανοικτό, η
θερμοκρασία μέσα στην κατάψυξη είναι
υψηλότερη από την επιλεγμένη)
- ανοίξτε την πόρτα λιγότερο συχνά και για
όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο
- ελέγξτε ότι τα τρόφιμα τακτοποιούνται στα
ράφια σωστά, ότι το λάστιχο σφραγίζει
κατάλληλα, δεν είναι χαλασμένο, και ότι το
ψυγείο ευθυγραμμίζεται καλά με το
πάτωμα
- μερικά τρόφιμα παγώνουν σε πολύ
χαμηλές θερμοκρασίες (παγωτό,
συμπυκνωμένοι φρουτοχυμοί)

Πάρα πολλή υγρασία
διαμορφώνεται μέσα στη
συντήρηση

- ελέγξτε ότι τα λάστιχα των πορτών
παρέχουν αεροστεγές κλείσιμο στο ψυγείο
- η πόρτα ανοίγει συχνά ή για πολύ ώρα
- πάρα πολλά φρέσκα τρόφιμα (φρούτα
και λαχανικά) τοποθετούνται στα ράφια.
- τα τρόφιμα δε καλύπτονται κατάλληλα ή
δεν αποθηκεύονται σε αεροστεγή δοχεία

- Σε περίπτωση κενών, προσπαθήστε να
μαλακώσετε το λάστιχο τραβώντας το με το
ένα χέρι και γλιστρώντας τα κλειστά
δάχτυλά σας κατά μήκος του εσωτερικού
του
- ανοίξτε την πόρτα λιγότερο συχνά και για
πιο σύντομο χρόνο, ειδικά όταν η συσκευή
λειτουργεί σε θερμό, υγρό κλίμα
- βάλτε λιγότερα τρόφιμα μέσα
- καλύψτε τα δοχεία και σφραγίστε τα.

Η θερμοκρασία μέσα στη
συντήρηση είναι πάρα πολύ
κρύα - τα φρέσκα τρόφιμα
είναι παγωμένα:

- ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι σε πάρα
πολύ υψηλή θέση (σημαίνοντας
χαμηλότερη θερμοκρασία μέσα στη
συσκευή)

- Γυρίστε το ρυθμιστή σε μία
χαμηλότερη ρύθμιση (1-2).
- τα τρόφιμα καλύπτονται με  κατάλληλες
τσάντες και δοχεία
- μην τοποθετείτε τα φρούτα και τα
λαχανικά μέσα όταν είναι πάρα πολύ υγρά
- μην τοποθετείτε τα τρόφιμα σχετικά κοντά
στο πίσω μέρος του ψυγείου.

Πάρα πολύς πάγος
διαμορφώνεται στον πίσω
τοίχο της συντήρησης (το
στρώμα του παγετού
περισσότερο από 1 εκατ.
παχύ):

- Ο ρυθμιστής θερμοκρασίας είναι σε
πάρα πολύ υψηλή θέση (σημαίνοντας
χαμηλότερη θερμοκρασία μέσα στη
συσκευή)
- η πόρτα ανοίγει συχνά ή για πολύ ώρα

- Γυρίστε το ρυθμιστή σε μια χαμηλότερη
ρύθμιση (1-2) για να αυξήσετε τη
θερμοκρασία μέσα στη συσκευή ελαφρώς
- ελέγξτε ότι τα λάστιχα παρέχουν
αεροστεγές κλείσιμο
- ανοίξτε την πόρτα λιγότερο συχνά και για
πιο σύντομο χρόνο
- άνοδος της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας
και υγρασίας
- μην τοποθετείτε τα ζεστά τρόφιμα ή τα
ποτά μέσα στο ψυγείο
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ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΠΙΘΑΝΗ ΑΙΤΙΑ ΠΙΘΑΝΗ ΛΥΣΗ
Πάρα πολύς πάγος
διαμορφώνεται στην
κατάψυξη

