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Ιντροδυχτιον

Ινσταλλατιον

Φονχτιοννεμεντ

Συγγεστιονσ

πουρ
λα χονσερπατιον
δεσ αλιμεντσ

Εντρετιεν

Enregistrement
Λεσ νυμ ροσ δε μοδ λε ετ δε σ ριε σοντ

δισπονιβλεσ

συρ

λ τιθυεττε ιντερνε δυ
υνιθυεσ πουρ χεττε

δε λυνιτ . Χεσ νυμ ροσ σοντ

χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ
υνιτ ετ νε σοντ πασ δισπονιβλεσ
ινφορματιονσ ιχι ετ

χονσερπερ χε

πουρ δαυτρεσ υνιτ σ. ?ουσ πουπεζ νοτερ χεσ
μανυελ χομμε δοχυμεντ περμανεντ δε ποτρε

αχηατ. Φιξεζ ποτρε ρε υ ιχι.
Δατε οφ Πυρχηασε

:

Δεαλερ Πυρχηασεδ Φρομ

:

Δεαλερ Αδδρεσσ

:

Δεαλερ Πηονε Νο.

:

Μοδελ Νο.

:

Σεριαλ Νο.

:

Importantes instructions de securite
Χε ρ φριγ ρατευρ δοιτ τρε χορρεχτεμεντ ινσταλλ ετ
χι-δεσσουσ απαντ δε λυτιλισερ.
Νε δ βρανχηεζ φαμαισ ποτρε

ρ φριγ ρατευρ εν
πρισε.

πλαχ

σελον λεσ ινστρυχτιονσ

τιραντ λε χ βλε δαλιμεντατιον. Τενεζ

φερμεμεντ λα φιχηε ετ σορτεζ-λα δε λα

συρ

λε

ρ φριγ ρατευρ εστ εν μαρχηε, νε τουχηεζ πασ λεσ συρφαχεσ φροιδεσ δανσ
χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ, εν παρτιχυλιερ θυανδ πουσ απεζ λεσ μαινσ μουιλλ εσ ου
ηυμιδεσ. Λα πεαυ πουρραιτ σε χολλερ χεσ συρφαχεσ τρ σ φροιδεσ.

λε

Θυανδ

πουσ

δ πλαχεζ

χ βλε δαλιμεντατιον

ου

λε

ρ φριγ ρατευρ, φαιτεσ
λενδομμαγερ.

αττεντιον δε

νε

πασ λε φαιρε πασσερ

δε

Θυανδ ποτρε

Δ βρανχηεζ λε χ βλε δαλιμεντατιον δε λα
απεχ

λεσ μαινσ ηυμιδεσ,

πουσ

πουρριεζ

πρισε πουρ νεττοψερ λυνιτ . Νε λε τουχηεζ πασ
ρεχεποιρ υν χηοχ λεχτριθυε ου τρε βλεσσ .

πλιεζ πασ πιολεμμεντ, νε τιρεζ πασ ου νε τορδεζ πασ λε
ενδομμαγ πουρραιτ προποθυερ υν ινχενδιε ου υν
λεχτριθυε. Σοψεζ χερταιν θυε λαππαρειλ εστ βιεν μισ τερρε.

Νενδομμαγεζ

δαλιμεντατιον

πασ,

νε

χ βλε

χ βλε

χηοχ

χαρ υν

Νε μεττεζ φαμαισ δεσ προδυιτσ εν περρε δανσ λε
βρισερ θυανδ λευρ χοντενυ σε χονγ λε.

χονγ λατευρ παρχε θυιλσ πουρραιεντ σε

Νε μεττεζ φαμαισ λεσ μαινσ δανσ λε ρ χιπιεντ γλαχε δυ προδυχτευρ αυτοματιθυε δε
?ουσ πουρριεζ πουσ βλεσσερ πενδαντ λα προδυχτιον αυτοματιθυε δεσ γλα ονσ.

γλα ονσ.
Νε

περμεττεζ περσοννε δε σαυτερ, δε σασσεοιρ, δε σαχχροχηερ λα πορτε δυ βαρ. Χελα
πουρραιτ ενδομμαγερ λε ρ φριγ ρατευρ ετ λε ρενπερσερ, προποθυαντ δεσ δομμαγεσ
περσοννελσ ιμπορταντσ.
Νυτιλισεζ πασ δε
αυ χ βλε
δαλιμεντατιον

ραλλονγε

Ρεμπλαχεμεντ
δυ χ βλε
δαλιμεντατιον

Σι ποσσιβλε, βρανχηεζ λε ρ φριγ ρατευρ υνε πρισε λεχτριθυε ινδιπιδυελλε πουρ λε προτ
ετ πουρ προτ γερ δαυτρεσ αππαρειλσ ου λεχτρομ ναγερσ χοντρε υνε συρχηαργε θυι
πουρραιτ προποθυερ υνε ιντερρυπτιον δε χουραντ.
Σι λε χ βλε φουρνι εστ

ενδομμαγ , ιλ δοιτ τρε ρεμπλαχ
υν δε σεσ αγεντσ δασσιστανχε.

παρ λε χονστρυχτευρ ου

παρ

υν

χ βλε

σπ χιαλ

ου

γερ

μοντ

Ιντροδυχτιον

Αττεντιον αυξ
ενφαντσ πρισ αυ

Ενλεπεζ λεσ

πι γε

Νε

χονσερπεζ

: Ρισθυε δενφαντσ πρισ αυ πι γε.
φετερ ποτρε πιευξ ρ φριγ ρατευρ ου χονγ λατευρ

ΔΑΝΓΕΡ
Απαντ δε

Λαισσεζ λεσ

χλαψεττεσ εν πλαχε πουρ θυε λεσ ενφαντσ νε πυισσεντ πασ ρεντρερ φαχιλεμεντ.
Λαππαρειλ νε δοιτ πασ τρε υτιλισ παρ δε φευνεσ ενφαντσ ου παρ δεσ περσοννεσ
ηανδιχαπ εσ σανσ συπερπισιον.
Λεσ φευνεσ ενφαντσ δοιπεντ τρε χοντρ λ σ πουρ θυιλσ νε φουεντ πασ απεχ λαππαρειλ.
Νε

πασ

χονσερπεζ

ινφλαμμαβλεσ

Μισε

:

πορτεσ.

τερρε

πασ

ου

νυτιλισεζ πασ δε λεσσενχε ου δαυτρεσ παπευρσ
δε χετ αππαρειλ ου δε τουτ αυτρε αππαρειλ.

ου

λιθυιδεσ

προξιμιτ

Δανσ λε χασ δυν χουρτ-χιρχυιτ λεχτριθυε, λα μισε τερρε ρ δυιτ λεσ ρισθυεσ δε χηοχ
λεχτριθυε εν δονναντ υνε ποιε δε φυιτε αυ χουραντ λεχτριθυε. Πουρ πιτερ τουτ ρισθυε δε
χηοχ λεχτριθυε, χετ αππαρειλ δοιτ τρε φουρνι δε μισε τερρε.
Υν χηοχ λεχτριθυε πευτ τρε προποθυ παρ υνε υτιλισατιον ινχορρεχτε δε λα πρισε δε μισε
τερρε. Χονσυλτεζ υν λεχτριχιεν θυαλιφι σι πουσ ναπεζ πασ τοταλεμεντ χομπρισ λεσ
ινστρυχτιονσ δε μισε τερρε ου σι πουσ απεζ δεσ δουτεσ συρ χομμεντ λαππαρειλ εστ
χορρεχτεμεντ μισ

τερρε.

Identification des pieces
Χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

Χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ
Χομπαρτιμεντ
προδυιτσ λαιτιερσ
Λαμπε (συπ ριευρε)

Γαλεριε

Χομπαρτιμεντ
δε προδυχτιον
δε γλαχε

Χλαψεττε
Πορτε-βουτειλλεσ

(οπτιοννελ)

Λαμπε

Γαλεριε

Χλαψεττε (τψπε χουλισσαντ)
Χομπαρτιμεντ σναχκ
Βαρ

Χλαψεττε

Πορτε-οευφσ

Λαμπε (ινφ ριευρε)

Γαλεριε

Τιροιρ

λ γυμεσ

Γαλεριε
Τιροιρ

Τιροιρ λ γυμεσ
/Τιροιρ φραισ

Συππορτ
γαλεριε
?ισ δε

ρ γλαγε

εν

ηαυτευρ

Συππορτ γαλεριε
Δ σοδορισευρ

Ιντερρυπτευρ δε

χονπερσιον

Βασε

(τιροιρ

λ γυμεσ /

τιροιρ φραισ)

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Σι

πουσ νε

πι χεσ

56

τρουπεζ πασ χερταινεσ

σοντ υτιλισ εσ

υνιθυεμεντ

πι χεσ
συρ

δανσ ποτρε

αππαρειλ,

δαυτρεσ μοδ λεσ.

χελα πευτ διρε θυε

χεσ

Ινσταλλατιον

Ou le

placer

Υνε ινσταλλατιον ινσταβλε πευτ προποθυερ δεσ

Λ ο λε πλανχηερ
εστ ροβυστε ετ
υνιφορμε

πιβρατιονσ ετ δυ βρυιτ. Σι λε

λεθυελ

ινσταλλεζ ποτρε

πουσ

πλανχηερ συρ
ρ φριγ ρατευρ νεστ
ρ φριγ ρατευρ εν

πασ υνιφορμε, νιπελεζ λε
τουρναντ λα πισ δε ρ γλαγε δε λα ηαυτευρ. Σι
δυ

πλαχεζ

χαυσε

προπεναντ δυ φονδ δυ
υνε πλατε-

ρ φριγ ρατευρ.

Ιλ φαυτ δονχ ποσερ

φορμε

ρ φριγ ρατευρ.ρ.

σουσ

λε

ρ φριγ ρατευρ
οβφετσ. Σιλ

συφφισαντε δαυτρεσ

υνε

εστ

διστανχε

τροπ προχηε,

χελα

πουρραιτ προποθυερ υνε διμινυτιον δε λα
χαπαχιτ δε χονγ λατιον ετ υνε αυγμεντατιον
δε λα χονσομματιον λεχτριθυε.

