54

80

79

105

Table of Contents
Ιντροδυχτιον

Εντρψ
Ιμπορταντ Σαφετψ Ινστρυχτιον
Ιδεντιφιχατιον οφ Παρτσ

Ινσταλλατιον

Ωηερε το Ινσταλλ
Δοορ Ρεμοπαλ
Μουντ τηε φρεεζερ ανδ

Φεεδ Ωατερ

ρεφριγερατορ χομπαρτμεντ

Πιπε Ινσταλλατιον

Ηειγητ Αδφυστμεντ

Οπερατιον

Γεττινγ σταρτεδ
Δεσιγνατιον οφ Φυνχτιοναλ Αδφυστμεντ Βοαρδ

Αδφυστινγ τηε Τεμπερατυρεσ ανδ Φυνχτιονσ
Αυτοματιχ Ιχε μακερ &

Δισπενσερ

Ηομε βαρ

Σηελφ

Εγγ Βοξ
Χονπερτ ιντο

α

?εγεταβλε

Δεοδοριζερ

Συγγεστιον

ον

φοοδ

στοραγε

Χαρε ανδ
μαιντενανχε

Λοχατιον οφ Φοοδσ

Στορινγ Φοοδσ

Ηοω το Δισμαντλε Παρτσ

Γενεραλ Ινφορματιον

Χλεανινγ
Τρουβλε

Σηοοτινγ

ορ

φρεση χομπαρτμεντ

Entry
Τηε μοδελ ανδ σεριαλ νυμβερσ

αρε

φουνδ

ον

χομπαρτμεντ οφ τηισ υνιτ. Τηεσε νυμβερσ
απαιλαβλε το οτηερσ. Ψου σηουλδ ρεχορδ
τηισ

γυιδε

ασ α

τηε ιννερ
αρε

χασε

υνιθυε

οφ τηε

ρεφριγερατορ

το τηισ υνιτ ανδ νοτ

ρεθυεστεδ ινφορματιον

ηερε ανδ ρεταιν

περμανεντ ρεχορδ οφ ψουρ πυρχηασε. Σταπλε ψουρ ρεχειπτ ηερε.

Date of Purchase

:

Dealer Purchased From

:

Dealer Address

:

Dealer Phone No.

:

Model No.

:

Serial No.

:

Important Safety

Instruction

Before it is used, this refrigerator must be properly installed and located in accordance
with the installation instructions in this document.
Never unplug your refrigerator by
it straight out from the outlet.

pulling

on

the power cord.

Always grip plug firmly

and

pull

When moving your appliance away from the wall, be careful not to roll
cord or to damage it in any way.
After your

refrigerator

is in

operation,

over

the power

do not touch the cold surfaces in the freezer
are damp or wet. Skin could adhere to

compartment, particularly when your hands
these

extremely cold

surfaces.

Unplug the power cord from the power outlet for cleaning or other requirements. Never
touch it with wet hands because you can get an electric shock or be hurt.
Never damage, process, severely bend, pull out, or twist the power cord because power
damage to the cord may cause a fire or electric shock. You have doubts on whether the
appliance is properly grounded.
Never place glass products in the freezer because
when their contents are frozen.

they may

be broken due to

expansion

Never allow your hands within the ice storage bin of the automatic ice maker. You could
be hurt by the operation of the automatic ice maker.
Never allow anyone to climb, sit, stand or hang
may damage the refrigerator and even tip it over,

Δον∏τ υσε αν
εξτενσιον χορδ

If

on

the Home Bar door. These actions

causing

severe

personal injury.

possible, connect the refrigerator to its own individual electrical outlet to prevent it and
appliances or household lights from causing an overload that could cause a power

other

outage.
Ποωερ χορδ

ρεπλαχεμεντ

If the supply cord is damaged, it must be
the manufacturer or its service agent.

replaced by

a

special

cord

or

assembly

from

Ιντροδυχτιον

Χηιλδ εντραπμεντ

DANGER: Risk of child entrapment.
Before you throw away your old refrigerator or freezer:
Take off the doors but leave the shelves in place so that children may not
inside.

ωαρνινγ

easily climb

appliance is not intended for use by young children or infirm persons without
supervision.
Young children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
The

Δον∏τ στορε

Don't store or use gasoline
any other appliance.

Γρουνδινγ (Εαρτηινγ)

In the event of

an

or

other flammable vapor and

liquids

in the

vicinity of

this

or

electric short circuit, grounding (earthing) reduces the risk of electric
an escape wire for the electric current.

shock by providing
In order to prevent

possible electric shock, this appliance must be grounded
Improper
grounding plug can result in an electric shock. Consult a qualified
electrician or service person if the grounding instructions are not completely
understood, or if you have doubts on whether the appliance is properly grounded.
use

of the

Identification of Parts
Freezer

Compartment

Refrigerator
Compartment
Dairy Compartment

Door Rack

Lamp (Upper)

Automatic
Ice Maker

Wine

Shelf

Storage
(Optional)

Lamp

Rack

Door Rack
Shelf

(Slide Type)

Snack Drawer
Home Bar

Shelf

Egg

Box

Lamp (Lower)

Door Rack

Vegetable

Drawer

Door Rack
Drawer

Vegetable

Drawer/Fresh Drawer
Door Rack

Door Rack

Support

Support
Deodorizer

Height
Adjusting screw

Conversion Switch
(Vegetable Drawer/
Fresh Drawer)

Lower Cover

ΝΟΤΕ
?

4

If you found some parts missing from your unit, they may be
models. (i.c. the "Home Bar" is not included in all models)

parts only used in other

Ινσταλλατιον

Where to lnstall
Unstable installation may cause vibration and
noise. If the floor to install the refrigerator on

Στρονγ
ανδ

επεν

φλοορ

is not even, make the refrigerator level by
rotating the height adjusting screw. Carpet
or

floorcloth

on

which

a

refrigerator

is

Ηειγητ

installed may be discolored by heat from the
bottom of the refrigerator. So, it is necessary
to

thick

pad

below the

refrigerator.

the

refrigerator at a proper
things. Too small a
distance from adjacent items may result in
lowered freezing capability and increased
electricity charges consumption.
keep

distance from other

Ωηερε φεεδ

Select

πιπε χαν
βε εασιλψ

χοννεχτεδ ιν

a

Please

Α προπερ
διστανχε φρομ
αδφαχεντ ιτεμσ

ωατερ

place

be

a

where

place

easily

a

feed water

pipe

can

connected between the automatic

ice maker and

α

A wet

δρψ πλαχε

or

be rusted

dispenser.
place, refrigerator may
or electricity may be leaking
near-water

Bottom Pad

Ωηερε ισ φρεε
φρομ ηεατ ορ χοαλ

Places where ambient temperature are
high, freezing capability is deteriorated and

γασ

electric

charge

is increased.

Coal gas and smoke may discolor the
appearance of refrigerator.

ΝΟΤΕ
?

Install the
Too

high

refrigerator

or

between the

5

at a

low ambient

place where

the ambient

temperature may

dispenser and

cause

temperature is 5˚C~43˚C.
Also, the tube

functional troubles.

automatic ice maker may be frozen.

Ινσταλλατιον

Door Removal
If your access door is too narrow for the refrigerator to pass the
the refrigerator door and pass the refrigerator

through,

laterally.
Ρεμοπε λοωερ
χοπερ ανδ
τηεν φεεδ ωατερ

Lower
Cover

Remove the lower cover by lifting upward, and
then pull up the feed water tube while pressing
area
shown in the figure to the right.

πιπε

remove

Feed Water Tube

ΝΟΤΕ
?

If

a

tube end is deformed

or

abraded,

cut the

part away.
Hinge

Ρεμοπε τηε
φρεεζερ

all connection wires except for the
earth line after removing the hinge cover by
loosening the screws.

χομπαρτμεντ
δοορ

2)

Remove the

keeper by rotating it to counted
clockwise ( ) and then lifting the upper
hinge up ( ).

Connection

Cover

1) Separate

wires

Upper
Hinge

Earth Line

Upper
Hinge

Keeper

2

ΝΟΤΕ
?

3)

In

removing

the upper

hinge,

be careful

so

that the door does not to fall

over

frontward.

Remove the freezer compartment door by
it upward. This time, the door should
be lifted enough for the feed water pipe tube
to be completely pulled out.

lifting

Lower

Hinge

ΝΟΤΕ
?

Move the

laying
Ρεμοπε τηε

1)

ρεφριγερατορ
δοορ

2)

refrigerator compartment

it down but be careful not to

door

passing through the access door
damage the feed water pipe tube.

Loosen the hinge cover screws and remove
the cover. Remove all connection wires, if
any, except for the earth line

Remove keeper by rotating it clockwise ( )
and then remove the upper hinge by lifting

Connection
wires

Upper
Hinge

itup( ).
2

3)

Remove the refrigerator compartment door
by lifting it up.
Lower

Hinge

6

Keeper

and

Ινσταλλατιον

Pass the

Πασσ τηε

door

ρεφριγερατορ

as

refrigerator laterally through
right figure.

the

Mount the freezer and
compartment doors
Mount them in the
door.

Feed water
Βεφορε
ινσταλλατιον

ν

ν

ν

Ωαρνινγ

7

access

shown in the

reverse

pipe

refrigerator

sequence of removal after

they pass through

the

access

Installation

Automatic ice maker operation needs water pressure of 147~834kPa (1.5~8.5
kgf/cm2) (That is, an instant paper cup (180 cc) will be fully filled within 3 sec.).
If water pressure does not reach the rating 147 kPa (1.5 kgf/cm2) or below, it is
necessary to purchase a separate pressure pump for normal automatic icing and
cool water feed.

Keep the total length of the feed water pipe tube within 12 m and be careful for the
tube not be bent straightly. If the tube is 12m or longer it may cause trouble in
water feed owing to the drain water pressure.

ν

Install the feed water

ν

Connect to

ν

Automatic Ice maker must be installed

potable

pipe

water

tube at

a

place

free from heat.

supply only.
by

manufacturer's services.

Height Adjustment
Ιφ τηε φρεεζερ

χομπαρτμεντ δοορ

Make them level by inserting flat (
and rotating it clockwise (

screw

type) driver into the groove of
).
-

the left

height adjusting

ισ λοωερ τηαν τηε

ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ δοορ

Ιφ τηε φρεεζερ

χομπαρτμεντ δοορ
ισ ηιγηερ τηαν τηε
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ δοορ

Αφτερ

λεπελινγ τηε
ηειγητ

δοορ

Make them level by
adjusting screw and

inserting flat ( type) driver
rotating it clockwise ( ).
-

into the groove of the

right height

Refrigerator door will close smoothly by heightening the front side by adjusting the
height adjusting screw. If the door does not close well because of bad Open/Close,
performance may be affected.