-  η ρύθμιση της θερμοκρασίας είναι σε
πάρα πολύ χαμηλό επίπεδο

- Γυρίστε το ρυθμιστή σε μία χαμηλότερη
ρύθμιση (1-2) για να αυξήσει τη
θερμοκρασία μέσα στη συσκευή ελαφρώς
- ελέγξτε ότι τα λάστιχα παρέχουν
αεροστεγές κλείσιμο: Εάν παρουσιάζουν
κενά, προσπαθήστε να μαλακώσετε το
λάστιχο τραβώντας το με το ένα χέρι και
γλιστρώντας τα κλειστά δάχτυλά σας κατά
μήκος του εσωτερικού του
- ανοίξτε την πόρτα λιγότερο συχνά και για
πιο σύντομο χρόνο
- άνοδος της ατμοσφαιρικής θερμοκρασίας
και υγρασίας
- μην τοποθετείτε τα ζεστά τρόφιμα ή τα
ποτά μέσα στην κατάψυξη

Η μετώπη της καμπίνας είναι
καυτή στην αφή

- - το ψυγείο λειτουργεί κανονικά. Μέσα στην
καμπίνα υπάρχει ένα σύστημα,
σχεδιασμένο για να περιορίζει το
σχηματισμό υγρασίας στην περιοχή όπου
τα λάστιχα των πορτών κλείνουν.

Οι πόρτες δεν είναι
ευθυγραμμισμένες (εκτός από
το μοντέλο FAB28)

- - ελέγξτε ότι το ψυγείο είναι
ευθυγραμμισμένο κατάλληλα, ρυθμίζοντας
επίσης τα δύο πίσω πόδια εάν είναι
απαραίτητο (εκτός από το μοντέλο
FA311X1/XS1 και FAB310X1/XS1).
Ελέγξτε εάν η αλλαγή των ρυθμίσεων των
τεσσάρων ποδιών βελτιώνουν την
ευθυγράμμιση.

Υγρασία διαμορφώνεται στο
λάστιχο της πόρτας της
κατάψυξης (FAB28) ή στον
τοίχο της κατάψυξης δίπλα
στην πόρτα

- Το λάστιχο δεν παρέχει αεροστεγές
κλείσιμο στην κατάψυξη.

- Ρυθμίστε τον μεντεσέ εάν είναι
απαραίτητο: ξεβιδώστε τις δύο βίδες και
υψώστε ή χαμηλώστε τον μεντεσέ
ελαφρώς όπως απαιτείται. Κατόπιν σφίξτε
τις βίδες στη θέση τους. Εάν η υγρασία
είναι στην κορυφή, υψώστε τον μεντεσέ,
εάν είναι στο κατώτατο σημείο, χαμηλώστε
τον
- ανοίξτε την πόρτα λιγότερο συχνά και για
πιο σύντομο χρόνο, ειδικά σε θερμές,
υγρές καιρικές συνθήκες

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ  –ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ.

ΕΑΝ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΙΟΝ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΕΚΕΙΝΩΝ ΠΟΥ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΙ ΕΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΣΤΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΕΛΑΤΕ ΣΕ
ΕΠΑΦΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ. ΘΑ ΒΡΕΙΤΕ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΙ ΤΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΤΟΝ ΤΟΠΙΚΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟ ΤΗΣ SMEG.
ΓΙΑ ΝΑ ΕΠΙΤΑΧΥΝΕΤΕ ΤΗΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΣΑΣ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΝΑ ΕΙΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ
ΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΛΗΣΗΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΠΟΥ ΕΧΕΤΕ ΑΓΟΡΑΣΕΙ ΚΑΙ ΤΟΝ
ΑΥΞΟΝΤΑ ΑΡΙΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΗΝ ΠΙΝΑΚΙΔΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ. ΣΑΣ
ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΕΚ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΑΣ.

Cod. 914772333/A
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