οβφετσ

Λ ο υν τυψαυ
δαλιμεντατιον εν
εαυ

δε λα χηαλευρ

Γαρδεζ λε

Λ ο ιλψα
συφφισαμμεντ δε
διστανχε δαυτρεσ

?ισ

λε

ρ φριγ ρατευρ συρ υν ταπισ ου
λινολ υμ, χευξ-χι πουρραιεντ σε δ χολορερ

πουσ

Χηοισισσεζ

πευτ

βρανχη εντρε

φαχιλεμεντ τρε
βρανχη , δανσ υν
ενδροιτ σεχ

εμπλαχεμεντ ο υν τυψαυ
πευτ φαχιλεμεντ τρε
λε προδυχτευρ αυτοματιθυε δε

υν

δαλιμεντατιον

εν εαυ

γλα ονσ ετ λε διστριβυτευρ. Υν ενδροιτ σεχ χαρ
λε ρ φριγ ρατευρ πουρραιτ σε ρουιλλερ ου ψ αποιρ
υνε δισπερσιον δε χουραντ.
Πλατε-φορμε

Λοιν δυνε
δε
χηαλευρ ου δε
γαζ δε χηαρβον

συρ

λε φονδ

Σι λα

τεμπ ρατυρε αμβιαντε εστ λεπ ε, λα
χαπαχιτ δε χονγ λατιον διμινυε ετ λα
χονσομματιον δ λεχτριχιτ αυγμεντε.
Λε γαζ δε χηαρβον ετ λα φυμ ε πευπεντ
δ χολορερ ποτρε ρ φριγ ρατευρ.

σουρχε

ΡΕΜΑΡΘΥΕ

ρ φριγ ρατευρ λ ο λα τεμπ ρατυρε αμβιαντε εστ δε 5 Χ-43 Χ.
τεμπ ρατυρε αμβιαντε πλυσ βασσε ου πλυσ λεπ ε πευτ προποθυε δε μαυπαισ

Ινσταλλεζ ποτρε
Υνε

φονχτιοννεμεντσ.
Δε μ με, λε τυψαυ
πουρραιτ γελερ.
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εντρε λε διστριβυτευρ ετ λε

προδυχτευρ αυτοματιθυε

δε

γλα ονσ

Ινσταλλατιον

Enlever la porte
Σι ποτρε
δυ

πορτε δαχχ σ

ρ φριγ ρατευρ

Ενλεπεζ λα βασε

Ενλεπεζ λα βασε ετ
ενσυιτε λε τυψαυ
δαλιμεντατιον εν

τιρεζ λε

τυψαυ

αππυψεζ

τροπ τροιτε πουρ φαιρε πασσερ λε ρ φριγ ρατευρ, ενλεπεζ λα πορτε

εν

λα σουλεπαντ

δαλιμεντατιον
λα

συρ

εστ

ετ φαιτεσ-λε πασσερ λατ ραλεμεντ.

ζονε

,

περσ

λε ηαυτ,

Βασε

πυισ

πενδαντ θυε
ινδιθυ συρ

πουσ

χομμε

λα

φιγυρε.

εαυ

Τυψαυ

Δαλιμεντατιον Περδοντ

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Σι λεξτρ μιτ δυ

τυψαυ

εστ δ φορμ ε

ου

υσ ε, χουπεζ-εν

υν μορχεαυ.
Χηαρνι ρε

Ενλεπεζ λα πορτε
δυ χομπαρτιμεντ

1)

σαυφ λα

δε τερρε,

λιγνε

πυισ

χηαρνι ρε δυ χουπερχλε

χονγ λατευρ

εν

Χηαρνι ρε δυ
χουπερχλε

συπ ριευρε

Δ βρανχηεζ τουσ λεσ χ βλεσ δε χοννεξιον
ενλεπεζ λα
δ πισσαντ λεσ πισ.
Χ βλεσ δε
χοννεξιον

Λιγνε

Συπ ριευρε

Χηαρνι ρε

2)

Ενλεπεζ λε
τουρναντ

δισποσιτιφ δε φιξατιον

περσ

λα διρεχτιον

σουλεπαντ λα χηαρνι ρε
διρεχτιον

λε

εν

ετ ενσυιτε

συπ ριευρε

περσ

δε τερρε

εν

λα

.

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Εν ενλεπαντ λα χηαρνι ρε

3)

συπ ριευρε, φαιτεσ αττεντιον

θυε λα

πορτε

νε

Ενλεπεζ λα πορτε δυ χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ
λα σουλεπαντ περσ λε ηαυτ. Χεττε φοισ, λα

τομβε πασ

λαπαντ.

περσ

συφφισαμμεντ πουρ
θυε λον πυισσε ενλεπερ
χομπλ τεμεντ λε τυψαυ
δαλιμεντατιον εν εαυ

εν

πορτε δοιτ τρε συφφισαμμεντ σουλεπ ε πουρ
τεμεντ λε

θυε λον πυισσε ενλεπερ χομπλ
τυψαυ δαλιμεντατιον εν εαυ.

Χηαρνι ρε ινφ ριευρε

ΡΕΜΑΡΘΥΕ

Δ πλαχεζ λα πορτε δυ χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ εν πασσαντ τραπερσ λα πορτε
ποσεζ-λα παρ τερρε εν νενδομμαγεαντ πασ λε τυψαυ δαλιμεντατιον εν εαυ.

δαχχ σ

ετ

Ενλεπερ λα πορτε
δυ ρ φριγ ρατευρ

1)

Δ πισσεζ λεσ πισ δε λα χηαρνι ρε δυ χουπερχλε
ετ ενλεπεζ λε χουπερχλε. Ενλεπεζ τουσ λεσ

χ βλεσ δε χοννεξιον σαυφ λα

λιγνε

δε τερρε.

Χηαρνι ρε δυ
χουπερχλε

2)

Ενλεπεζ λε
τουρναντ

δισποσιτιφ δε φιξατιον

περσ

λα διρεχτιον

ενλεπεζ λα χηαρνι ρε
σουλεπαντ

3)

Ενλεπεζ λα

λε

Χ βλεσ δε
χοννεξιον

ετ ενσυιτε

συπ ριευρε

λα διρεχτιον

περσ

εν

εν

λα

.

πορτε δυ χομπαρτιμεντ

ρ φριγ ρατευρ εν

λα σουλεπαντ

περσ

λε ηαυτ.
Χηαρνι ρε
ινφ ριευρε
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Χηαρνι ρε

Ινσταλλατιον

Φαιτεσ πασσερ λε ρ φριγ ρατευρ λατ ραλεμεντ
τραπερσ λα πορτε δαχχ σ χομμε συρ λα φιγυρε

Χομμεντ φαιρε
πασσερ λε

δε δροιτε.

ρ φριγ ρατευρ

Montage des compartiments conglateur
rfrigrateur
Μοντεζ-λεσ

εν

συιπαντ λα

σ θυενχε

ινπερσε δε λα

et

πρ χ δεντε, απρ σ τρε πασσ

παρ λα

πορτε δαχχ σ.

Installation du tuyau dalimentation
Απαντ
λινσταλλατιον

en eau

Λα

προδυχτιον αυτοματιθυε δε γλα ονσ α βεσοιν δυνε πρεσσιον δεαυ δε 147～834 κΠα
(1.5～8.5 κγφ/χμ 2) (Δε χεττε μανι ρε, πουσ πουπεζ ρεμπλιρ υν περρε εν χαρτον δε
180 χχ εν 3 σεχονδεσ.).
Σι λα

πρεσσιον δεαυ ναρριπε πασ
πομπε σ παρ ε πουρ λα φορματιον

147 κΠα(1.5 κγφ/χμ2 ) ου πλυσ, ιλ φαυτ αποιρ υνε
νορμαλε δε γλα ονσ ετ λαλιμεντατιον εν εαυ φροιδε.

Χοντρ λεζ θυε λα λονγυευρ τοταλε δυ τυψαυ δαλιμεντατιον εν εαυ νε δ πασσε πασ 12 μ
ετ φαιτεσ αττεντιον θυε λε τυψαυ νε σοιτ πασ πλι . Υνε λονγυευρ δε 12 μ ου πλυσ δε
τυψαυ πευτ προποθυερ δεσ προβλ μεσ δανσ λαλιμεντατιον εν εαυ δυσ υνε χηυτε δε
λα

πρεσσιον

Ινσταλλεζ λε

δε λεαυ.

τυψαυ

Βρανχηεζ-λε

Αττεντιον
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δαλιμεντατιον

δε λεαυ

ποταβλε.

εν εαυ

λοιν δυνε

σουρχε

δε χηαλευρ.

Σι λα

πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ εστ
πλυσ βασσε θυε λα
πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

Reglage

de la hauteur

Νιπελεζ-λεσ

ινσ ραντ

ηαυτευρ δε

εν

γαυχηε

πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ εστ
πλυσ ηαυτε θυε λα
πορτε δυ
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

τουρνεπισ

πλατ δανσ
σενσ

λα ραινυρε δε λα πισ δε

δε λα φλ χηε

λα ηαυτευρ δεσ

πορτεσ

δε λα

( ).

Διφφ ρενχε
δε ηαυτευρ

Νιπελεζ-λεσ

?ισ δε ρ γλαγε δε λα
ηαυτευρ δε γαυχηε

πλατ

εν

ινσ ραντ

υν

τουρνεπισ

πλατ δανσ

ηαυτευρ δε δροιτε ετ τουρνεζ-λα δανσ λε

σενσ

λα ραινυρε δε λα πισ δε

δε λα φλ χηε

(

ρ γλαγε

δε λα

).

Διφφ ρενχε δε ηαυτευρ

Διφφ ρενχε
δε ηαυτευρ

?ισ δε ρ γλαγε δε λα
ηαυτευρ δε δροιτε

Απρ σ αποιρ νιπελ

ρ γλαγε

Διφφ ρενχε δε ηαυτευρ

Τουρνεπισ

Σι λα

υν

ετ τουρνεζ-λα δανσ λε

Λα

πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ

λεσ πισ δε

ρ γλαγε

σε

φερμερα φαχιλεμεντ

δε λα ηαυτευρ. Σι λα

πορτε
ουπερτυρε/φερμετυρε, λεσ περφορμανχεσ εν

νε

εν

Τουρνεπισ

σουλεπαντ λε χ τ απαντ

φερμε πασ βιεν,

σεροντ αφφεχτ εσ.