Οπερατιον

Getting Started
When your

refrigerator is first installed, allow it to stabilize at normal operating
temperatures for 2~3hours prior to filling it with fresh or frozen foods.
If

operation

is

interrupted,

Designation

of Functional

321
ΦΡ

9

9

wait 5 minutes before

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

restarting.

Adjustment

Board

Οπερατιον

Adjust
Ηοω το

αδφυστ τηε
τεμπερατυρε ιν

the

Temperature and

Functions

ν

χομπαρτμεντ
ν

At first

powering or
2(Proper) will be lit.

after

2

Ηιγη Τεμπερατυρε
(Ωηεν φοοδσ αρε
σεπερελψ τηαωινγ)

1

power failure,

a

Φ

button will

Pressing

Τεμπερατυρε
(Ωηεν φροζεν φοοδσ
αρε τηαωινγ)

3

This lamp indicates the temperature status
of the freezer compartment.

τηε φρεεζερ

Λοω

move

the

temperature setting through 2(Proper)

TM

(Proper Strong)
3(Strong) (Strongest)
1(Weak) TM (Proper Weak) in sequence.
TM

TM

TM

Generally, 2(Proper) is good for food storing. Select an appropriate one among
1(Weak),(proper Weak) or (Proper Strong), 3(Strong), and (Strongest)
according to the storing amount and using frequency.
Λοω Τεμπερατυρε
This lamp indicates the temperature status
(Το μακε
of the refrigerator compartment
φοοδ χοολερ)
At first powering or after a power failure,
Ηιγη Τεμπερατυρε
2(Proper) will be lit.
(Ωηεν φοοδσ
will
button
move
the
Pressing
Ρ
αρε φροζεν)
temperature setting through 2(Proper) TM
(Proper Strong) TM 3(Strong) TM (Strongest)
TM 1(Weak) TM (Proper Weak) in sequence.
Generally, 2(Proper) is good for food
storing.
Select an appropriate one among 1(Weak),
(Proper Weak) or(Proper Strong), 3(Strong) and (Strongest) according to
the storing amount and using frequency.
ν

Ηοω το

αδφυστ

τηε
τεμπερατυρε ιν

3
2

ν

1

ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ

ν

ν

ΝΟΤΕ
?

Set the

temperature adjusting board

may be varied according to the
lowered getting to 3.
?

Detach the

protective tape on
light more clear.

surface and

Ποωερ φρεεζε

ν

ν

the front surface of function

button operates power
Pressing
freeze function, with the lamp ON.
One pressing of the button switches the
status from setting to release, or reversely.
Power freeze will be automatically released,
though no release action is taken, after a
certain time passes.

This

υσε

lamp

compartment as inner temperature
temperature is increasingly

environment. Inner

This lamp indicates that the power freeze
function is in operation. The power freeze
function is used to freeze food or make ice
faster in the freezer compartment.
ν

Δισπενσερ

to a desirous

using

display

board to make the

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

POWER
FRZ

indicates the selection between

water and ice.

σελεχτιον

ν

ν

At the first powering
will be lit.

or

after

Crushed ice, water,
selected with the

or

cubed ice
button.

a

power failure,
can

be
SELECT

10

Οπερατιον
An alarm will

Δοορ οπεν αλαρμ

ring 3
ring

This alarm will

times if the

function makes alarm sound
sound does

refrigerator

at 30 sec. and

not

opened for more than 1 minute.
opened. 'Door Open Alarm'
separate indicating function. If the alarm
and refrigerator compartment doors are

door is left

stop when the door is

only, having

no

after the freezer

stop
closed, contact the service center.
The

Σελφ-διαγνοσισ
(φαυλτ δετεχτιον)

Self-diagnosis

When

φυνχτιον

even

function operates when something is wrong with the unit.
in the unit, pressing any of the buttons will have no effect.

an error occurs

Immediately

contact

the service center

power is OFF, it takes much
the problem.

longer

Automatic ice maker and
Water is cooled while stored in

Ηοω ιχε/χολδ
ωατερ ισ συππλιεδ

tank in the

without

turning the power OFF. If the
engineer to find the cause of

for the service

Dispenser

the water

refrigerator compartment, and
dispenser. Ice is made in

then sent to the

the automatic ice maker and sent to the

dispenser

divided into crushed

or

cubed

form ice.

ΝΟΤΕ
?

Ηοω το

υσε

ν

δισπενσερ

It is normal that the water is not very cold
water, add ice into the glass.

the crushed ice

Light
indicating lamp by
pressing the selection
Crushed ice will be

dispensed by pressing the
push switch with a glass.

11

?

the water

Light
indicating lamp by
pressing the selection
button.
Water will be

dispensed
by pressing the push
switch with a glass.

slightly press

the

push

Χυβεδ Ιχε

Ωατερ
?

button.
?

at first. If you want colder

Select one among crushed ice, water, and cubed ice and
switch with a glass or other container.
Χρυσηεδ Ιχε

?

enough

?

?

Light the cubed ice
indicating lamp by
pressing the selection
button.
Cubed ice will be dispensed
by pressing the push
switch with a glass.

Οπερατιον

ΝΟΤΕ
?

Crushed ice will be
is connected

?

Place
on

?

automatically selected

after

a

power failure

or

when the power

plug

again.

glasses

or

other containers

the ice outlet otherwise ice is

near

likely to

be

dropped

the floor.

A snap sound will be heard in 5 seconds after ice is

fully dispensed.

This sound is made when the ice outlet is closed.
?

Please leave your
from

?

pressing
Please wipe

collector
?

glass
push

the

ν

ν

switch to allow any left

away water

below the

dropped

releasing your glass
dispansed.
dispenser by removing the water

over

water or ice to be

cover.

If cubed ice is selected
crushed ice that is

Αυτοματιχ ιχε
μακερ

the ice outlet for 2~3seconds after

near

following
dispansed.

crushed

ice, there may still be

some

left

over

The automatic ice maker can automatically make 8 pieces of ice cube at a time, 80
pieces a day. But these quantities may be varied according to various conditions
including how many times the refrigerator door opens and closes.
Ice

when the ice storage bin is full.

making stops

ΝΟΤΕ
?

It is normal that

noise is

a

when ice made is

produced

dropped

into the ice

storage

bin.

Ice is lumped together
When ice is lumped together, take the ice lumps out of the ice storage bin, break
them into small pieces, and then place them into the ice storage bin again.

Ωηεν ιχε μακερ
δοεσ νοτ οπερατε

ν

σμοοτηλψ

ν

When the ice maker produces too small or lumped ice, the amount of water
supplied to the ice maker need to adjusted. Contact the service center.

η If ice is not used

frequently,

it may

lump together.

Power failure
Ice meet drop into the freezer compartment. Take the ice storage bin out and
discard all the ice then dry it and place it back. After the machine is powered again,
crushed ice will be automatically selected.

ν

The unit is newly installed
It takes about 12 hours for
ν

compartment.

12

a

newly

installed

refrigerator

to make ice in the freezer

Χαυτιονσ

Throw away the ice (about 20 pieces)
made after refrigerator installation.

and water

The first ice and water may include

odor from the feed water

particles

or

water box. This is necessary in case that the

refrigerator

7

(about

glasses)
pipe

or

has not been used for

a

first
feed

long

time.

Keep

children away from the dispenser.
push switch incorrectly bad or

Children may

damage lamps.

Be careful that food is not block the ice

passage.
If foods are

placed

at the entrance of ice

passage, ice may not be dispensed. The ice
passage may also be covered with ice

powder

if

remove

the ice

splinter ice is
powder

used

only.

This time,

accumulated.

beverage cans or other foods in ice storage
rapid cooling.
Such actions may damage the automatic ice maker.
Never store

Never

Such

use

thin

glasses

or

Never touch
Touch may
Never

to collect ice.

crystal glass or crockery
containers may be broken.

Put ice first into
Water may be

bin for the purpose of

glass before filling water or other beverages.
splashed if ice is added to existing liquid in a glass.

a

a

hand

remove

or

other tools

part breakage

cause a

the ice maker

Sometimes level the surface
Ice is

or

on

ice outlet.

hand

injury.

cover.

so

that the ice storage bin is

fully

filled with ice.

the ice maker. So, such status may be considered, by the
piled up just
ice maker, that the ice storage bin is fully filled and ice making operation may stop.
near

If discolored ice is

dispensed, immediately

contact Service

Center, stopping

use.

Never

use

Ice may be

too narrow or

jammed

deep glass.

in ice passage and, thus, the

refrigerator may

Keep the glass at a proper distance from ice outlet.
glass too close to the outlet may hinder ice from coming

A

out.

be failed.

Οπερατιον
Home Bar
Ηοω το

Gently pull

υσε

(In select Models Only)

the handle of the home bar

to open it.
ν

ν

You

the home bar without

can access

opening the refrigerator door, thus saving
electricity.
The Inner lamp is lit in the refrigerator
compartment when the home bar door
opens. So it is easy to

see

item in the

compartment.
Στορε φρεθυεντλψ
αχχεσσεδ ιτεμσ,
συχη ασ
βεπεραγεσ ιν τηε
ηομε βαρ.

ν

Υσε τηε ηομε
βαρ δοορ ασ α
στανδ

ν

Home bar is kept at the right temperature
thanks to a temperature sensor only for
the home bar.

You

the home bar door as a stand
and such but never use
the home bar door as a chopping board
and take care not to damage it with sharp
can use

to pour

beverages

objects.
ν

Νεπερ τακε ουτ
τηε ιννερ ηομε
βαρ χοπερ

Νεπερ

ηεαπψ

ν

πλαχε

ν

ματτερσ ον

τηε ηομε βαρ
δοορ ορ αλλοω
χηιλδρεν το ηανγ
ον ιτ.

14

Never rest your
it.

arms or

press down

The Home bar will not function
without the cover.

Not only
damaged,

on

properly

the home bar door may be
but also children may get hurt.

Οπερατιον
Shelf
Slide type shelf allows you to place or take
or put it in more conveniently.

Σλιδε τψπε

food out

τεμπερεδ
γλασσ σηελφ
(Ιν

σελεχτ μοδελσ

ονλψ)
Ατταχηαβλε ωινε
(Ιν σελεχτ
μοδελσ ονλψ)

χορνερ

Bottles

can

corner.