χαυσε

εν

πλατ

ρ γλαντ

δυνε μαυπαισε

Οπερατιον
Mise

en

marche

ρ φριγ ρατευρ α τ ινσταλλ πουρ λα πρεμι ρε φοισ, εσσαψεζ-λε πουρ λε σταβιλισερ
τεμπ ρατυρε νορμαλε δεξερχιχε πενδαντ 2-3 ηευρεσ απαντ δε λε ρεμπλιρ απεχ δεσ
αλιμεντσ φραισ ου χονγελ σ.
Σι λε φονχτιοννεμεντ σιντερρομπτ, αττενδεζ 5 μινυτεσ απαντ δε λε ρεμεττρε εν μαρχηε.
Θυανδ ποτρε
λα

Indication du panneau de

Σορτιε

reglage des fonctions

Ποιγν ε

εαυ/γλα ονσ

Ιντερρυπτευρ δυ

δυ βαρ

διστριβυτευρ
Βαρ

(αππλιχαβλε υνιθυεμεντ
χερταινσ μοδ λεσ)

?οψαντ δυ διστριβυτευρ
(παρτιε ινφ ριευρε δυ παννεαυ
δαφφιχηαγε δεσ φονχτιονσ)

Παννεαυ
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δαφφιχηαγε

δεσ φονχτιονσ

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

ΦΡ

Τουχηε δε ρ γλαγε
δε λα τεμπ ρατυρε
πουρ λε χομπαρτιμεντ

Τουχηε δε ρ γλαγε
δε λα τεμπ ρατυρε
πουρ λε χομπαρτιμεντ

χονγ λατευ

ρ φριγ ρατευρ
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35

Τουχηε

χονγ λατιον

Τουχηε σ λεχτιον
διστριβυτευρ

Οπερατιον

Reglage de

la

temperature et

des fonctions
3

Χομμεντ

ρ γλερ λα
τεμπ ρατυρε δανσ
λε χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

Χε

ποψαντ ινδιθυε λα τεμπ ρατυρε δυ
χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ.
Α λα πρεμι ρε μισε εν μαρχηε ου απρ σ
υνε ιντερρυπτιον δε χουραντ, χεστ λε 2
(στανδαρδ) θυι σαλλυμε.
Εν

2

Βασσε

τεμπ ρατυρε
(θυανδ λεσ αλιμεντσ
χονγελ σ σε
δ γ λεντ)

1

Τεμπ ρατυρε λεπ ε
(θυανδ λεσ αλιμεντσ
σε δ γ λεντ)

Φ

πουσ
αππυψαντ συρ λα τουχηε
ΦΡΖ
χηανγεζ εν σ θυενχε λε ρ γλαγε δε λα
ΤΕΜΠ
τεμπ ρατυρε δε 2 (στανδαρδ)
(Στανδαρδ
λεπ ) 3(Φορτ) (Τρ σ φορτ) 1(φαιβλε)
(Στανδαρδ φαιβλε).
Εν γ ν ραλ, 2 (στανδαρδ) σερτ πουρ λα χονσερπατιον δεσ αλιμεντσ. Σ λεχτιοννεζ υν
αυτρε ρ γλαγε εντρε 1(φαιβλε), (Στανδαρδ φαιβλε), (Στανδαρδ λεπ ), 3(Φορτ) ετ (Τρ σ φορτ)
σελον λα θυαντιτ δε δενρ εσ χονσερπ εσ ετ λα φρ θυενχε δυτιλισατιον.

Χομμεντ ρ γλερ
λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε

,

Χε

ποψαντ ινδιθυε λα τεμπ ρατυρε δυ
χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ.
Α λα πρεμι ρε μισε εν μαρχηε ου απρ σ
υνε ιντερρυπτιον δε χουραντ, χεστ λε 2
(στανδαρδ) θυι σαλλυμε.

χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

Εν

Βασσε

τεμπ ρατυρε
(Ρεφροιδιρ λεσ αλιμεντσ)

3
2
1

Τεμπ ρατυρε λεπ ε
(Θυανδ λεσ αλιμεντσ
σοντ χονγελ σ)

Ρ

πουσ
αππυψαντ συρ λα τουχηε
χηανγεζ εν σ θυενχε λε ρ γλαγε δε λα
ΡΕΦ
τεμπ ρατυρε δε 2 (στανδαρδ)
(Στανδαρδ
ΤΕΜΠ
λεπ ) 3(Φορτ) (Τρ σ φορτ)
1(φαιβλε)
(Στανδαρδ φαιβλε).
Εν γ ν ραλ, 2 (στανδαρδ) σερτ πουρ λα χονσερπατιον δεσ αλιμεντσ. Σ λεχτιοννεζ υν
αυτρε ρ γλαγε εντρε 1(φαιβλε), (Στανδαρδ φαιβλε), (Στανδαρδ λεπ ), 3(Φορτ) ετ (Τρ σ φορτ)
σελον λα θυαντιτ δε δενρ εσ χονσερπ εσ ετ λα φρ θυενχε δυτιλισατιον.
,

ΡΕΜΑΡΘΥΕ

Ρ γλεζ

λε παννεαυ δε ρ γλαγε δε λα τεμπ ρατυρε πουρ λε χομπαρτιμεντ χηοισι δε
χε θυε λα τεμπ ρατυρε πυισσε παριερ σελον λα τεμπ ρατυρε αμβιαντε. Λα

μανι ρε

ιντερνε

τεμπ ρατυρε

πουρ λα ρενδρε

πλυσ

Αλιμεντατιον

Χε

ποψαντ ινδιθυε

χονγ λατιον

εστ

εν

τουφουρσ πλυσ βασσε απεχ λε ποιντ 3.
προτεχτιον συρ λα συρφαχε δυ παννεαυ δαφφιχηαγε

σερα

Δ ταχηεζ λε ρυβαν δε

χλαιρε.

θυε λα φονχτιον

χονγ λατιον

μαρχηε, χεττε φονχτιον εστ υτιλισ ε πουρ

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

χονγελερ δεσ αλιμεντσ ου πουρ λα προδυχτιον
γλα ονσ δανσ λε χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ.

δεσ

Εν

αππυψαντ

μεττεζ

συρ

λα τουχηε

,

πουσ

μαρχηε λα φονχτιον

χονγ λατιον,
ποψαντ σαλλυμε.
Εν αππυψαντ υνε φοισ συρ λα τουχηε πουσ
χηανγεζ λε στατυτ δε ρ γλαγε
εν

λε

ΠΟΩΕΡ
ΦΡΖ

δ βρανχηεμεντ ετ ινπερσεμεντ.
Λα

χονγ λατιον σε δ βρανχηε
αυτοματιθυεμεντ απρ σ υν χερταιν τεμπσ.
Χε ποψαντ ινδιθυε λα σ λεχτιον εντρε εαυ ετ
γλα ονσ
Α λα πρεμι ρε μισε εν μαρχηε ου απρ σ υνε
σαλλυμε.
ιντερρυπτιον δε χουραντ,
Γλαχε πιλ ε, εαυ ου γλα ονσ πευπεντ τρε

Σ λεχτιον
διστριβυτευρ

σ λεχτιονν σ
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απεχ

λα τουχηε

.

ΣΕΛΕΧΤ

δεσ φονχτιονσ

Οπερατιον
Λαλερτε

Αλερτε ουπερτυρε

σοννε

Χεττε αλερτε

πορτε

3 φοισ

θυανδ

λα

πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ

ρεστε ουπερτε

δεσ ιντερπαλλεσ δε 30 σεχονδεσ ετ σαρρ τε

σοννε

πορτε. Λα φονχτιον Αλερτε

ουπερτυρε

πλυσ

δυνε μινυτε.

λα φερμετυρε δε λα

πορτε φαιτ υνιθυεμεντ ρ σοννερ υνε σοννεριε, σανσ
σοννε απρ σ λα φερμετυρε δεσ πορτεσ δεσ

αυτρε φονχτιον δινδιχατιον. Σι λαλερτε

χονταχτεζ λε σερπιχε ασσιστανχε.

χομπαρτιμεντσ χονγ λατευρ ετ ρ φριγ ρατευρ,
Λα φονχτιον

αυτο-διαγνοστιχ σε μετ εν μαρχηε θυανδ λυνιτ πρ σεντε υν προβλ με. Δανσ
χασ,
αππυψαντ συρ ν∋ιμπορτε θυελλε τουχηε, πουσ νοβτενεζ αυχυν ρ συλτατ.
Χονταχτεζ ιμμ διατεμεντ λε σερπιχε δασσιστανχε σανσ τεινδρε λαππαρειλ. Σι λαππαρειλ εστ
τειντ, λε σερπιχε δασσιστανχε αυρα βεσοιν δε πλυσ δε τεμπσ πουρ τρουπερ λα χαυσε δυ
προβλ με.

Φονχτιον αυτο-

διαγνοστιχ
(δ τεχτιον δερρευρ)

χε

εν

Producteur

automatique de glacons et

Distributeur

Προδυχτευρ
αυτοματιθυε δε γλαχε

Λ∏εαυ εστ ρεφροιδιε ετ στοχκ ε δανσ λε

Χομμεντ σοντ
φουρνισ λεσ
γλα ονσ ετ λ∏εαυ
φροιδε

Ροβινετ

ρ σερποιρ δ∏εαυ δυ

χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ
ετ ενσυιτε ενποψ ε αυ διστριβυτευρ. Λα γλαχε
εστ φαβριθυ ε παρ λε προδυχτευρ αυτοματιθυε
ετ ενποψ ε αυ διστριβυτευρ σουσ φορμε δε
γλα ονσ ου δε γλαχε πιλ ε.

Διστριβυτευρ
Ρ σερποιρ
δ∏αλιμεντατιον

εν

εαυ

Χοννεχτευρ

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Ιλ εστ νορμαλ θυε λεαυ
δε λεαυ

Χομμεντ
υτιλισερ λε
διστριβυτευρ

νε

σοιτ πασ συφφισαμμεντ φροιδε λα πρεμι
δανσ λε περρε.

Σ λεχτιοννεζ

υνε

δεσ τουχηεσ

απεχ υν περρε ου υν

αυτρε

γλαχε πιλ ε,
ρ χιπιεντ.

Γλαχε

πιλ ε
ποψαντ δε
γλαχε πιλ ε εν αππυψαντ

Αλλυμεζ λε
συρ

λα τουχηε δε

σ λεχτιον.
?ουσ αυρεζ λα
εν
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λε

περρε

εαυ ου

λεαυ

εν

ποψαντ δε
αππυψαντ συρ

σ λεχτιον.
λε λεπιερ

γλα ονσ

Εαυ
Αλλυμεζ λε

λα τουχηε δε

γλαχε πιλ ε

αππυψαντ συρ

απεχ

ρε φοισ. Σι

πουσ

δ σιρεζ

πλυσ φροιδε, αφουτεζ θυελθυεσ γλα ονσ

?ουσ
απεχ

λε

αππυψαντ

συρ

λε λεπιερ

Γλα ονσ
ποψαντ
δεσ γλα ονσ
εν αππυψαντ συρ λα

Αλλυμεζ λε

τουχηε δε σ λεχτιον.
λεαυ εν
συρ λε λεπιερ

αυρεζ

αππυψαντ

εν

περρε

?ουσ

αυρεζ

αππυψαντ
λε

περρε.

λεσ γλα ονσ εν
λε λεπιερ απεχ

συρ

Οπερατιον

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Λα φονχτιον
χουραντ

Πλαχεζ

γλαχε πιλ ε σερα αυτοματιθυεμεντ σ λεχτιονν ε απρ σ υνε ιντερρυπτιον δε
θυανδ πουσ ρεβρανχηεζ λε χ βλε δαλιμεντατιον.
λεσ περρεσ ου λεσ αυτρεσ ρ χιπιεντσ
χ τ δε λα σορτιε δε λα γλαχε χαρ χελλε-χι
ου

πουρραιτ τομβερ παρ τερρε.
∞

?ουσ εντενδρεζ

βρυιτ

υν

λα φερμετυρε δε λα

Γαρδεζ ποτρε

Σι

πουσ

τραππε

5 σεχονδεσ

λα

τραππε δε σορτιε πενδαντ
θυελθυεσ μορχεαυξ δε γλαχε

ρενπερσ ε

σουσ

λε διστριβυτευρ

σ λεχτιοννεζ λεσ

θυελθυεσ

απρ σ θυε

μορχεαυξ

δε

γλαχε

α

τ φουρνιε. Χε

σον

εστ δ

δε σορτιε.

λα

περρε σουσ

λεπιερ παρχε θυε

δισπενσ σ.
Εσσυψεζ λεαυ

σεχ

απεχ υν

2-3 σεχονδεσ
ου

δεαυ

απρ σ αποιρ ρελ χη λε
πουρραιεντ ενχορε τρε

χηιφφον.

τουτ δε συιτε

γλα ονσ
απρ σ αποιρ
ενχορε
τομβερ.
γλαχε πιλ ε πευπεντ

σ λεχτιονν λα

γλαχε πιλ ε,

Ιλ προδυιτ αυτοματιθυεμεντ 8 γλα ονσ
λα φοισ, 80 παρ φουρ. Μαισ χεσ θυαντιτ σ
πευπεντ χηανγερ σελον πλυσιευρσ χονδιτιονσ ψ χομπρισ χομβιεν δε φοισ λα πορτε δυ

Προδυχτευρ
αυτοματιθυε δε

ρ φριγ ρατευρ α τ ουπερτε ετ φερμ ε.
Λα προδυχτιον σαρρ τε θυανδ λε χοντενευρ δε γλαχε

γλα ονσ

εστ

πλειν.

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Ιλ εστ νορμαλ δεντενδρε

λα

Θυανδ λα

προδυχτιον δε
γλαχε νε

γλαχε

σε

φορμε

λεσ

εν

βρυιτ

θυανδ

λα

γλαχε φορμ ε

τομβε δανσ λε χοντενευρ.

εν

γρυμεαυξ
φορμε
εν γρυμεαυξ, ενλεπεζ λεσ γρυμεαυξ δυ χοντενευρ, χασσεζγλαχε
πετιτσ μορχεαυξ ετ ρεπλαχεζ-λεσ δανσ λε χοντενευρ. Λαισσεζ δε χ τ λεσ

Θυανδ λα

φονχτιοννε πασ
χορρεχτεμεντ

υν

μορχεαυξ

σε

θυι

Θυανδ ιλ ψ

νε σε

χασσεντ πασ.

προδυχτιον δε γλα ονσ τροπ πετιτσ ου δε γρυμεαυξ, λα θυαντιτ δεαυ
φουρνιε δοιτ τρε ρ γλ ε. Χονταχτεζ λε σερπιχε ασσιστανχε.
Σι πουσ νυτιλισεζ πασ φρ θυεμμεντ λα γλαχε, ελλε σε φορμερα δε νουπεαυ εν γρυμεαυξ.
α

Ιντερρυπτιον δε χουραντ
Λα γλαχε σερα δ γελ ε δανσ δε λεαυ ετ ρεπλαχ ε δανσ λε χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ.
Ενλεπεζ λα γλαχε δυ χοντενευρ, εσσυψεζ-λε ετ ρεμεττεζ-λε εν πλαχε. Θυανδ λε χουραντ
ρεπιεντ, λα γλαχε πιλ ε σερα αυτοματιθυεμεντ σ λεχτιονν ε.
Λαππαρειλ πιεντ δ τρε ινσταλλ
Λαππαρειλ θυι πιεντ δ τρε ινσταλλ
χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ.
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α

βεσοιν δε 12 ηευρεσ πουρ φορμερ λα

γλαχε

δανσ λε

Αττεντιον

Ελιμινεζ λεσ γλα ονσ (ενπιρον 20 μορχεαυξ) ετ λεαυ (ενπιρον 7 περρεσ)
φαβριθυ σ απρ σ λινσταλλατιον δυ ρ φριγ ρατευρ.
Λεσ πρεμιερσ γλα ονσ ετ λεαυ πουρραιεντ χοντενιρ δεσ συβστανχεσ ου δε μαυπαισεσ
οδευρσ προπεναντ δυ τυψαυ δαλιμεντατιον εν εαυ ου δυ χοντενευρ δεαυ. Χεττε
ιντερπεντιον εστ ν χεσσαιρε θυανδ λε ρ φριγ ρατευρ νεστ πασ υτιλισ πενδαντ υνε λονγυε
π ριοδε.

Ελοιγνεζ

λεσ ενφαντσ δυ διστριβυτευρ

Λεσ ενφαντσ

πουρραιεντ

μαλ υτιλισερ λε λεπιερ δυ διστριβυτευρ

ου

ενδομμαγερ

λεσ

ποψαντσ.
Φαιτεσ αττεντιον θυε δεσ αλιμεντσ
βλοθυεντ πασ λε πασσαγε δε λα γλαχε
Σι δεσ αλιμεντσ σοντ

νε

λεντρ ε δυ

πλαχ σ

πασσαγε δε λα γλαχε, χελλε-χι πουρραιτ νε πασ
τρε φουρνιε. Χε πασσαγε πουρραιτ αυσσι τρε

Πορτε δυ

χονγ λατευρ

ρεχουπερτ δε

γλαχε σι πουσ υτιλισεζ υνιθυεμεντ
γλαχε πιλ ε. Ενλεπεζ λα γλαχε αχχυμυλ ε.

λα

Νε

χονσερπεζ

φαμαισ

δεσ χανεττεσ

ου

δεσ αλιμεντσ δανσ λε χοντενευρ δε

γλαχε

δανσ λε βυτ δε λεσ ρεφροιδιρ
Χελα

πευτ ενδομμαγερ λα

Νυτιλισεζ
λα

γλαχε

φαμαισ
Χεσ

δε

περρεσ εν

περρεσ ου

Μεττεζ δαβορδ λεσ

ραπιδεμεντ
προδυχτιον αυτοματιθυε
χρισταλ

ου

δεσ

δανσ λε

περρε

γλαχε.

ρ χιπιεντσ

ρ χιπιεντσ πουρραιεντ

γλα ονσ

δε

σε

εν

φα ενχε πουρ

πρενδρε

βρισερ.

απαντ δε λε

ρεμπλιρ απεχ

δε λεαυ

ου

δαυτρεσ βοισσονσ.
Λε

λιθυιδε πουρραιτ δ βορδερ σι

πουσ

αφουτεζ

λεσ

γλα ονσ απρ σ

Νε τουχηεζ
Χελα

φαμαισ λα σορτιε δεσ γλα ονσ απεχ λεσ μαινσ
πουρραιτ χασσερ υνε πι χε ου βλεσσερ λεσ μαινσ.

Νενλεπεζ φαμαισ λε χουπερχλε δυ

αποιρ

ου υν

ρεμπλι

λε

περρε.

ουτιλ

προδυχτευρ δε γλαχε.

Νιπελεζ

θυελθυεφοισ λα συρφαχε πουρ βιεν ρεμπλιρ λε χοντενευρ δε γλαχε.
γλαχε σεμπιλε φυστε χ τ δυ προδυχτευρ. Δε χεττε μανι ρε, λε προδυχτευρ πουρραιτ
χονσιδ ρερ θυε λε χοντενευρ εστ πλειν ετ στοππερ αινσι σον φονχτιοννεμεντ.
Λα

Σι λε διστριβυτευρ φουρνιτ δε λα

γλαχε δ χολορ ε,

χονταχτεζ ιμμ διατεμεντ λε

σερπιχε δασσιστανχε ετ αρρ τεζ λυτιλισατιον.
Νυτιλισεζ φαμαισ
Λα

τομβερ

εν

Γαρδεζ λε
Υν

υν περρε

τροπ τροιτ ου τροπ προφονδ.

γλαχε πουρραιτ σε χομπριμερ αυ

περρε

νιπεαυ δυ πασσαγε ετ αινσι λε

ρ φριγ ρατευρ πουρραιτ

παννε.
περρε

υνε

φυστε

διστανχε δε λα σορτιε δε λα

τροπ προχηε δε λα σορτιε πουρραιτ εμπ χηερ

γλαχε.
γλαχε

λα

δε σορτιρ.

Οπερατιον

(applicable uniquement a certains modeles)

Bar

Τιρεζ λε βαρ

Χομμεντ
λυτιλισερ

δε λα

πορτε

εν

λε τεναντ παρ λα

ποιγν ε

ετ ιλ σουπριρα.

?ουσ πουπεζ αχχ δερ αυ βαρ σανσ ουπριρ λα
πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ, χελα φαιτ χονσομμερ
μοινσ δ λεχτριχιτ .
Λα

λαμπε ιντερνε δυ ρ φριγ ρατευρ σαλλυμε
θυανδ λα πορτε δυ βαρ εστ ουπερτε. ?ουσ
πουπεζ δονχ ποιρ λε χοντενυ.

Λα βαρ ρεστε

λα τεμπ ρατυρε χορρεχτε
χαπτευρ δε τεμπ ρατυρε θυι
φονχτιοννε υνιθυεμεντ πουρ λε βαρ.

Χονσερπεζ δανσ
λε βαρ δεσ
αλιμεντσ θυε
πουσ υτιλισεζ

γρ χε

υν

φρ θυεμμεντ
δεσ
βοισσονσ.

χομμε

Νυτιλισεζ

φαμαισ λα πορτε δυ βαρ χομμε
πλανχηε ηαχηερ ετ φαιτεσ αττεντιον δε νε
πασ λενδομμαγερ απεχ δεσ οβφετσ ποιντυσ.

Υτιλισεζ λα πορτε
δυ βαρ χομμε
ταβλε

Νε

αππυψεζ πασ

Σανσ λε χουπερχλε
νορμαλεμεντ.

Νενλεπεζ φαμαισ
λε χουπερχλε
ιντερνε δυ βαρ.

Νε μεττεζ φαμαισ
δεσ οβφετσ λουρδσ
συρ λα πορτε δυ
βαρ ετ νε

νε

συρ

βαρ

λα

νε

πορτε.

φονχτιοννε πασ

Χε νεστ πασ σευλεμεντ λα πορτε θυι πευτ
μαισ λενφαντ πευτ σε φαιρε

σενδομμαγερ,
μαλ.

περμεττεζ πασ
αυξ

πουσ

ενφαντσ δε σψ

συσπενδρε.
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Οπερατιον

Clayettes
Χλαψεττε
χουλισσαντ

δε

Χεττε

χλαψεττε δε τψπε χουλισσαντ πουσ
περμετ δε πλαχερ ου δε ρετιρερ λεσ αλιμεντσ
πλυσ φαχιλεμεντ αυ φονδ δε λα χλαψεττε.