This

be stored
can

laterally with

this wine

be attached to any shelf.

Wine holder

adjustment :
be separated by pulling
out
and
installed by placing it at
straight

Wine holder
it

can

the end of the shelf you want and
pushing it inward.

Σηελφ

ηειγητ
αδφυστμεντ

The

Refrigerator compartment shelf is movable so that you can place
height according to the space you need for different food items..

it at

a

How to separate a shelf :
delivery, shelves are fixed with

At

that

so

they

cannot be moved

keepers
during

distribution.

So,

remove

keepers first, lift the shelf up ( ),
pushing it down ( ).

and then separate it

How to install

a

shelf

:

Position the shelf at the desired

hang

its links

on

the

lower the front side of
on

1
2

height and
grooves.This time,
the shelf and hang it

1

the grooves.
2

ΝΟΤΕ
?

Make the shelf horizontal.Otherwise it

may fall off.

15

proper

Οπερατιον

Egg
You

Box
the egg box to

can move

according

a

place you

want and select another form of box

to the amount of eggs.

[Normal]

[For Many Eggs]

ΝΟΤΕ
?

?

Never

use

the egg box

Convert into
ν

as an

ice

storage bin. It

Never store the egg box in the freezer

a

Vegetable or

The Bottom drawer in the

refrigerator

can

break.

compartment

can

or

fresh

compartment.

Fresh compartment
be converted into

a

vegetable

or

fresh

compartment

The Fresh compartment maintains the temperature at a lower point than the
refrigerator compartment so that meat or fish can be stored fresh longer.

ΝΟΤΕ
?

Vegetables

or

fruits

are

compartment. So, be
?

If

possible,

do not

the conversion

16

frozen if the conversion switch is set to fresh

sure

to check it before

place food

storing

around the cool air feed

switch, because it is difficult

foods.

hole, which is connected

to use the conversion switch.

to

Deodorizer
This system efficiently absorbs strong odors
by using the optical catalyst. This system
does hot have any affect

Ηοω το

υσε

τηε

δεοδοριζινγ
σψστεμ

ν

Since it is installed
the

ν

on

stored food.

already

installed onto the cool air intake duct from the from

refrigerator compartment, you

Please

need

no

separate installation.

closed containers to store food with pungent odors.
Otherwise, this oder can be absorbed by other food in the compartment.
use

Συγγεστιον
Location of Food
Identification of

(Refer to 4pages,
Αυτοματιχ ιχε
μακερ

Automatically

Ωινε ραχκ

Parts)

made ice is stored.

Store wine.

Store small foods such

Σναχκ Δραωερ

Φρεεζερ

as

bread, snacks, etc.

Store various frozen foods such
ice cream, frozen snacks, etc.

χομπαρτμεντ

as

meat, fish,

σηελφ
Φρεεζερ

ν

χομπαρτμεντ

ν

δοορ ραχκ

Store small packaged frozen food.
Temperature is likely to increase as
opens.
So, do not store
ice cream.

Φρεεζερ

ν

χομπαρτμεντ

long-term

door

food such

as

Store meat, fish, chicken, etc. after wrapping
them with aluminum.

δραωερ

Store

Δαιρψ
χομπαρτμεντ
Εγγ

dairy products

such

as

butter, cheese,

etc.

Place this egg box in the proper location.

βοξ

Store

frequently
beverage, etc..

Ηομε βαρ

accessed foods such

as

Store side dishes or other foods at a proper
distance from each other for effective

Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ

cooling.

σηελφ

Store small
such as milk,

Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ

packaged food
juice, beer, etc..

or

beverages

δοορ ραχκ

?εγεταβλε
χομπαρτμεντ

Store

?εγεταβλε
χομπαρτμεντ/φρε
ση

vegetables

or

fruits.

Store vegetable, fruits, meat to thaw, fish, etc.
setting the conversion switch as necessary.
Be

χομπαρτμεντ
χορνερ
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to check the conversion switch
before storing foods.

sure

setting

χονπερσιον

ον

Φοοδ

στοραγε

Συγγεστιον ον Φοοδ στοραγε
Foods

Storing
ν

ν

Store fresh food in the refrigerator compartment. How food is frozen and thawed is
important factor in maintaining its freshness and flavor.
Do not store food which goes bad

easily

at low

temperatures, such

as

an

bananas, and

melons.
ν

prior to storing, placing hot food in the refrigerator could spoil
higher energy consumption.
When storing the food, cover it with vinyl wrap or store in a container with a lid. This
prevents moisture from evaporating, and helps food to keep its taste and nutrients.
Please keep a distance at least 15 mm from the air vents to food.
Do not open the door frequently. Opening the door lets warm air enter the refrigerator,

Allow hot food to cool
other food, and lead to

ν

ν

ν

and
ν

cause

Never
racks

Φρεεζερ

ν

χομπαρτμεντ

keep

so

to rise.

too much food in door rack because

that the door cannot be

fully

Do not refreeze food that has been thawed. This

ν

When

-

ν

ν

storing

frozen food like ice

they may push against by

inner

closed.

Do not store bottles in the freezer compartment

shelf,

Ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ

temperatures

cream

for

a

they may

causes

break when frozen.

loss of taste and nutrient.

long period, place

it

on

the freezer

not in the door rack.

Avoid

placing

moist food in top

refrigerator shelves,

it could freeze from direct

contact with chilled air.
ν

ν

Always clean food prior to refrigeration. Vegetables and fruits should be washed and
wiped, and packed food should be wiped, to prevent adjacent food from spoiling.
When storing eggs in their storage rack or box, ensure that they are fresh, and always
store them in an upright position, which keeps them fresh longer.

ΝΟΤΕ
?

If you

the refrigerator in a hot and humid place, and frequently open the door or
vegetables in it, moisture may form in it which has no effect on its
performance. Just wipe the moisture with a cloth free.

put

19

a

keep

lot of

Χαρε ανδ Μαιντενανχε

How to Dismantle Parts
ΝΟΤΕ
?

Dismantling is done in the reverse sequence of assembly.
sure to unplug the power plug before dismantling and assembly.
Never apply severe force to dismantle parts. Parts may be damaged.
Be

Φρεεζερ

Separate the lamp by pulling it
slightly lifting the lamp cover ( ).

χομπαρτμεντ
λαμπ

out

( )

while

1

Turn the bulb counterclockwise. Max 240V
60W bulb for refrigerator is used and can be
purchased at a service center.
.

2

Remove the cover by inserting a flat (- type)
driver into the front groove and pulling it out,
and then remove the ramp. Max. 240V 15W
bulb for refrigerator is used and can be
purchased at a service center.

Δισπενσερ λαμπ

1

Φρεεζερ

Lift the front side

( )

and

pull

it out

( ).

χομπαρτμεντ

2

σηελφ
1

Lift the door rack holding both sides
pull it out to ( ) direction.

Δοορ ραχκ ανδ

συππορτ

Ιχε

στοραγε βιν

( )

and
2

Hold the ice storage bin as shown in the right
figure and pull it out ( ) while slightly lifting it

( ).
ν

ν

ν

It is recommended not to dismantle the ice
storage bin unless it is necessary.
Be sure to use both hands when removing
the ice storage bin, not to drop it on the floor.
If the ice
rotate the

Αφτερ

storage bin does

rotating

not fit

well, slightly

device.

Water collector has no self-drainage function.
So it should be cleaned regularly.Remove the
cover by pressing the left side of water
collector cover and dry it with a cloth.Press
the point marked as shown in the figure to
the right to remove the water collector cover.

δισπενσερ
ισ υσεδ
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2
1

Χαρε ανδ Μαιντενανχε

To

Υππερ λαμπ ιν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ

remove

cover

the

pull the lamp
pressing the bottom
cover
lamp
upwards. Turn the
lamp

cover,

forwards while

side of the

bulb counterclockwise.
Max. 240V 60W bulb for
and

λαμπ ιν
ρεφριγερατορ
χομπαρτμεντ

Λοωερ

can

be

Separate

purchased

the

lamp

refrigerator

is used

at a service center.

by holding both
pulling it it forwards.

cover

lower sides of it and

Turn the bulb counterclockwise. Max. 240V
30W bulb for
be

Ηομε βαρ

purchased

refrigerator

is used and

can

at a service center.

the upper rack of the home bar
and then pull out the home bar cover ( ).

ν

Separate

ν

The Home bar

pulling

it

corner can

be removed

1

by

upwards.

ΝΟΤΕ
?

Be

sure

to remove

parts on the refrigerator door to

snack drawer and home bar

remove

the

vegetable compartment,

cover.

1

?εγεταβλε
χομπαρτμεντ

ν

Pull out the
with its

χοπερ

can
ν

21

vegetable compartment cover ( )
backside lifted up ( ), and the cover

be removed.

To install the cover,
the back wall.

push

it

fully

until it touches
2

General Information
?αχατιον τιμε

During average length vacations, you will probably find it best to leave the refrigerator
operation. Place freezable items in freezer for longer storage.
When you plan not to operate, keep it running remove all food, disconnect the power
cord, clean the interior thoroughly, and leave each door OPEN to prevent odor
in

formation.

Ποωερ φαιλυρε

Most power failures

are

corrected in

an

hour

or

two will not affect your

refrigerator

temperatures.
However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
During power failures of longer duration, place a block of dry ice on top of your frozen

packages.
Ιφ ψου

μοπε

Remove
To avoid

Αντι
χονδενσατιον

πιπε

or securely fasten down all loose items inside the refrigerator.
damaging the height adjusting screws, turn them all the way into

The outside wall of the

refrigerator

cabinet may sometimes get warm,

the base.

especially just

after installation.
Don't be alarmed. This is due to the anti-condensation

refrigerator to prevent "sweating"

on

pipe,

which pumps hot air

the outer cabinet wall.

Cleaning
It is

important

that your

food should be

refrigerator be kept clean to prevent undesirable odors. Spilled
wiped up immediately, since it may acidify and stain plastic surfaces if

left uncleaned.

Εξτεριορ

Use

a

lukewarm solution of mild soap

refrigerator.
Wipe with a clean damp
Ιντεριορ

Αφτερ

cloth and then

Regular cleaning is recommended.
or a mild detergent and warm

solution

or

detergent

to clean the durable finish of your

dry.
Wash all compartments with

water. Rinse and

χλεανινγ

verify that the power cord is not damaged, power
power plug is inserted well into the power outlet.

Ωαρνινγ

Always

Please

remove

electrical parts

power cord from the wall outlet

a

baking

soda

dry.

prior

outlet is not overheated,

to

cleaning

in the

vicinity

or

of

(lamps, switches, controls, etc.).

Wipe up excess moisture with a sponge or cloth to prevent water or liquid from
getting into any electrical part and causing an electric shock.
Never use metallic scouring pads, brushes, coarse abrasive cleaners, strong alkaline
solutions, flammable or toxic cleaning liquids on any surface.
Do not touch frozen surfaces with wet or damp hands, because damp object will stick
or adhere to extremely cold surfaces.

Trouble

Shooting

Before

for service, review this list. It may save you both time and expense.
common occurrences that are not the result of defective

calling

This list includes

workmanship
Οχχυρρενχε

or

materials in this

appliance.

Ποσσιβλε Χαυσε

Σολυτιον

Νορμαλ

Οπερατιονσ
Ρεφριγερατορ

Ρεφριγερατορ
χομπρεσσορ
δοεσ νοτ ρυν.

Refrigerator

control is off.

Set

Refrigerator

is in defrost

This is normal for

Power outage. Check house

Ρεφριγερατορ
ρυνσ

τοο μυχη

ορ

τοο

λονγ

Room

or

Make sure
outlet.

plug

is

tightly pushed

into

Call local electric company.

lights.

is larger than the
you owned.

Refrigerator
one

control.

a fully automatic
defrosting refrigerator. The defrost
cycle occurs periodically.

cycle.

at wall outlet is disconnected.

Plug

refrigerator

previous

outside weather is hot.

This is normal. Larger,
units run longer.

more

efficient

It is normal for the refrigerator to work
under these conditions.

longer
Refrigerator has recently been
disconnected for a period of time.

It takes

a

few hours for the refrigerator
to come down to room

refrigerator

temperature completely.
Automatic ice maker is

Operation of the ice maker causes
refrigerator to run slightly longer.

operating.

the

Large amounts of warm or hot food
may have been stored recently.

Warm food will cause the refrigerator
to run longer until the desired
temperature is reached.

Doors

Warm air entering the
causes it to run more.
less often.

are

opened

too

frequently

or

too

long.
Refrigerator or
slightly open.

freezer door may be

refrigerator
Open the door

Make

sure the refrigerator is level.
Keep food and containers from
blocking the door. See problem

section. OPENING/CLOSING of Doors.

Refrigerator

control is set too cold.

Set the

refrigerator control to a
setting until the refrigerator
temperature is satisfactory.

warmer

Refrigerator
worn,

or

cracked,

freezer
or

gasket is dirty,
poorly fitted.

Clean or change gasket. Leaks in the
door seal will cause the refrigerator to
run longer in order to maintain desired

temperatures.

Οχχυρρενχε

Ρεφριγερατορ
χομπρεσσορ
δοεσ νοτ ρυν.

Τεμπερατυρεσ

Ποσσιβλε Χαυσε
Thermostat is
at a constant

keeping

the

Σολυτιον

refrigerator

temperature.

This is normal. The Refrigerator goes on
and off to keep the temperature constant.

αρε

τοο χολδ

ιν τηε
φρεεζερ ισ τοο χολδ
βυτ τηε Ρεφριγερατορ
Τεμπερατυρε ισ

Τεμπερατυρε

Set the freezer control to a warmer
freezer temperature is

Freezer control is set too cold

setting until the
satisfactory.

Σατισφαχτορψ.
ιν τηε
ρεφριγερατορ ισ τοο
χολδ ανδ τηε φρεεζερ

Τεμπερατυρε

ισ

Refrigerator control

Set the

is set too cold.

warmer

refrigerator control
setting

to a

τεμπερατυρε
σατισφαχτορψ.

Φοοδ στορεδ ιν
δραωερσ φρεεζεσ.
Μεατ στορεδ ιν
φρεση μεατ
δραωερ φρεεζεσ.

Refrigerator control

See above solution.

is set too cold.

Meat should be stored at a temperature
below the freezing point of water (32˚F,
0˚C) for maximum fresh storage time.

just

It is normal for ice

crystals

to form due

to the moisture content of meat.

Τεμπερατυρεσ
αρε

τοο

ωαρμ

Τεμπερατυρεσ
τηε

ιν

Freezer control is set too

Set the freezer or refrigerator control to
a colder setting until the freezer or
refrigerator temperature is satisfactory.

warm.

ρεφριγερατορ

ορ

φρεεζερ

αρε

τοο ωαρμ.

Refrigerator control
Refrigerator control

is set too warm.
has some effect

on

freezer temperature.
Doors

are

opened

too

frequently

or

too

long.
Door is

slightly open.

Set the freezer or refrigerator control to a
colder setting until the freezer or
refrigerator temperature is satisfactory.
Warm air enters the refrigerator/ freezer
whenever the door is opened.
Open the door less often.

Close the door

Large amounts of warm or hot food
may have been stored recently.

completely.

Wait until the refrigerator or freezer
has had a chance to reach its selected

temperature.

Refrigerator has recently been
disconnected for a period of time.

Τεμπερατυρε

ιν τηε

ρεφριγερατορ
ισ τοο ωαρμ βυτ
τηε φρεεζερ
τεμπερατυρε ισ

σατισφαχτορψ.

Refrigerator control

is set too

warm.

A

refrigerator requires
completely.

some

hours to

cool down

Set the

setting.

refrigerator

control to

a

colder

Ποσσιβλε Χαυσε

Οχχυρρενχε

Σολυτιον

Σουνδ ανδ Νοισε
Λουδερ σουνδ
λεπελσ ωηεν
Ρεφριγερατορ ισ ον.
Λουδερ σουνδ
λεπελσ ωηεν

Today's refrigerators
storage capacity and
even

have increased
maintain more

It is normal for sound levels to be

higher.

temperatures.

Refrigerator operates at higher pressures
during the start of the ON cycle.

This is normal. The sound will level off
the refrigerator continues to run.

as

χομπρεσσορ
χομεσ ον.

?ιβρατινγ ορ
ραττλινγ νοισε.

Floor is

uneven or

Refrigerator rocks
moved slightly.
Items
are

placed on
vibrating.

weak.
on the floor when it is

the top of the

Dishes are vibrating
the refrigerator.

Refrigerator

is

on

touching

refrigerator

the shelves in

wall

or

cabinets.

Be

sure

floor is level and solid and

can

adequately support refrigerator.
Remove items.

It is normal for dishes to vibrate slightly.
Move dishes slightly.
Make sure refrigerator is level and firmly
set on floor.
Move refrigerator so that it does not
touch the wall or refrigerator.

Ωατερ/Μοιστυρε
/Ιχε Ινσιδε

Ρεφριγερατορ
Μοιστυρε χολλεχτσ
τηε ινσιδε ωαλλσ
οφ τηε ρεφριγερατορ.

ον

The weather is hot and humid which
increases the rate of frost buildup
and internal sweating.

This is normal.

Door is

slightly open.

See problem section
doors.

Door is

opened

too often or too

long.

Open

Opening/Closing

of

the door less often.

Ωατερ/Μοιστυρε/Ιχε
Ουτσιδε

Ρεφριγερατορ
Μοιστυρε φορμσ
τηε ουτσιδε οφ
τηε ρεφριγερατορ
βετωεεν δοορσ.

Weather is humid.

This is normal in humid weather.
When humidity is lower, the moisture
should disappear.

Door is slightly open,causing cold air
from the inside the refrigerator to meet
warm air from the outside.

This time, close the door

ον

ορ

completely.

Οχχυρρενχε

Ποσσιβλε Χαυσε

Σολυτιον

Οδορσ ιν Ρεφριγερατορ
Clean interior with sponge,warm water
and baking soda.

Interior needs to be cleaned.

Food with strong odor is in the

Some containers and
produce odors.

refrigerator.

wrapping

materials

Cover food
Use

a

completely.

different container
materials.

or

brand of

wrapping

Οπενινγ/Χλοσινγ οφ
Δοορσ/Δραωερσ

Δοορ(σ)

ωιλλ νοτ
χλοσε.

Food

Δοορ(σ)

ωιλλ νοτ
χλοσε.

Door was closed too hard,
door to open slightly.

package

is

keeping

door open.

causing

Refrigerator is not level. It rocks
floor when it is moved slightly.
Floor is

uneven or

Refrigerator rocks
is moved slightly.
Refrigerator
Δραωερσ αρε
διφφιχυλτ το μοπε.

Food is
drawer

is

on

the

weak.
on the floor when it

touching

touching

other

wall

shelf

Track that drawer slides

or

on

on

is

cabinets.

Move packages
closing.

that

Close both doors

gently.

Adjust
Be

the

sure

keep

height adjusting

floor is level and

support refrigerator.
Contact carpenter to

door from

screw.

can

correct

adequately
sagging

or

sloping floor.
Move refrigerator..
less food in drawer.

top of the

Keep

dirty.

Clean drawer and track.

Δισπενσερ
Δισπενσερ ωιλλ νοτ
δισπενσε ιχε

Ice storage bin is empty.

Freezer temperature is set too

When the first
into the bin, the
warm.

Household water line valve is not open.

supply of ice is dropped
dispenser should operate.

Turn the freezer control to a higher
setting so that ice cubes will be made.
When the first supply of ice is made,
the dispenser should operate.
household water line valve and
allow sufficient time for ice to be made.
When ice is made, dispenser should

Open

operate.

Refrigerator

or

freezer door is not closed.

Be

sure

both doors

are

closed.

Οχχυρρενχε

Δισπενσερ ωιλλ
νοτ δισπενσε
ιχε.

Ποσσιβλε Χαυσε

Σολυτιον

Ice has melted and frozen around auger
due to infrequent use,
temperature fluctuations and/or power

outrages.

Remove ice storage bin, and thaw and
the contents. Clean bin, wipe dry and
replace in proper position.
When new ice is made, dispenser should

operate.
Ιχε δισπενσερ
ισ φαμμεδ.

Ice cubes are jammed between the ice
maker arm and back of the bin.
Ice cubes

are

frozen

together.

ωατερ.

Ωατερ ηασ αν
οδδ ταστε
ανδ/ορ οδορ.

are

Use the

that cubes do

so

Only the

ice cubes made by the ice
maker should be used with the

dispenser.

Household water line valve is not open.
See problem "Ice maker is not making
any ice."

Open

Refrigerator or freezer door

Be

is not closed.

Water has been in the tank for too

dispenser often
together.

jamming

not freeze

Ice cubes that have been purchased or
made in some other way have been
used in the dispenser.

Δισπενσερ ωιλλ
νοτ δισπενσε

Remove the ice cubes that
the dispenser.

long.

household water line valve.

sure

both doors

are

closed.