τψπε

εν περρε

τρεμπ (αππλιχαβλε
υνιθυεμεντ
χερταινσ μοδ λεσ).
Πορτε-βουτειλλεσ
αχχροχη

Λεσ βουτειλλεσ

πευπεντ τρε χονσερπ εσ
πορτε-βουτειλλεσ θυι
πευτ τρε πλαχ συρ νιμπορτε θυελλε χλαψεττε.
λατ ραλεμεντ

(αππλιχαβλε
υνιθυεμεντ
χερταινσ μοδ λεσ).

απεχ χε

δυ πορτε-βουτειλλεσ :
πευτ τρε ενλεπ εν λε τιραντ περσ λεξτ ριευρ
ετ ιλ πευτ τρε πλαχ εν λαχχροχηαντ
υνε
εξτρ μιτ δυνε χλαψεττε ετ λε πουσσαντ περσ

Ρ γλαγε
Ιλ

λιντ ριευρ.

δε λα
ηαυτευρ δε λα

Ρ γλαγε

Λεσ

χλαψεττεσ
πλαχερ

δυ

δε λεσ

χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ πευπεντ τρε ενλεπ εσ,

λα ηαυτευρ δ σιρ ε σελον

χλαψεττε
Χομμεντ ενλεπερ

χλαψεττε

υνε

:

Α λα λιπραισον, λεσ χλαψεττεσ σοντ φιξ εσ παρ
υν σψστ με δε βλοχαγε πουρ θυελλεσ νε σε

δ πλαχεντ
δαβορδ

πενδαντ λα λιπραισον. Ενλεπεζ
σψστ μεσ δε βλοχαγε, σουλεπεζ

πασ

χεσ

λα

χλαψεττε εν λινχλιναντ δανσ λα διρεχτιον
πυισ ενλεπεζ-λα εν λα σουλεπαντ δανσ λα
διρεχτιον

.

Χομμεντ ινσταλλερ
Πλαχεζ λα

σεσ

:

χοννεξιονσ δανσ λεσ

ουπερτυρεσ. Αβαισσεζ λα

χλαψεττε

χλαψεττε

λα ηαυτευρ δ σιρ ε ετ

χλαψεττε

αχχροχηεζ

υνε

αχχροχη ε

αυξ

παρτιε

απαντ δε λα

ουπερτυρεσ.

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Πλαχεζ λα

χλαψεττε

εν

ποσιτιον

ηοριζονταλε, σινον ελλε πουρραιτ τομβερ.
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χε

θυι

πουσ

περμετ

ν χεσσιτ σ δε χονσερπατιον δεσ αλιμεντσ.

ποσ

,

Σψστ με δε
βλοχαγε δε λα
χλαψεττε

Οπερατιον
Porte-oeufs
?ουσ πουπεζ δ πλαχερ λε
σελον λα θυαντιτ δοευφσ.

πορτε-οευφσ

λα

πλαχε

θυε

πουσ

δ σιρεζ ετ

εν

χηοισιρ

υν

αυτρε

[Πουρ πλυσ δοευφσ]

[Νορμαλ]
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Νυτιλισεζ

φαμαισ λε πορτε-οευφσ χομμε ρ χιπιεντσ γλαχε. Ιλ πουρραιτ σε χασσερ.
φαμαισ λε πορτε-οευφσ δανσ λε χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ ου δανσ λε
χομπαρτιμεντ φραισ.
Νε μεττεζ

Conversion

en

Λε

δυ βασ δυ

χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ ου φραισ.

compartiment a legumes ou frais
ρ φριγ ρατευρ πευτ

τρε χονπερτι

εν

χομπαρτιμεντ

Ουπερτυρε δαλιμεντατιον
εν αιρ φραισ

Χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ
Χομπαρτιμεντ
Απαντ δε
αλιμεντσ.

πλαχερ

λεσ

φραισ Ιντερρυπτευρ
δε χονπερσιον

Φαιτεσ αττεντιον
δεφφεχτυερ λα
χονπερσιον

Λε χομπαρτιμεντ φραισ μαιντιεντ λα τεμπ ρατυρε
υν νιπεαυ πλυσ βασ παρ ραππορτ
χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ, αινσι λα πιανδε ου λε ποισσον σοντ χονσερπ σ φραισ.

ΡΕΜΑΡΘΥΕ

λ γυμεσ ου λεσ φρυιτσ σοντ γελ σ παρ λα χονπερσιον εν χομπαρτιμεντ φραισ.
Φαιτεσ αττεντιον δεφφεχτυερ λα χονπερσιον απαντ δε πλαχερ λεσ αλιμεντσ.
Λεσ

Σι

ποσσιβλε,

νε

μεττεζ πασ δαλιμεντσ χ τ δε λουπερτυρε δαλιμεντατιον εν αιρ φραισ.
λιντερρυπτευρ δε χονπερσιον ετ ιλ σεραιτ διφφιχιλε διντερπενιρ συρ

Ελλε εστ βρανχη ε

λιντερρυπτευρ.
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αυ

Desodoriseur
Χε

σψστ με

οδευρσ

εν

αβσορβε εφφιχαχεμεντ λεσ

υτιλισαντ

υν

Σψστ με δε

χαταλψσευρ οπτιθυε.

δ σοδορισατιον

Χομπαρτιμε
ντ λ γυμεσ
Ποιντ δε
χονπερσιον

Χομμεντ υτιλισερ
λε σψστ με δε
δ σοδορισατιον

Θυανδ ιλ εστ ινσταλλ

ρ φριγ ρατευρ,

λα

πουσ ναπεζ

πρισε
ριεν

δαιρ φραισ, λ ο λαιρ εστ
φαιρε.

ασπιρ δεπυισ

Υτιλισεζ δεσ χοντενευρσ φερμ σ πουρ χονσερπερ λεσ αλιμεντσ
αυτρεσ αλιμεντσ αβσορβεροντ χεττε φορτε οδευρ.

λε

χομπαρτιμεντ

φορτε οδευρ. Σινον, λεσ

Συγγεστιον

Emplacement
(ποιρ

Χομπαρτιμεντ
προδυχτιον
αυτοματιθυε δε
γλαχε

Λα

des aliments

παγε 30, ιδεντιφιχατιον δεσ

γλαχε φαβριθυ ε

εστ

πι χεσ)

αυτοματιθυεμεντ

χονσερπ ε

Χονσερπερ λε πιν

Πορτε-βουτειλλεσ

Χονσερπερ λεσ

Χομπαρτιμεντ

παιν,

σναχκ

πετιτσ

αλιμεντσ

Χονσερπερ δεσ αλιμεντσ

Χλαψεττε
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

χομμε

λε

δεσ σναχκσ, ετχ...

χονγελ σ

λα

χομμε

πιανδε, λε ποισσον, λεσ γλαχεσ, λεσ σναχκσ

χονγελ σ,

ετχ...

Χονσερπερ δε

Γαλεριεσ

πετιτσ παθυετσ

δαλιμεντσ

χονγελ σ
Λα τεμπ ρατυρε αυγμεντε θυανδ

χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

λα

πορτε

εστ ουπερτε. Νε πασ χονσερπερ δεσ
αλιμεντσ
λονγυε χονσερπατιον χομμε

λεσ

γλαχεσ,

ετχ...

Χονσερπερ λα πιανδε, λε ποισσον, λε πουλετ,
απρ σ λεσ αποιρ εμβαλλ σ απεχ υν φιλμ φιν.

Τιροιρ

ετχ...

χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

Χονσερπερ δεσ σειχηεσ σ χη εσ, δεσ
ποιπρε, ετχ...

ανχηοισ σ χη σ, λε

Χομπαρτιμεντ
προδυιτσ λαιτιερσ

Χονσερπερ λεσ

βευρρε, λε

προδυιτσ λαιτιερσ
φρομαγε, ετχ...

Πορτε-οευφσ βαρ

Πλαχεζ λε

πορτε-οευφσ

Χλαψεττε
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

δανσ

χομμε

σον

λογεμεντ.

Χονσερπερ λεσ αλιμεντσ δυτιλισατιον
χομμε

λεσ βοισσονσ, ετχ..

Χονσερπερ λεσ

Γαλεριε δυ

γαρνιτυρεσ

λε

φρ θυεντε

.

ου

δαυτρεσ αλιμεντσ

λα διστανχε χορρεχτε.

χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

Χονσερπερ λεσ
λεσ βοισσονσ

Χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ

πετιτσ παθυετσ

χομμε

λε λαιτ, λε

δαλιμεντσ

φυσ

ου

δε φρυιτ, λα

βι ρε, ετχ...

Χονπερσιον

Χονσερπερ

χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ /
χομπαρτιμεντ

Χονσερπερ

φραισ

ποισσον

λ γυμεσ

ετ φρυιτσ.

λ γυμεσ, φρυιτσ, πιανδε δ χονγελερ,
εν ρ γλαντ λιντερρυπτευρ δε

χρυ, ετχ.

χονπερσιον σι ν χεσσαιρε.
Φαιτεσ αττεντιον δε
χονπερσιον απαντ δε
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ρ γλερ λιντερρυπτευρ
πλαχερ λεσ αλιμεντσ.

δε

ον

Φοοδ

στοραγε

Συγγεστιον ον Φοοδ στοραγε
Conservation des aliments
Χονσερπεζ λεσ αλιμεντσ φραισ δανσ λε

χονγελ ου δ χονγελ
ετ σον γο τ.
Νε

υν

αλιμεντ εστ

πασ δεσ αλιμεντσ θυι
λεσ βανανεσ ου λεσ μελονσ.

χονσερπεζ

χομμε

χομπαρτιμεντ ρ φριγ ρατευρ. Χομμεντ εστ
φαχτευρ ιμπορταντ πουρ χονσερπερ σα φρα χηευρ

υν

νε

συππορτεντ πασ λεσ βασσεσ τεμπ ρατυρεσ,

Φαιτεσ ρεφροιδιρ λεσ αλιμεντσ χηαυδσ απαντ δε λεσ μεττρε

γ τερ

λεσ αυτρεσ αλιμεντσ ετ φαιρε

Θυανδ

ρ φριγ ρατευρ,

ιλσ

πουρραιεντ

λεσ αλιμεντσ, ρεχουπρεζ-λεσ απεχ υν εμβαλλαγε εν πινψλε ου
ρ χιπιεντ απεχ υν χουπερχλε. Χελα πιτε λ παπορατιον δε ληυμιδιτ
χονσερπερ λευρ γο τ ετ λευρ πουποιρ νυτριτιφ.
πλαΙ τ, μαιντενεζ υνε διστανχε αυ μινιμυμ δε 15 μμ εντρε λα σορτιε δε λ∋αιρ ετ

πουσ χονσερπεζ

μεττεζ-λεσ δανσ
ετ αιδε

Σ∋ιλ

αυγμεντερ

αυ

λα χονσομματιον δ λεχτριχιτ .