Draw and discard 7

glasses of water
supply. Draw and discard
7 glasses to

to freshen the
an

additional
rinse out tank.

completely
Unit not

properly

connected to cold

water line.

Σουνδ οφ ιχε

δροππινγ
Σουνδ οφ ωατερ

συππλψ
Οτηερ

Connect unit to cold water line which
water to kitchen faucet.

supplies

This sound is normally made when automatically made ice is dropped into
ice storage bin. Volume may vary according to refrigerator's location.
This sound is normally made when ice maker is
dropping the automatically made ice.
Please

thoroughly

supplied

read 'Automatic ice maker and

with water after

Dispenser'

in this manual.

Inhalt
Εινλειτυνγ

Ανγαβε Μοδελλ- υνδ Σεριεννυμμερ
Ωιχητιγε Σιχηερηειτσμα♣ναημεν
Βεσχηρειβυνγ δερ Τειλε

Ινσταλλιερυνγ

Ωο δασ Γερ τ ινσταλλιερτ ωερδεν σολλτε

Διε Τ ρ εντφερνεν
Τ ρεν

πομ

Τιεφκ ηλ- υνδ Κ ηλαβτειλ μοντιερεν

Ωασσερζυφυηρλειτυνγ ανβρινγεν
Διε

Βετριεβ

ριχητιγε Η ηε εινστελλεν

Ινβετριεβναημε

Βεσχηρειβυνγ δερ Φυνκτιονσταστεν

Τεμπερατυρεινστελλυνγ υνδ Φυνκτιονεν
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Ωασσερσπενδερ

Ηαυσβαρ
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Ειερβεη λτερ

Εινστελλυνγ

Γεμ σε- οδερ Φρισχηηαλτεαβτειλ

Γερυχηφιλτερ

Διε

Λαγερυνγ
δερ

Ωασ κομμτ ωοηιν?

Ηινωεισε φ ρ διε Λαγερυνγ

Λεβενσμιττελ

Πφλεγε υνδ
Ωαρτυνγ

Ωιε Σιε Τειλε αβμοντιερεν

Αλλγεμειν
Ρεινιγυνγ
Προβλεμλ συνγεν

Modell- und Seriennummer

Angabe

Μοδελλ- υνδ Σεριεννυμμερ βεφινδεν σιχη ιμ Ιννερεν

πομ

Κ ηλαβτειλ

διεσεσ Γερ τσ. Διε

φεωειλιγε Νυμμερ ιστ νυρ φ ρ διεσεσ εινε Γερ τ βεστιμμτ. Τραγεν Σιε διε εντσπρεχηενδεν Ινφορματιονεν ηιερ βιττε ειν υνδ
βεωαηρεν Σιε διεσε Βεδιενυνγσανλειτυνγ αλσ Ανκαυφβεωεισ αυφ. Ηεφτεν Σιε
δεν Κασσενζεττελ βιττε ηιερ φεστ.
Ανκαυφδατυμ

:

Η νδλερ
Ανσχηριφτ

:

πομ

Η νδλερ

:

Τελεφοννυμμερ Η νδλερ

:

Μοδελλνυμμερ

:

Σεριεννυμμερ

:

Wichtiger Sicherheitshinweis
Διεσερ Κ ηλσχηρανκ μυ♣
διεσερ

Ινβετριεβναημε ζυερστ ανηανδ δερ

πορ

ινσταλλιερτ υνδ

Βεδιενυνγσανλειτυνγ

Ανωεισυνγεν

αυσ

ωερδεν.

πλαζιερτ

Υμ δεν Κ ηλσχηρανκ αυσζυσχηαλτεν, νιεμαλσ δασ Στρομκαβελ ζιεηεν. Νεημεν Σιε
δεν Στεχκερ ιμμερ

ριχητιγ φεστ

ιν διε Ηανδ υνδ ζιεηεν δεν Στεχκερ

αυσ

δερ

Στεχκδοσε ηεραυσ.
Ωενν Σιε δασ Γερ τ περσχηιεβεν, αχητεν Σιε βιττε
λεμμεν οδερ σονστ

ζυ

δαραυφ, δασ Καβελ νιχητ εινζυκ-

βεσχη διγεν.

Ωενν Ιηρ Κ ηλσχηρανκ ιν Βετριεβ ιστ, σολλτεν Σιε διε καλτεν Φλ χηεν ιμ Γεφριεραβτειλ
νιχητ βερ ηρεν, ινσβεσονδερε νιχητ μιτ

νασσεν

Η νδεν. Σονστ κ νντε διε Ηαυτ

αν

διεσεν σεηρ καλτεν Φλ χηεν φεστφριερεν.
Ζιεηεν Σιε δεν Στεχκερ
δεν Στεχκερ νιε μιτ

?ερλετζυνγεν

πομ

νασσεν

Νετζκαβελ, βεπορ Σιε δασ Γερ τ ρεινιγεν. Φασσεν Σιε

Η νδεν αν, ωειλ διεσ εινεν

Στρομσχηλαγ

οδερ

σονστιγε

περυρσαχηεν κανν.

Σιε δ ρφεν δασ Νετζκαβελ νιε

βεσχη διγεν, βεαρβειτεν, σταρκ κνιχκεν, ζιεηεν οδερ
αυφωιχκελν,
Στρομσχηλαγ περυρσαχηεν κ ννεν.
Σιε
δα♣
δασ
Γερ
τ
σιχη,
?εργεωισσερν
ριχητιγ γεερδετ ιστ.
ωειλ Σχηαδστελλεν Φευερ οδερ εινεν

Λαγερν Σιε νιε Γλασβεη λτερ
Ινηαλτ γεφριερτ.

ιμ

Γεφριεραβτειλ, ωειλ διεσε πλατζεν κ νντεν,

Στεχκεν Σιε Ιηρε Η νδε νιε ιν δεν ?ορρατβεη λτερ

ωενν

δερ

αυτοματισχηεν Εισβερειτερ,

πομ

ωειλ Σιε σιχη περλετζεν κ νντεν, σοβαλδ δερ Εισβερειτερ ιν

Ωιρκυνγ

τριττ.

Μαν δαρφ νιε αυφ διε Τ ρ δερ Ηαυσβαρ κλεττερν, σιτζεν, στεηεν οδερ λεηνεν.
Ηιερδυρχη κ νντε δερ Κ ηλσχηρανκ σιχη
κ νντε

Βενυτζεν Σιε κειν

?ερλ νγερυνγσκαβελ
Δασ Νετζκαβελ
ερνευερν

μαν

βεσχη διγεν

οδερ σογαρ

κιππεν, υνδ

σιχη σχηωερ περλετζεν.

Σχηλιε♣εν Σιε δεν Κ ηλσχηρανκ

νυρ

Στεχκδοσε

ζυ

αν υμ

ωομ γλιχη αν εινε
βερβελαστυνγ υνδ Στρομαυσφαλλ

Φαλλσ δασ Στρομκαβελ Σχηαδστελλεν

αυφωειστ,

μυσσ εσ

Λιεφεραντεν οδερ δεσσεν ?ερτρετερ ερσετζτ ωερδεν.

φ ρ δασ Γερ τ βεστιμμτε

περμειδεν.
δυρχη ειν

Σπεζιαλκαβελ

πομ

Εινλειτυνγ
ΓΕΦ ΗΡΛΙΧΗ: Κινδερ κ νντεν σιχη επεντυελλ εινσπερρεν.

Κινδερ
κ νντεν σιχη

Αχητυνγ:

Βεπορ Σιε Ιηρεν αλτεν Κ ηλ- οδερ Τιεφκ ηλσχηρανκ
διε Τ ρεν αβμοντιερεν, αβερ διε
ηινεινκλεττερν κ ννεν.

εινσπερρεν

Δασ Γερ τ δαρφ νιχητ
δεν.

Αβλαγεν

υνβεαυφσιχητιγτ

αν

ωεγωερφεν,

Νιχητ ιμ
Κ ηλσχηρανκ

:

γελασσεν ωερδεν,

ωειλ

ωερ-

εσ

κειν

ιστ.

Λαγερν Σιε
δερ Ν ηε

υνβεδινγ

δυρχη Κλεινκινδερ οδερ Βεηινδερτε βενυτζτ

Κλεινε Κινδερ σολλτεν αυ♣ερδεμ νιε αλλεινε βειμ Γερ τ

Σπιελζευγ

μ σσεν Σιε

ιηρεμ Πλατζ λασσεν, δαμιτ κεινε Κινδερ

κειν Βενζιν οδερ ανδερε λειχητ εντφλαμμβαρε Γασε οδερ

πον

Φλ σσιγκειτεν

ιν

διεσεμ οδερ ανδερεν Γερ τεν.

λαγερν
Ερδυνγ

Βει εινεμ επεντυελλεν Κυρζσχηλυ♣ κανν διε

πομ

Ερδυνγ

δασ Ρισικο

πον

εινεμ

Στρομσχηλαγ

ρεδυζιερεν, ωειλ ηιερδυρχη δερ ελεκτρισχηε Στρομ βερ εινε Ερδυνγσλειτυνγ αβγεφ ηρτ

Γερ τ

ωερδεν κανν.
Υμ δασ Ρισικο πον εινεμ επεντυελλεν Στρομσχηλαγ αυσζυσχηλιε♣εν, μυ♣ διεσεσ Γερ τ
γεερδετ ωερδεν.
Υνσαχηγεμ ♣ε Βενυτζυνγ πομ Ερδυνγσστεχκερ κανν δεμ Βενυτζερ εινεν ελεκτρισχηεν Σχηλαγ περσετζεν. Ωενδεν Σιε σιχη αν εινεν θυαλιφιζιερτεν Ελεκτροινσταλλατευρ
οδερ αν δεν Κυνδενδιενστ, φαλλσ διε Ερδυνγσανωεισυνγεν νιχητ πολλστ νδιγ περστανδεν ωυρδεν οδερ Σιε νιχητ σιχηερ σινδ, οβ δασ Γερ τ ριχητιγ γεερδετ ιστ.