πουσ

υν

λα νουρριτυρε.
Νουπρεζ πασ λα πορτε τροπ φρ
ρ φριγ ρατευρ ετ φαιτ αυγμεντερ λα
Νε μεττεζ πασ

τροπ δαλιμεντσ

θυεμμεντ. Χελα φαιτ π ν τρερ δε λαιρ χηαυδ δανσ λε
τεμπ ρατυρε.
δανσ λεσ γαλεριεσ, σινον λεσ πορτεσ πουρραιεντ μαλ σε

φερμερ.
Νε

Χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

χονσερπεζ

πασ δε βουτειλλεσ δανσ λε

σε χασσερ εν σε

Νε
δε

πουσ χονσερπεζ

λονγυε π ριοδε,
Αποιδ

Χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

πλαχινγ

ελλεσ

πουρραιεντ

χονγελαντ.

ρεχονγελεζ πασ δεσ αλιμεντσ θυι
γο τ ετ δε πουποιρ νυτριτιφ.

Θυανδ

χομπαρτιμεντ χονγ λατευρ,

οντ τ

δεσ αλιμεντσ

μεττεζ-λεσ

μοιστ φοοδ

συρ

λα

δ χονγελ σ.

Χελα προποθυε

υνε

περτε

χονγελ σ χομμε δεσ γλαχεσ πενδαντ
χλαψεττε ετ πασ δανσ λα γαλεριε.

υνε

υπμοστ ρεφριγερατορ σηελπεσ, ιτ χουλδ φρεεζε υπον διρεχτ

χονταχτ ωιτη χηιλλεδ αιρ.

Αλωαψσ χλεαν φοοδ πριορ το ρεφριγερατιον. ?εγεταβλεσ ανδ φρυιτσ σηουλδ βε ωασηεδ ανδ
ωιπεδ, ανδ παχκεδ φοοδ σηουλδ βε ωιπεδ, το πρεπεντ αδφαχεντ φοοδ φρομ σποιλινγ.
Ωηεν στορινγ εγγσ ιν τηειρ στοραγε ραχκ ορ βοξ, ενσυρε τηατ τηεψ αρε φρεση, ανδ αλωαψσ
στορε τηεμ ιν α υπ-ριγητ ποσιτιον, ωηιχη κεεπσ τηεμ φρεση λονγερ.
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Σι

πλαχεζ λε ρ φριγ ρατευρ δανσ υν ενδροιτ χηαυδ ετ ηυμιδε, σι πουσ ουπρεζ τροπ
σεσ πορτεσ ου σι πουσ χονσερπεζ τροπ δε λ γυμεσ, ιλ σε φορμερα δε ληυμιδιτ
λιντ ριευρ, χε θυι να πασ δεφφετ συρ λεσ περφορμανχεσ, μαισ ενλεπεζ-λα απεχ υν
χηιφφον σανσ προβλ μεσ.
πουσ

σουπεντ
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Comment demonter les pieces
ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Λε

φαιτ

σ θυενχε ινπερσε δυ μονταγε.
μονταγε ου λε δ μονταγε.
δε
φορχε
λε
πασ τροπ
πουρ δ μονταγε δεσ πι χεσ. Ελλεσ πουρραιεντ σενδομμαγερ.

δ μονταγε

σε

εν

συιπαντ λα

Δ βρανχηεζ λαλιμεντατιον απαντ λε
Νυτιλισεζ

Λαμπε δυ
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ

Ενλεπεζ λα

λαμπε

σουλεπεζ λε χουπερχλε δανσ λα
πενδαντ θυε
διρεχτιον
Τουρνεζ λαμπουλε δανσ λε σενσ
.

ινπερσε δεσ
υνε

αιγυιλλεσ δυνε μοντρε. Ον υτιλισε
αμπουλε μαξ. 240? 60Ω θυι πευτ τρε

αχηετ ε δανσ

Λαμπε δυ
διστριβυτευρ

υν

χεντρε δε σερπιχε.

Ενλεπεζ λε χουπερχλε

εν

ιντροδυισαντ

υν

τουρνεπισ πλατ δανσ λουπερτυρε απαντ ετ τιρεζ-λε,
ενσυιτε ενλεπεζ λα λαμπε. Ον υτιλισε υνε

αμπουλε

μαξ.

αχηετ ε δανσ

Σουλεπεζ λα

Χλαψεττε
χομπαρτιμεντ
χονγ λατευρ
Γαλεριε ετ

λα τιραντ δανσ λα διρεχτιον

εν

πουσ

υν

240? 15Ω

παρτιε

απαντ δανσ λα διρεχτιον

ετ τιρεζ-λα δανσ λα διρεχτιον

συππορτ

Σουλεπεζ λα

γαλεριε

εν

.

λα τεναντ δεσ δευξ

χ τ σ ετ τιρεζ-λα δανσ λα διρεχτιον

Χοντενευρ δε

Πρενεζ λε χοντενευρ

γλαχε

τρε

θυι πευτ

χεντρε δε σερπιχε.

χομμε συρ

.

λα

δροιτε ετ τιρεζ-λε δανσ λα διρεχτιον
θυε πουσ λε σουλεπεζ δανσ λα διρεχτιον

φιγυρε δε
πενδαντ
.

Νουσ ρεχομμανδονσ δε
χοντενευρ σαυφ

εν χασ

νε πασ δ μοντερ λε
δε ν χεσσιτ .

Φαιτεσ αττεντιον δε βιεν υτιλισερ λεσ δευξ μαινσ
πουσ ενλεπεζ λε χοντενευρ, πουρ
λε φαιρε τομβερ παρ τερρε.

θυανδ

Σι λε χοντενευρ
λε

νε

σαδαπτε

νε

πασ

πασ βιεν, τουρνεζ

δισποσιτιφ τουρναντ.
Δισποσιτιφ
τουρναντ

Λε χολλεχτευρ δεαυ

νε ποσσ δε πασ δε φονχτιον
Ιλ φαυτ δονχ λε νεττοψερ

Απρ σ λυτιλισατιον

δαυτο-δραιναγε.
ρ γυλι ρεμεντ. Ενλεπεζ λε χουπερχλε εν
αππυψαντ συρ λε χ τ γαυχηε δυ χουπερχλε δυ
χολλεχτευρ δεαυ ετ εσσυψεζ-λε απεχ υν χηιφφον.
Αππυψεζ συρ λε ποιντ ινδιθυ πουρ ενλεπερ λε

δυ διστριβυτευρ

χουπερχλε δυ χολλεχτευρ δεαυ.
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Πουρ ενλεπερ λα χουπερτυρε δε λα

Λαμπε συπ ριευρε
δυ χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

τιρεζ λα
συρ

απαντ

λαμπε,

πενδαντ

θυε πουσ αππυψεζ
λε βουτον δε λα χουπερτυρε δε λα λαμπε

περσ

εν

ηαυτ. Τουρνεζ

λαμπουλε δανσ λε σενσ
αιγυιλλεσ δυνε μοντρε.
υνε αμπουλε μαξ. 240? 60Ω θυι

ινπερσε δεσ
Ον υτιλισε

πευτ τρε αχηετ ε δανσ

χεντρε δε

υν

σερπιχε.

Λαμπε ινφ ριευρε
χομπαρτιμεντ
ρ φριγ ρατευρ

δυ

Ενλεπεζ λε χουπερχλε

εν

χ τ σ ετ

περσ

λαμπουλε

λε τιραντ

εν

δανσ λε

σενσ

δυνε μοντρε. Ον υτιλισε
240? 30Ω

θυι πευτ

λε τεναντ δεσ δευξ
λαπαντ. Τουρνεζ

ινπερσε δεσ
υνε

αιγυιλλεσ
αμπουλε μαξ.

τρε αχηετ ε δανσ

υν

χεντρε δε σερπιχε.

Ενλεπεζ λε

Βαρ

πυισ
Λε

λογεμεντ συπ ριευρ

λογεμεντ

περσ

δυ βαρ ετ

τιρεζ λε χουπερχλε δανσ λα διρεχτιον
δυ βαρ

σερα

ενλεπ

εν

.

λε τιραντ

λε ηαυτ.

ΡΕΜΑΡΘΥΕ
Ενλεπεζ λεσ
λε

Χουπερχλε

πι χεσ δε λα πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ πουρ ενλεπερ
χομπαρτιμεντ σναχκ ετ λε χουπερχλε δυ βαρ.

Τιρεζ λε χουπερχλε δυ

χομπαρτιμεντ
λ γυμεσ

( )

απεχ

λα

παρτιε

χομπαρτιμεντ λ γυμεσ
( ), πουσ

αρρι ρε σουλεπ ε

ενλεπεζ αινσι λε χουπερχλε.
Πουρ ινσταλλερ λε χουπερχλε, πουσσεζ-λε
θυιλ τουχηε λα παροι αρρι ρε.

χε
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φυσθυ

λε

χομπαρτιμεντ λ γυμεσ,

Informations generales
?αχανχεσ

Πενδαντ λα

π ριοδε

δε παχανχεσ,

μαρχηε. Πλαχεζ λεσ αλιμεντσ

χονγελαβλεσ

λαισσερεζ

δανσ λε

προβαβλεμεντ λε ρ φριγ ρατευρ εν
χονγ λατευρ πουρ λεσ χονσερπερ. Θυανδ

πασ λε λαισσερ εν μαρχηε, ενλεπεζ τουσ λεσ αλιμεντσ, δ βρανχηεζ λε
χ βλε δαλιμεντατιον, νεττοψεζ λιντ ριευρ ετ λαισσεζ ουπερτεσ λεσ πορτεσ πουρ πιτερ λα

πουσ

δ χιδεζ δε

πουσ

νε

φορματιον δε μαυπαισεσ οδευρσ.

Ιντερρυπτιον δε
χουραντ

Λα

πλυπαρτ

δεσ

ιντερρυπτιονσ

δε χουραντ χεσσεντ

εν υνε

πασ λα τεμπ ρατυρε δε ποτρε ρ φριγ ρατευρ.
Μαισ ιλ παυτ μιευξ πιτερ λε πλυσ ποσσιβλε δουπριρ λεσ

ηευρε

πορτεσ

ου

δευξ ετ χελα ναφφεχτε

ταντ θυε λε χουραντ νεστ πασ

ρεπενυ.

Δανσ λε

χασ

διντερρυπτιονσ δε χουραντ δε λονγυε δυρ ε,
εμβαλλαγεσ δεσ αλιμεντσ.

μεττεζ

υν

βλοχ δε

γλαχε

σεχ

αυ-δεσσυσ δεσ

Σι

πουσ

λε

δ πλαχεζ
αντιχονδενσατιον

Τυψαυ

Ενλεπεζ

ου

Πουρ πιτερ

Λα

βλοθυεζ τουσ λεσ αρτιχλεσ θυε πουσ λαισσεζ δανσ λε ρ φριγ ρατευρ.
δενδομμαγερ λεσ πισ δε ρ γλαγε εν ηαυτευρ, ρεπλαχεζ-λεσ δανσ

λευρσ βασεσ.