Beschreibung
Γεφριεραβτειλ

der Teile
Κ ηλαβτειλ
Βυττερ-/Κ σεφαχη

Λαμπε (οβεν)

Τ ραβλαγε

Αβλαγε

Αυτοματισχηερ

Φλασχηενφαχη

Εισβερειτερ

(Οπτιοναλ)
Τ ραβλαγε
Σχηιεβεαβλαγε

Λαμπε

Ιμβι♣φαχη
Ηαυσβαρ

Αβλαγε

Ειερβεη λτερ

Λαμπε (υντεν)

Τ ραβλαγε

Γεμ σεσχηυβλαδε

Τ ραβλαγε
Γεμ σε/Φρισχηηαλτε-

Σχηυβλαδε

σχηυβλαδε

Τ ραβλαγε

Τ ραβλαγε

Γερυχηφιλτερ

Νιπελλιερυνγσσχηραυβε
Υντερε

Υμσχηαλτερ Γεμ σε/Φρισχηηαλτεσχηυβλαδε

Αβδεχκυνγ

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞
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Φαλλσ βει Ιηρεμ Γερ τ βεστιμμτε Τειλε φεηλεν, ηανδελτ εσ σιχη ωαηρσχηεινλιχη υμ Τειλε,
διε νυρ βει βεστιμμτεν Μοδελλεν ζυρ Αυσσταττυνγ γεη ρεν (διε Ηαυσβαρⓒ γιβτ εσ ζ.Β.
νιχητ βει αλλεν Μοδελλεν)

Ινσταλλιερυνγ
Wo das Gerat installiert werden sollte
Φαλλσ δασ Γερ τ νιχητ

Ειν φεστερ,
εβενερ Βοδεν

ριχητιγ φεστ στεητ, κανν
ζυρ Φολγε ηαβεν.

διεσ ?ιβρατιονεν υνδ Λ ρμ

Φαλλσ δερ Βοδεν υνεβεν ιστ, στελλεν Σιε δεν
Κ ηλσχηρανκ π λλιγ ωααγερεχητ δυρχη Δρεηεν
δερ

Νιπελλιερυνγσσχηραυβε.

δερ Κ ηλσχηρανκ αυφ Τεππιχη οδερ
Τεππιχηβοδεν ινσταλλιερτ ωιρδ, κ ννεν διεσε
Φαλλσ

Η ηε

σιχη δυρχη διε Ηιτζε υντερμ Κ ηλσχηρανκ
περφ ρβεν.

Δεσωεγεν μυ♣ δερ Κ ηλσχηρανκ αυφ
Υντερλαγε γεστελλτ ωερδεν.

εινε

διχκε

Δ

Δεν

Βερ χκσιχητιγεν Σιε βιττε, δα♣ δερ Κ ηλσχηρανκ
ωειτ γενυγ πον ανδερεν Γεγενστ νδεν εντ-

ριχητιγεν

Αβστανδ
εινηαλτεν

φερντ στεηεν

μυ♣.

Φαλλσ δερ Αβστανδ

Μινδεστενσ
30 χμ πον
δερ Δεχκε

εν
Δεν

εν
γεν
ριχητιγεν

ν
ανδ
Αβστανδ

Μινδεστενσ
5χμζυρ
Ρ χκωανδ

ζυ

Μ βελν, Ωανδ υσω. ζυ γερινγ ιστ, βεδευτετ
διεσ εινε γερινγερε Γεφριερλειστυνγ υνδ
η ηερεν Στρομπερβραυχη.

Ω ηλεν Σιε εινεν

Ωο δερ
Ανσχηλυ♣ αν διε

Ορτ,

ωο

διε
λειχητ

Ωασσερανσχηλυ♣λειτυνγ

αυτοματισχηεν Εισβερειτερ υνδ

Ωασσερλειτυνγ
προβλεμλοσ ιστ,

μιτ

δεμ

Ωασσερσπενδερ

περβυνδεν ωερδεν κανν. Αν εινερ φευχητεν

εινερ
τροχκενεν Στελλε

Στελλε,

αν

ωο

Ωασσερ

φλιε♣τ, κανν δερ Κ ηλσχηρανκ

ροστεν οδερ Ελεκτριζιτ τ

αβγελειτετ

ωερδεν.

Υντερλαγε

Οηνε Ηιτζε οδερ

Ωενν διε

Υμγεβυνγστεμπερατυρ

ζυ

ηοχη

ιστ, ωιρδ διε Κ ηλλειστυνγ σχηλεχητερ υνδ ιστ

Λευχητγασ

δερ Στρομπερβραυχη η ηερ.
Δυρχη
πομ

Λευχητγασ

Κ ηλσχηρανκ

υνδ Ραυχη κανν διε Φαρβε

ανγεγριφφεν

ωερδεν.

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞
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Στελλεν Σιε δεν Κ ηλσχηρανκ αν εινεμ Ορτ ωο διε Ραυμτεμπερατυρ ζωισχηεν 5ΥΧ υνδ
43ΥΧ ιστ. Φαλλσ διε Τεμπερατυρ ζυ ηοχη οδερ ζυ νιεδριγ ιστ, κανν διεσ Προβλεμε περυρσαχηεν. Αυ♣ερδεμ κανν διε Λειτυνγ ζωισχηεν Εισ- υνδ Ωασσερσπενδερ υνδ
Εισβερειτερ περεισεν.

Ινσταλλιερυνγ
Die Tur entfernen
Φαλλσ Ιηρε Εινγανγστ ρ νιχητ βρειτ γενυγ ιστ φ ρ δεν Κ ηλσχηρανκ, εντφερνεν Σιε διε Τ ρ
Κ ηλσχηρανκ υνδ τρανσπορτιερεν δεν

πομ

Κ ηλσχηρανκ θυερ δυρχη διε

Διε υντερε

Τ ρ φφνυνγ.

Σχηιεβεν Σιε διε υντερε Αβδεχκυνγ ναχη
υμ διεσε ζυ εντφερνεν, υνδ ζιεηεν δανν
δασ Ωασσερλειτυνγσρ ηρχηεν, ω ηρενδ Σιε αυφ
Φλ χηε (?) δρ χκεν, ωιε αυφ δερ Αββιλδυνγ
ρεχητσ.

Αβδεχκυνγ

Υντερε

Αβδεχκυνγ

οβεν

εντφερνεν υνδ
δανν δασ

Ωασσερλειτυνγσ-

Ωασσερλειτυνγσρ ηρχηεν

ρ ηρχηεν

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Διε Τ ρ πομ
Γεφριεραβτειλ
εντφερνεν

1)

Φαλλσ δασ Ενδε
Στ χκχηεν αβ.

πομ

Ρ ηρχηεν περφορμτ οδερ

?ερβινδυνγσκαβελ (αυ♣ερ δερ
Ερδυνγσλειτυνγ) εντφερνεν, ναχηδεμ
Σχηαρνιεραβδεχκυνγ δυρχη Λοχκερν

αβγενυτζτ ιστ,

σχηνειδεν Σιε ειν

Σχηαρνιεραβ-

Αλλε

?ερβινδυνγσ-

δεχκυνγ

διε

καβελ

δερ

Σχηραυβεν εντφερντ ωυρδε.

Σχηαρνιερ

(οβεν)

Ερδυνγσλειτυνγ
Οβερεσ
Σχηαρνιερ

Ηαλτερ

2) Εντφερνεν Σιε δεν Ηαλτερ δυρχη διεσεν
γεγεν Υηρζειγερσινν (?) ζυ δρεηεν υνδ
ηεβεν Σιε δανν δασ οβερε Σχηαρνιερ (I) αν.
2

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Ωενν Σιε δασ οβερε Σχηαρνιερ εντφερνεν, αχητεν Σιε βιττε δαραυφ, δα♣ διε Τ ρ νιχητ φ λλτ.

3) Εντφερνεν Σιε

διε Τ ρ

πομ

Γεφριεραβτειλ

δυρχη Ηοχηζιεηεν.

Γεν γενδ, δαμιτ δασ
Ωασσερλειτυνγσρ ηρχηεν πολλστ νδιγ
ηιναυσγεζογεν

θετζτ μυ♣ διε Τ ρ σο ωειτ ανγεηοβεν ωερδεν, δα♣ δασ Ωασσερλειτυνγσρ ηρχηεν

πολλστ νδιγ ηιναυσγεζογεν

ωερδεν κανν.

ωερδεν κανν.
Υντερεσ Σχηαρνιερ

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Διε Τ ρ πομ
Κ ηλσχηρανκ
εντφερνεν

1)

Σχηαφφεν Σιε διε Τ ρ πομ Κ ηλαβτειλ δυρχη διε Εινγανγστ ρ υνδ λεγεν διεσε ηιν, αβερ
αχητεν Σιε δαραυφ, δασ Ωασσερλειτυνγσρ ηρχηεν νιχητ ζυ βεσχη διγεν.
Λοχκερν Σιε διε Σχηραυβεν δερ

Σχηαρνιεραβδεχκυνγ υνδ εντφερνεν Σιε διε
Αβδεχκυνγ.
Εντφερνεν Σιε αλλε ?ερβινδυνγσκαβελ αυ♣ερ
δερ Ερδυνγσλειτυνγ.

?ερβινδυνγσκαβελ

Οβερεσ Σχηαρνιερ

2)

Εντφερνεν Σιε διε
ιν

δυρχη Δρεηεν

Ηαλτερυνγ
Υηρζειγερσινν (?) υνδ εντφερνεν Σιε

δανν
δασ οβερε Σχηαρνιερ δυρχη Ηοχηζιεηεν (I).
2

3) Εντφερνεν Σιε

διε Τ ρ
δυρχη Ηοχηζιεηεν.

πομ

Κ ηλαβτειλ

Υντερεσ Σχηαρνιερ
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Ηαλτερυνγ

Ινσταλλιερυνγ
Σχηιεβεν Σιε δεν Κ ηλσχηρανκ θυερ δυρχη
διε Εινγανγστ ρ, ωιε αυφ δερ Αββιλδυνγ.

Δεν
Κ ηλσχηρανκ
δυρχη διε

Τ ρ φφνυνγ
σχηιεβεν

Turen

Gefrier- und Kuhlabteil montieren

vom

Ναχηδεμ Σιε διε Τ ρεν δυρχη διε Εινγανγστ
διεσε ωιεδερ ιν υμγεκεηρτερ Ρειηενφολγε.

Bevor Sie die
Ωασσερζυφυηρ-

∞

λειτυνγ ανβρινγεν

Παππβεχηερ

∞

Αχητυνγ

∞

∞

πον

Εισζυβερειτυνγ ριχητιγ φυνκτιονιερεν κανν, ωιρδ ειν
1,5-8,5 κγφ/χμ2 (147-834 κΠα) βεν τιγτ. (Διεσ βεδευτετ, δα♣ ειν

πον

180χχ ιν 3 Σεκυνδεν

γεφ λλτ ιστ).

ζυ

λασσεν.

Ωασσερζυφυηρλειτυνγ δαρφ η χηστενσ 12 μ λανγ σειν. Σιε μ σσεν αυ♣ερδεμ
δαραυφ αχητεν, δα♣ διεσε νιχητ γεκνιχκτ ωερδεν δαρφ. Φαλλσ διε Λειτυνγ 12 μ οδερ λ νγερ
ιστ, κανν διεσ δυρχη ζυ νιεδριγεν Ωασσερδρυχκ Σχηωιεριγκειτεν βει δερ Ωασσερζυφυηρ
περυρσαχηεν.
Διε

Ινσταλλιερεν Σιε διε

Ωασσερζυφυηρλειτυνγ

Σχηλιε♣εν Σιε δασ Γερ τ

νυρ αν

διε

Δερ αυτοματισχηε Εισβερειτερ μυ♣
ωερδεν.
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Zufuhrungsleitung anbringen

Φαλλσ δερ Ωασσερδρυχκ 1,5 κγφ/χμ2 (147 κΠα) νιχητ ερρειχητ, βεν τιγεν Σιε εινε
ζυσ τζλιχηε Ωασσερπυμπε υμ δεν αυτοματισχηεν Εισβερειτερ υνδ Σπενδερ ριχητιγ

φυνκτιονιερεν
∞

μοντιερεν Σιε

Δαμιτ διε αυτοματισχηε
Ωασσερδρυχκ

∞

ρ ηερεινγεβραχητ ηαβεν,

υνωειτ εινερ

Ω ρμεθυελλε.

Τρινκωασσερλειτυνγ

πομ

αν.

τεχηνισχηεν Κυνδενδιενστ

ανγεσχηλοσσεν

Die
Φαλλσ διε Τ ρ πομ
Γεφριεραβτειλ
νιεδριγερ ιστ αλσ
διε Τ ρ πομ
Κ ηλαβτειλ

richtige Hohe

einstellen

Ριχητεν Σιε διεσε φολγενδερμα♣εν ανεινανδερ αυσ. Στεχκεν Σιε εινεν φλαχηεν
Σχηραυβενζιεηερ ιν διε Ριλλε δερ λινκεν Νιπελλιερυνγσσχηραυβε υνδ δρεηεν ιμ

Υηρζειγερσινν (?).

Η ηενυντερσχηιεδ

Η ηενυντερσχηιεδ

?

Φλαχηερ
Σχηραυβενζιεηερ

Φαλλσ διε Τ ρ πομ
Γεφριεραβτειλ
η ηερ ιστ αλσ διε
Τ ρ πομ
Κ ηλαβτειλ

Λινκε

Νιπελλιερυνγσσχηραυβε

Ριχητεν Σιε διεσε φολγενδερμα♣εν ανεινανδερ αυσ. Στεχκεν Σιε εινεν φλαχηεν
Σχηραυβενζιεηερ ιν διε Ριλλε δερ ρεχητεν Νιπελλιερυνγσσχηραυβε υνδ δρεηεν ιμ

Υηρζειγερσινν (1).

Η ηενυντερσχηιεδ

Η ηενυντερ
σχηιεδ

?

Ρεχητε

Νιπελλιερυνγσσχηραυβε
Ναχηδεμ δερ
Η ηενυντερσχηιεδ
δερ Τ ρεν

αυσγεγλιχηεν

ωυρδε

ΑΦλαχηερ
Σχηραυβενζιεηερ

Διε Τ ρ κανν βεσσερ γεσχηλοσσεν ωερδεν, ωενν Σιε μιτ Ηιλφε δερ Νιπελλιερυνγσσχηραυβε
δαφ ρ σοργεν, δα♣ διε ?ορδερσειτε ετωασ η ηερ στεητ. Φαλλσ διε Τ ρ νιχητ ριχητιγ σχηλιε♣τ,
κανν ηιερδυρχη διε Κ ηλλειστυνγ βεειντρ χητιγτ ωερδεν.

Βετριεβ

Inbetriebnahme
Ωενν Ιηρ Κ ηλσχηρανκ δασ ερστε Μαλ ινσταλλιερτ ωιρδ, βραυχητ ερ 2-3 Στυνδεν
διε νορμαλε Τεμπερατυρ ζυ ερρειχηεν, βεπορ Σιε Λεβενσμιττελ (φρισχη οδερ

τιεφγεκ ηλτ) εινλαγερν
ζυερστ 5

υμ

κ ννεν. Φαλλσ δερ Βετριεβ υντερβροχηεν ωιρδ, ωαρτεν Σιε

Μινυτεν, βεπορ Σιε δασ Γερ τ ωιεδερ εινσχηαλτεν.

Beschreibung der

Funktionstasten

Ωασσερ-/Εισαυσγαβε

Γριφφ Ηαυσβαρ

Δρυχκσχηαλτερ

Σπενδερ

Ηαυσβαρ
(νυρ βει εινιγεν

Σπενδερλαμπε
(Υντερσειτε
Φυνκτιονσταστενδισπλ
αψ)

Μοδελλεν)

Φυνκτιονσταστενδισπλαψ

ΠΟ??ΕΡ

321

ΦΡΕΕΖΕ

ΦΡ
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Τεμπερατυρρεγλ

Τεμπερατυρρεγλ

ερ

ερ

Γεφριεραβτειλ

Κ ηλαβτειλ

Σχηνελλγεφριερταστε

Ωαηλταστε

Σπενδερ

Βετριεβ

und Funktionen

Temperatureinstellung
Διεσεσ Λ μπχηεν
Γεφριεραβτειλ αν

Τεμπερατυρεινστελλυνγ ιμ
Γεφριεραβτειλ

♣

♣

ζειγτ

διε

Τεμπερατυρ

Νιεδριγε Τεμπερατυρ
(Ωενν Τιεφγεκ ηλτεσ
αυφταυτ)

ιμ

Βει δερ Ινβετριεβναημε οδερ ναχη εινεμ
Στρομαυσφαλλ λευχητετ 2 (Στανδαρδ) αυφ.
Ωενν Σιε διε Ταστε

δρ χκεν, ωεχησελτ

Εινστελλυνγ φεωειλσ πον 2 (Στανδαρδ) TM
(Στανδαρδ ηοχη) TM 3 (Ηοχη) TM (Μαξιμυμ)
TM 1 (Νιεδριγ) TM (Στανδαρδ Νιεδριγ).
διε

♣

Νορμαλερωεισε ιστ 2
διε

Αυφβεωαηρυνγ

(Στανδαρδ) γεειγνετ φ ρ
(Στανδαρδ
(Ηοχη) υνδ

(Μαξιμυμ), φε ναχηδεμ, ωιεπιελε
Λεβενσμιττελ γελαγερτ ωερδεν υνδ

ωιε οφτ

Σιε δασ Γεφριεραβτειλ βενυτζεν.
Διεσεσ Λ μπχηεν ζειγτ διε Τεμπερατυρ ιμ
Κ ηλαβτειλ

Κ ηλαβτειλ

♣

♣

σεηρ σχηνελλ αυφ-

ταυεν)

δερ Λεβενσμιττελ.

Ω ηλεν Σιε ζωισχηεν 1(Νιεδριγ),
Νιεδριγ) υνδ (Στανδαρδ Ηοχη), 3

Τεμπερατυρεινστελλυνγ ιμ

Ηοηε Τεμπερατυρ
(Ωενν Λεβενσμιττελ

Νιεδριγε Τεμπερατυρ
(υμ Λεβενσμιττελ
αβζυκ ηλεν)
Ηοηε

αν.

Τεμπερατυρ

διε
Λεβενσμιττελ

(ωενν

Βει δερ Ινβετριεβναημε οδερ ναχη εινεμ
Στρομαυσφαλλ λευχητετ 2 (Στανδαρδ) αυφ.
Ωενν Σιε διε Ταστε

γεφρορεν σινδ)

δρ χκεν, ωεχησελτ

Εινστελλυνγ φεωειλσ πον 2 (Στανδαρδ) TM
(Στανδαρδ ηοχη) TM 3 (Ηοχη) TM (Μαξιμυμ)
TM 1 (Νιεδριγ) TM (Στανδαρδ Νιεδριγ).
Νορμαλερωεισε ιστ 2 (Στανδαρδ) γεειγνετ φ ρ διε Αυφβεωαηρυνγ δερ Λεβενσμιττελ.
Ω ηλεν Σιε ζωισχηεν 1(Νιεδριγ), (Στανδαρδ Νιεδριγ) υνδ (Στανδαρδ Ηοχη), 3
(Ηοχη) υνδ (Μαξιμυμ), φε ναχηδεμ, ωιεπιελε Λεβενσμιττελ γελαγερτ ωερδεν υνδ
διε

♣

ωιε οφτ Σιε δασ Κ ηλαβτειλ βενυτζεν.

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

∞

Σχηνελλγεφριερεν

Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ φ ρ δασ γεω νσχητε Αβτειλ ειν, δα διε Ιννεντεμπερατυρ φεωειλσ
πον δερ Υμγεβυνγστεμπερατυρ αβη νγτ. Διε νιεδριγστε Τεμπερατυρ ιστ ιμμερ Εινστελλυνγ 3.
Εντφερνεν Σιε διε Σχηυτζφολιε, διε σιχη αν δερ ?ορδερσειτε πομ Δισπλαψ βεφινδετ, δαμιτ
Σιε διε Φυνκτιονεν λειχητερ αβλεσεν κ ννεν.

Διεσεσ Λ μπχηεν ζειγτ αν, δα♣
Σχηνελλγεφριερφυνκτιον ιν Βετριεβ

διε
ΠΟ??ΕΡ

ιστ.

ΦΡΕΕΖΕ

ιμ Γεφριεραβτειλ διε

Διεσε Φυνκτιον διεντ δαζυ,
Λεβενσμιττελ σχηνελλερ εινζυφριερεν οδερ
ζυ
♣

Ωενν Σιε διε Ταστε

Εισ

δρ χκεν, ωιρδ διε

Σχηνελλγεφριερφυνκτιον εινγεσχηαλτετ
λευχητετ δασ
♣

υμ

βερειτεν.
υνδ

Λ μπχηεν.

Ωενν Σιε διε Ταστε εινμαλ δρ χκεν,
κ ννεν Σιε διε Σχηνελλγεφριερφυνκτιον
εντωεδερ ειν- οδερ αυσσχηαλτεν.

♣

Σχηνελλγεφριερεν

ωιρδ αβερ αυχη ναχη εινερ

βεστιμμτεν Ζειτ αυτοματισχη ωιεδερ

γεσχηαλτετ.
Διεσεσ Λ μπχηεν ζειγτ

Ωαηλταστε

Σπενδερ

Ωασσερ οδερ Εισ
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αυσ-

διε Ωαηλ ζωισχηεν

αν.