εξτερνε δυ

ρ φριγ ρατευρ πευτ δεπενιρ χηαυδε, συρτουτ φυστε απρ σ λινσταλλατιον.
ινθυι τεζ πασ. Χελα εστ δ αυ τυψαυ αντι-χονδενσατιον θυι πομπε δυ
ρ φριγ ραντ
χηαυδ πουρ πιτερ λα τρανσσυδατιον συρ λα παροι εξτερνε.
παροι

Νε

πουσ

Nettoyage
Ιλ εστ ιμπορταντ θυε ποτρε ρ φριγ ρατευρ σοιτ τουφουρσ προπρε πουρ πιτερ λεσ μαυπαισεσ
οδευρσ. Λεσ αλιμεντσ ρενπερσ σ δοιπεντ τρε ιμμ διατεμεντ λιμιν σ χαρ ιλσ

προποθυεντ δε λαχιδιτ
Εξτ ριευρ

Υτιλισεζ
ποτρε

Ιντ ριευρ

υνε

ετ ιλσ

πευπεντ σαλιρ λεσ συρφαχεσ

σολυτιον τι δε δε

ρ φριγ ρατευρ. Εσσυψεζ

Νουσ ρεχομμανδονσ

υν

εν

πλαστιθυε.

δε δ τεργεντ πουρ νεττοψερ λεσ φινιτιονσ δε
χηιφφον ηυμιδε ετ ενσυιτε σ χηεζ.

σαπον ου

απεχ υν

νεττοψαγε ρ γυλιερ. Λαπεζ τουσ λεσ χομπαρτιμεντσ
ου δε δ τεργεντ λ γερ ετ δε λεαυ χηαυδε.

σολυτιον δε βιχαρβονατε δε σουδε

απεχ υνε

Ρινχεζ ετ

σ χηεζ.

Απρ σ λε
νεττοψαγε
Αττεντιον

? ριφιεζ θυε λε χ βλε δαλιμεντατιον νε σοιτ πασ ενδομμαγ
συρχηαυφφ ε ετ θυελλε σοιτ βιεν ινσ ρ ε δανσ λα πρισε.
Δ βρανχηεζ

,

θυε λα φιχηε

νε

σοιτ πασ

τουφουρσ λε χ βλε δαλιμεντατιον δε λα πρισε δε χουραντ απαντ λε νεττοψαγε
παρτιεσ λεχτριθυεσ (λαμπεσ, ιντερρυπτευρσ, χοντρ λεσ, ετχ.)
Εσσυψεζ λεξχ σ δηυμιδιτ απεχ υνε πονγε ου υν χηιφφον πουρ πιτερ θυε δε λεαυ ου
δεσ λιθυιδεσ π ν τρεντ δανσ λεσ παρτιεσ λεχτριθυεσ ετ προποθυεντ υν χηοχ λεχτριθυε.
Νυτιλισεζ φαμαισ δεσ παιλλεττεσ μ ταλλιθυεσ, δεσ βροσσεσ, δεσ νεττοψαντσ αβρασιφσ, δεσ
σολυτιονσ αλχαλινεσ φορτεσ, δεσ λιθυιδεσ ινφλαμμαβλε ου τοξιθυεσ συρ λεσ συρφαχεσ.
Νε τουχηεζ πασ λε συρφαχεσ χονγελ εσ απεχ λεσ μαινσ μουιλλ εσ ου ηυμιδεσ παρχε
θυελλεσ πουρραιεντ σε χολλερ αυξ συρφαχεσ χονγελ εσ.
δεσ

Recherche des problemes
Απαντ
δε

δαππελερ λε σερπιχε δασσιστανχε, χοντρ λεζ χεττε λιστε. Ελλε πουρραιτ πιτερ δεσ περτεσ
τεμπσ ετ δαργεντ. Χεττε λιστε ινχλυτ λεσ προβλ μεσ χομμυνσ θυι νε σοντ πασ λε ρ συλτατ

δερρευρσ δε μαιν-δοευπρε

Προβλ με

Χαυσε

ου

δε ματ ριελ.

Σολυτιον

ποσσιβλε

Μαρχηε δυ

ρ φριγ ρατευρ
λε χομπρεσσευρ
δυ ρ φριγ ρατευρ
νε μαρχηε πασ

Λε χοντρ λε εστ τειντ

Λε ρ φριγ ρατευρ εστ
δ γιπραγε.

Ρ γλεζ

δανσ λε

Λα φιχηε νεστ πασ βρανχη ε

πρισε

δε

χουραντ.

Λε

ρ φριγ ρατευρ
ρεστε

εν

Μανθυε δε χουραντ.Χοντρ λεζ
λαμπεσ δε λα μαισον.

λεσ

Λε

δε

ρ φριγ ρατευρ

θυε

πουσ απεζ

εστ

πλυσ γρανδ

Λα

Χοντρ λεζ θυε λα φιχηε σοιτ βιεν
ινσ ρ ε.

Αππελεζ
χε

βεσοιν.

λα

χομπαγνιε λεχτριθυε.

Χεστ νορμαλ. Υν αππαρειλ
βεσοιν δε χεσ χονδιτιονσ

πλυσ γρανδ α
πενδαντ πλυσ

λονγτεμπσ.

φονχτιον τροπ

λονγτεμπσ

ρ φριγ ρατευρ.

Χεστ νορμαλ πουρ υν ρ φριγ ρατευρ απεχ
δ γιπραγε αυτοματιθυε. Λε χψχλε δε
δ γιπραγε ιντερπιεντ π ριοδιθυεμεντ.

χψχλε

λα

λε χοντρ λε δυ

πι χε

ου

λε

τεμπσ

σοντ χηαυδσ.

Χεστ νορμαλ πουρ υν ρ φριγ ρατευρ δε
φονχτιοννερ πλυσ λονγτεμπσ δανσ χεσ
χονδιτιονσ.

Λε

ρ φριγ ρατευρ α ρ χεμμεντ τ
πενδαντ υν χερταιν τεμπσ.

δ βρανχη
Λα

προδυχτιον αυτοματιθυε

εν

μαρχηε.

δε

γλαχε

εστ

Υνε γρανδε θυαντιτ δαλιμεντσ χηαυδσ
τ πλαχ ε ρ χεμμεντ δανσ λε

α

Λε

ρ φριγ ρατευρ α

βεσοιν δε

ηευρεσ πουρ ρεφροιδιρ
Λε

ρ φριγ ρατευρ
λονγτεμπσ.

θυελθυεσ
χομπλ τεμεντ.

δοιτ φονχτιοννερ

Χελα φαιτ θυε λε ρ φριγ ρατευρ δοιτ
φονχτιοννερ φυσθυ χε θυιλ αρριπε

πλυσ

λα

δ σιρ ε.

ρ φριγ ρατευρ.

τεμπ ρατυρε

Λεσ πορτεσ οντ τ ουπερτεσ τροπ
φρ θυεμμεντ ου πενδαντ τροπ
λονγτεμπσ.

Δε λαιρ χηαυδ εστ εντρ δανσ λε

Λα πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ ου δυ
χονγ λατευρ σοντ λ γ ρεμεντ ουπερτεσ.

Χοντρ λεζ θυε λε ρ φριγ ρατευρ σοιτ νιπελ .
Ενλεπεζ λεσ αλιμεντσ ου λεσ ρ χιπιεντσ

ρ φριγ ρατευρ.

Ουπρεζ μοινσ σουπεντ λεσ

πορτεσ.

θυι πουρραιεντ βλοθυερ λεσ πορτεσ. ?οιρ
σεχτιον δεσ προβλ μεσ ΟΥ?ΕΡΤΥΡΕ/
ΦΕΡΜΕΤΥΡΕ δεσ πορτεσ.
Λε χοντρ λε δυ
συρ

ρ φριγ ρατευρ εστ ρ γλ

τροπ φροιδ.

λα

Ρ γλεζ λε χοντρ λε συρ υνε τεμπ ρατυρε
πλυσ λεπ ε φυσθυ χε θυε λα τεμπ ρατυρε
σοιτ σατισφαισαντε.

Λεσ βουρρελετσ δυ ρ φριγ ρατευρ ου δυ
χονγ λατευρ σοντ σαλεσ, χονσομμ σ,
φισσυρ σ ου σαδαπτεντ μαλ.

Νεττοψεζ ου χηανγεζ λεσ βουρρελετσ. Δεσ
περτεσ δανσ λε δισποσιτιφ δ τανχη ιτ
προποθυεντ υν φονχτιοννεμεντ προλονγ
δυ ρ φριγ ρατευρ πουρ μαιντενιρ λα
τεμπ ρατυρε δ σιρ ε.

Προβλ με
Λε χομπρεσσευρ
δυ ρ φριγ ρατευρ
νε μαρχηε πασ

Λα

Χαυσε

Σολυτιον

ποσσιβλε

Λε τηερμοστατ μαιντιεντ λε ρ φριγ ρατευρ
υνε τεμπ ρατυρε χονσταντε

Χεστ νορμαλ. Λε ρ φριγ ρατευρ σαρρ τε ετ
ρεπρενδ φονχτιοννερ πουρ μαιντενιρ
χονσταντε λα

τεμπ ρατυρε.

τεμπ ρατυρε

εστ

τροπ φροιδε

Λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε χονγ λατευρ
εστ τροπ φροιδε ετ λα
τεμπ ρατυρε δανσ λε
ρ φριγ ρατευρ εστ
σατισφαισαντε.

Λε χοντρ λε δυ

Λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε ρ φριγ ρατευρ
εστ τροπ φροιδε ετ λα
τεμπ ρατυρε δανσ λε
χονγ λατευρ εστ
σατισφαισαντε.

Λε χοντρ λε δυ

Λεσ αλιμεντσ
χονσερπ σ δανσ
λεσ τιροιρσ σε

λε

λε

χονγ λατευρ εστ ρ γλ

συρ

τροπ φροιδ.

ρ φριγ ρατευρ εστ ρ γλ

συρ

τροπ φροιδ.

Λε χοντρ λε δυ
λε

συρ

τροπ

ρ φριγ ρατευρ εστ ρ γλ

Ρ γλεζ λε χοντρ λε δυ χονγ λατευρ συρ
υνε τεμπ ρατυρε πλυσ λεπ ε φυσθυ χε
θυε λα τεμπ ρατυρε σοιτ σατισφαισαντε.

Ρ γλεζ λε χοντρ λε δυ ρ φριγ ρατευρ συρ
υνε τεμπ ρατυρε πλυσ λεπ ε.

?οιρ σολυτιον

πρ χ δεντε.

φροιδ.

χονγ λεντ
Λα πιανδε
χονσερπ ε δανσ
λε τιροιρ πιανδε
σε

Λεσ
σοντ

χονγ λε

Λα πιανδε δοιτ τρε χονσερπ ε

υνε

λα
τεμπ ρατυρε
πεινε συπ ριευρε
τεμπ ρατυρε δε χονγ λατιον δε λεαυ (32 Φ,

0 Χ)

πουρ

υνε

δανσ λα πιανδε.

μειλλευρε χονσερπατιον.

τεμπ ρατυρεσ
τροπ χηαυδεσ

Λα τεμπ ρατυρε
δανσ λε χονγ λατευρ
εστ τροπ χηαυδε

Λε χοντρ λε δυ χονγ
λε τροπ χηαυδ.

λατευρ εστ ρ γλ

συρ

Ρ γλεζ λε χοντρ λε δυ χονγ λατευρ συρ υνε
τεμπ ρατυρε πλυσ βασσε φυσθυ χε θυε λα
τεμπ ρατυρε σοιτ σατισφαισαντε.

Λεσ

Δε λαιρ χηαυδ εστ εντρ δανσ λε

ρ φριγ ρατευρ εστ ρ γλ

συρ

λε

τεμπ ρατυρε
δανσ λε

χονγ λατευρ

ου

πορτεσ οντ τ ουπερτεσ τροπ
πενδαντ τροπ λονγτεμπσ.

σουπεντ

ρ φριγ ρατευρ/χονγ λατευρ.
πορτεσ μοινσ

ου

δανσ λε

ρ φριγ ρατευρ εστ
τροπ χηαυδε

Λα

πορτε

εστ

λ γ ρεμεντ

Φερμεζ

ουπερτε.

Λε

τεμπ ρατυρε

δανσ λε
ρ φριγ ρατευρ εστ
τροπ χηαυδε ετ λα
τεμπ ρατυρε δανσ λε
χονγ λατευρ εστ
σατισφαισαντε.

χομπλ τεμεντ

λα

πορτε.

Αττενδεζ θυε λε ρ φριγ ρατευρ ου λε χονγ λατευρ
πυισσε αρριπερ λα τεμπ ρατυρε σ λεχτιονν ε.

ρ φριγ ρατευρ α ρ χεμμεντ τ
πενδαντ υνε χερταινε π ριοδε.

Υν ρ φριγ ρατευρ α βεσοιν δε θυελθυεσ
ηευρεσ πουρ ρεφροιδιρ χομπλ τεμεντ.

Λε χοντρ λε δυ
λε

Ουπρεζ λεσ

σουπεντ.

γρανδε θυαντιτ δαλιμεντσ χηαυδσ α
πλαχ ε ρ χεμμεντ δανσ λε ρ φριγ ρατευρ.

Υνε
τ

δ βρανχη

Λα

Ρ γλεζ λε χοντρ λε δυ χονγ λατευρ συρ
υνε τεμπ ρατυρε πλυσ βασσε φυσθυ χε
θυε λα τεμπ ρατυρε σοιτ σατισφαισαντε.

τροπ χηαυδ ετ χελα α θυελθυεσ εφφετσ
συρ λα τεμπ ρατυρε δυ χονγ λατευρ.

Λε χοντρ λε δυ

Λα

Ιλ εστ νορμαλ θυε δεσ χρισταυξ δε γλαχε σε
χαυσε δε ληυμιδιτ χοντενυε

φορμεντ

τροπ χηαυδ.

ρ φριγ ρατευρ εστ ρ γλ

συρ

Ρ γλεζ λε χοντρ λε δυ ρ φριγ ρατευρ
υν ρ γλαγε πλυσ φροιδ.

συρ

Χαυσε

Προβλ με

Σολυτιον

ποσσιβλε

Σον ετ βρυιτ
Νιπεαυξ σονορεσ
λεπ σ θυανδ λε
ρ φριγ ρατευρ εστ
εν μαρχηε
Νιπεαυξ σονορεσ
λεπ σ θυανδ λε
χομπρεσσευρ εστ
εν μαρχηε
Βρυιτσ δε
πιβρατιον ου δε

Λεσ

ρ φριγ ρατευρσ μοδερνεσ οντ αυγμεντ
χαπαχιτ ετ μαιντιεννεντ υνε
τεμπ ρατυρε πλυσ υνιφορμε.
λευρ

Λε

ρ φριγ ρατευρ φονχτιοννε
αυ δ βυτ δυ χψχλε.

υνε

πρεσσιον

λεπ ε

Ιλ εστ νορμαλ θυε λεσ νιπεαυξ
πλυσ λεπ σ.

σονορεσ

σοιεντ

Χεστ νορμαλ. Λε νιπεαυ

θυανδ

λε

σονορε

διμινυε

ρ φριγ ρατευρ χοντινυε

φονχτιοννερ.

Λε

πλανχηερ
φραγιλε.

νεστ πασ υνιφορμε

ου

εστ

Χοντρ λεζ λυνιφορμιτ ετ λα σολιδιτ δυ

πλανχηερ ετ θυιλ πυισσε συππορτερ
ρ φριγ ρατευρ.

χλιθυετισ
Λε

ρ φριγ ρατευρ πιβρε συρ λε πλανχηερ
θυανδ ιλ σε δ πλαχε λ γ ρεμεντ.

Ενλεπεζ

Λεσ

οβφετσ πλαχ σ αυ-δεσσυσ δυ
ρ φριγ ρατευρ πιβρεντ.

Ιλ εστ νορμαλ θυε λεσ ρ χιπιεντσ πιβρεντ
λ γ ρεμεντ. Δ πλαχεζ-λεσ λ γ ρεμεντ.
Χοντρ λεζ θυε λε ρ φριγ ρατευρ σοιτ βιεν
νιπελ ετ φερμεμεντ πλαχ συρ λε πλανχηερ.

Λεσ

Σουλεπεζ

δυ

ρ χιπιεντσ πιβρεντ
ρ φριγ ρατευρ.

συρ

λεσ

χλαψεττεσ

χεσ

οβφετσ.

ου

δ πλαχεζ

λε

ρ φριγ ρατευρ.

Εαυ/ηυμιδιτ /γλ
αχε

δυ

λιντ ριευρ

ρ φριγ ρατευρ

Ληυμιδιτ σε
ρεχυειλλε συρ λεσ
παροισ ιντερνεσ δυ

Λε

τεμπσ εστ χηαυδ ετ ηυμιδε ετ
αυγμεντε λα φορματιον δε γιπρε

Χεστ νορμαλ.

χελα

λιντ ριευρ.

ρ φριγ ρατευρ
Λα
Λα

πορτε

εστ

πορτε

εστ ρεστ ε ουπερτε

λονγτεμπσ

λ γ ρεμεντ

ου

τροπ

ουπερτε.

?οιρ λα σεχτιον δεσ

προβλ μεσ

Ουπερτυρε/φερμετυρε δεσ πορτεσ.

τροπ

Ουπρεζ μοινσ σουπεντ λα

πορτε.

σουπεντ.

Εαυ/ηυμιδιτ /γλαχε
λεξτ ριευρ δυ

ρ φριγ ρατευρ
Ληυμιδιτ σε
φορμε λεξτ ριευρ
δυ ρ φριγ ρατευρ
ου εντρε λεσ

πορτεσ.

λε

Λε

τεμπσ

Χεστ νορμαλ παρ τεμπσ ηυμιδε.
Θυανδ ληυμιδιτ διμινυερα, ελλε

εστ ηυμιδε.

δισπαρα τρα
Λα

πορτε

θυι

φαιτ σορτιρ λαιρ φροιδ δυ

εστ

πουρ αλλερ

λ γ ρεμεντ ουπερτε, χε
ρ φριγ ρατευρ

περσ

λαιρ χηαυδ

λεξτ ριευρ.

δυ

ρ φριγ ρατευρ.

Φερμεζ βιεν λα

πορτε.

Προβλ με

Χαυσε

Σολυτιον

ποσσιβλε

Οδευρσ δανσ λε

ρ φριγ ρατευρ
Λιντ ριευρ δοιτ τρε

νεττοψ .

λιντ ριευρ

Νεττοψεζ

πονγε,

απεχ υνε

δε

λεαυ χηαυδε ετ δυ βιχαρβονατε.
Δεσ αλιμεντσ οδευρ φορτε
δανσ λε ρ φριγ ρατευρ.
Χερταινσ

ρ χιπιεντσ ου

σε

σαχηετσ

τρουπεντ

δεμβαλλαγε

προποθυεντ δε μαυπαισεσ οδευρσ.

Εμβαλλεζ

αλιμεντσ.

χεσ

Υτιλισεζ δαυτρεσ

ρ χιπιεντσ

ου

σαχηετσ

δεμβαλλαγεσ.

Ουπερτυρε/Φερμετυρε
δεσ πορτεσ/τιροιρσ

Λα(λεσ) πορτε(σ)

Δεσ αλιμεντσ

φερμεντ πασ

νε σε

Λα(λεσ) πορτε(σ)
φερμεντ πασ

νε σε

βλοθυεντ

λα

πουρ

περμεττρε λα φερμετυρε

δε λα

Υνε πορτε

θυι
πορτε.

χε

α

α

τ φερμ ε

προποθυ

τροπ πιολεμμεντ

Λε

νιπελ . Ιλ οσχιλλε

συρ

εστ

Λε

πλανχηερ
φραγιλε.

Λε

νεστ πασ υνιφορμε

Δεσ αλιμεντσ τουχηεντ λα

υν

ου

εστ

μευβλε.

συρ

Ρ γλεζ

λα ηαυτευρ

εν

ρ γλαντ

λεσ πισ.

ου

αυ

Δ πλαχεζ

χεσ

λε τιροιρ

Νεττοψεζ

χλαψεττε

λεσθυελσ γλισσε

Χοντρ λεζ θυε λε πλανχηερ σοιτ νιπελ ετ
θυιλ πυισσε συππορτερ λε ρ φριγ ρατευρ.
Χονταχτεζ υν χηαρπεντιερ πουρ χορριγερ
λινχλιναισον δυ πλανχηερ.
Σουλεπεζ

σομμετ δυ τιροιρ.

γυιδεσ

πορτεσ δ λιχατεμεντ.

λ γ ρεμεντ

ρ φριγ ρατευρ τουχηε λε μυρ ου

Λεσ

Φερμεζ λεσ

λουπερτυρε δε λαυτρε

ρ φριγ ρατευρ νεστ πασ
λε πλανχηερ θυανδ ιλ
δ πλαχ .

Ιλ εστ διφφιχιλε
δουπριρ λεσ τιροιρσ

Δ πλαχεζ-λεσ
πορτε.

πορτε.

σοντ σαλεσ.

δ πλαχεζ

λε

ρ φριγ ρατευρ

αλιμεντσ δανσ λε τιροιρ.

λε τιροιρ ετ λεσ

γυιδεσ.

Διστριβυτευρ
Λε διστριβυτευρ

προδυιτ

νε
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