♣

Βει Ινβετριεβναημε οδερ ναχη εινεμ
Στρομαυσφαλλ ωιρδ
αυφλευχητεν.

♣

Ζερκλεινερτεσ Εισ, Ωασσερ οδερ Εισω ρφελ
ωερδεν μιτ δερ Ταστε
γεω ηλτ.

Βετριεβ

Φαλλσ διε Τ ρ πομ Κ ηλσχηρανκ λ νγερ αλσ 1 Μινυτε οφφεν βλειβτ, κλινγελτ δρειμαλ ειν
Τονωαρνερ. Διεσερ Τονωαρνερ μαχητ σιχη 30 Σεκυνδεν λανγ βεμερκβαρ υνδ η ρτ αυφ,

Τονωαρνερ Τ ρ
οφφεν

ωενν

διε Τ ρ

γεσχηλοσσεν ωιρδ.
ανγεζειγτ.

υνδ ωιρδ σονστ νιχητ

Τ ρ οφφενⓒ ιστ

Διεσε Φυνκτιον Τονωαρνερ
Φαλλσ δερ Τονωαρνερ νιχητ

Κ ηλ- υνδ Γεφριεραβτειλ ωιεδερ
Κυνδενδιενστ.

γεσχηλοσσεν σινδ,

αυφη ρτ,

ωενν

νυρ

ακυστισχη

διε Τ ρεν

ωενδεν Σιε σιχη βιττε

πον

δεν

αν

Διε Σελβστδιαγνοσεφυνκτιον σετζτ σιχη ιν Βετριεβ, σοβαλδ ετωασ μιτ δεμ Γερ τ νιχητ ιν
Ορδνυνγ ιστ. Ωενν βειμ Γερ τ εινε Στ ρυνγ πορλιεγτ, ηατ δασ Δρ χκεν δερ Κν πφε κεινε
Αυσωιρκυνγ. Ωενδεν Σιε σιχη σοφορτ αν δεν Κυνδενδιενστ, αβερ σχηαλτεν Σιε δασ

Σελβστδιαγνοσε
(Φεηλερσυχηε)

Γερ τ νιχητ ΑΥΣ. Φαλλσ Σιε δασ Γερ τ ΑΥΣ σχηαλτεν, βραυχητ δερ Τεχηνικερ
Κυνδενδιενστ πιελ λ νγερ υμ δασ Προβλεμ ζυ ερ ρτερν.

Automatischer Eisbereiter und

Wasserspender

Αυτοματισχηερ
Εισβερειτερ

Δασ Ωασσερ ωιρδ ζυερστ ιμ Ωασσερβεη λτερ
ιμ Κ ηλαβτειλ γεκ ηλτ υνδ δανν ζυμ Σπενδερ

Σπενδερ

Εισ/καλτεσ Ωασσερ

πομ

Αβσπερρηαην

βεφ ρδερτ.
Εισ ωιρδ ιμ αυτοματισχηεν Εισβερειτερ
γεμαχητ υνδ δαραυφηιν αλσ ζερκλεινερτεσ
Εισ υνδ Εισω ρφελ γεσπενδετ.

Σπενδερ
Ωασσερβεη λτερ

?ερβινδυνγ

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Βενυτζυνγ πομ
Σπενδερ

♣

Εσ ιστ γανζ νορμαλ, δα♣ δασ Ωασσερ αμ Ανφανγ νιχητ σεηρ καλτ ιστ. Φαλλσ Σιε κ λτερεσ
Ωασσερ ω νσχηεν, φ γεν Σιε εινφαχη ετωασ Εισ ηινζυ.

Ω ηλεν Σιε ζωισχηεν ζερκλεινερτεμ Εισ, Ωασσερ οδερ Εισω ρφελν υνδ δρ χκεν Σιε
δανν μιτ εινεμ Γλασ οδερ εινεμ ανδερεν Βεη λτερ γεγεν δεν Δρυχκσχηαλτερ πομ

Σπενδερ.
Ζερκλεινερτεσ Εισ
∞

Βετ τιγεν Σιε

διε

Ωασσερ
∞

Ωαηλταστε βισ δασ

Λ μπχηεν

πον

ζερκλει-

νερτεμ Εισ αυφλευχητετ.
∞

Δασ ζερκλεινερτε Εισ ωιρδ
ωενν Σιε
δεν Δρυχκσχηαλτερ μιτ

γεσπενδετ,

εινεμ Γλασ βερ ηρεν.
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∞

Βετ τιγεν Σιε

διε

Εισω ρφελ
∞

Βετ τιγεν Σιε

διε

Ωαηλταστε βισ δασ

Ωαηλταστε βισ δασ

Λ μπχηεν πον Ωασσερ
αυφλευχητετ.
Δασ Ωασσερ ωιρδ
γεσπενδετ, ωενν Σιε
δεν Δρυχκσχηαλτερ μιτ
εινεμ Γλασ βερ ηρεν.

Λ μπχηεν
∞

πον

Εισω ρφελν αυφλευχητετ.
Διε Εισω ρφελ ωερδεν
γεσπενδετ, ωενν Σιε
δεν Δρυχκσχηαλτερ μιτ
εινεμ Γλασ βερ ηρεν.

Βετριεβ

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Ναχη εινεμ Στρομαυσφαλλ οδερ

ωενν

ωιρδ αυτοματισχη ζερκλεινερτεσ Εισ
∞

∞

Σιε δεν Στεχκερ ωιεδερ ιν διε Στεχκδοσε στεχκεν,

γεω ηλτ.

Ηαλτεν Σιε Γλ σερ οδερ ανδερε Βεη λτερ ιμμερ ναη
Εισ ηεραυσφαλλεν κανν.
5 Σεκυνδεν ναχη δερ Εισεντναημε η ρεν

αν

Σιε, ωιε

φφνυνγ
∞

φ ρ διε Εισαυσγαβε γεσπερρτ ωιρδ.
Λασσεν Σιε βιττε Ιηρ Γλασ νοχη 2-3 Σεκυνδεν

δεν Δρυχκσχηαλτερ
∞

ζυ

αν

δερ

δερ

εσ

Αυσγαβε φφνυνγ,

δαμιτ κειν

κλιχκτ. Διεσ βεδευτετ, δα♣ διε

φφνυνγ

φ ρ διε

Εισαυσγαβε,

οηνε

βερ ηρεν, δαμιτ επεντυελλ νοχη πορηανδενεσ Ωασσερ οδερ Εισ ιν

δασ Γλασ φλιε♣εν κανν.
Ωισχηεν Σιε επεντυελλ

ηερυντεργεφαλλενεσ Ωασσερ αυφ, υνδ εντφερνεν δαζυ δεν
Ωασσεραυφφανγβεχκεν.
Φαλλσ Σιε ζυερστ ζερκλεινερτεσ Εισ γεω ηλτ ηαττεν υνδ δαραυφηιν Εισω ρφελ,

Δεχκελ

πομ
∞

κομμτ

επεντυελλ ζυερστ νοχη ετωασ ζερκλεινερτεσ Εισ ηεραυσ.

Αυτοματισχηερ
Εισβερειτερ

φεωειλσ 8 Εισω ρφελ βερειτεν, 80 Στ χκ αμ Ταγ.
Βεδινγυνγεν αβη νγιγ, ζ.Β. αυχη δαπον, ωιε οφτ
διε Τ ρ πομ Κ ηλσχηρανκ αυφ- υνδ ζυγεμαχητ ωιρδ.
Διε Εισβερειτυνγ η ρτ αυφ, σοβαλδ δερ Εισβεη λτερ πολλ ιστ.
Δερ αυτοματισχηε Εισβερειτερ κανν

♣

Διεσε

♣

Μενγε

ιστ αβερ

πον

μεηρερεν

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Φαλλσ δερ
Εισβερειτερ νιχητ
εινωανδφρει
φυνκτιονιερτ

Δερ Λ ρμ, δερ εντστεητ,
μαλ.

ωενν

δασ βερειτετε Εισ ιν δεν Εισβεη λτερ φ λλτ, ιστ

π λλιγ

νορ-

Δασ Εισ κλυμπτ ζυσαμμεν.
Φαλλσ δασ Εισ ζυσαμμενκλυμπτ, νεημεν Σιε δασ Εισ αυσ δεμ ?ορρατσβεη λτερ,
βρεχηεν διε Κλυμπεν ιν Στ χκχηεν υνδ γεβεν διεσε ωιεδερ ιν δεν Βεη λτερ ηινειν.
♣

♣

Φαλλσ δερ Εισβερειτερ

ζυ

κλεινεσ οδερ

ζυσαμμενγεκλυμπτεσ

Εισ

προδυζιερτ, μυ♣

διε Ωασσερμενγε ανγεπα♣τ ωερδεν. Ωενδεν Σιε σιχη αν δεν Κυνδενδιενστ.
η Φαλλσ Σιε νυρ σελτεν Εισ περωενδεν, κανν διεσ εβενφαλλσ ζυσαμμενκλυμπεν.

Στρομαυσφαλλ
Εσ κανν γεσχημολζενεσ Εισ ινσ Γεφριεραβτειλ ηερυντερφαλλεν. Νεημεν Σιε δεν
Εισπορρατσβεη λτερ ηεραυσ, νεημεν Σιε δασ σ μτλιχηε Εισ ηεραυσ, τροχκνεν δεν
Βεη λτερ αβ υνδ γεβεν ιην ωιεδερ ηινειν. Ναχηδεμ εσ ωιεδερ Στρομ γιβτ, ωιρδ
αυτοματισχη ζερκλεινερτεσ Εισ γεω ηλτ.
♣

Δασ Γερ τ ωυρδε
♣
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γεραδε

ιν Βετριεβ γενομμεν

Βει εινεμ Κ ηλσχηρανκ, δερ γεραδε ιν Βετριεβ γενομμεν ωυρδε, δαυερτ
12 Στυνδεν, βεπορ ιμ Γεφριεραβτειλ Εισ γεμαχητ ωιρδ.

εσ

ετωα

?ορσιχητσμα♣ναημεν

Ωερφεν Σιε, ναχηδεμ δερ Κ ηλσχηρανκ ιν Βετριεβ γενομμεν ωυρδε, ιμμερ
δασ ερστε Εισ (ετωα 20 Ω ρφελ) υνδ δασ ερστε Ωασσερ (ετωα 7 Γλ σερ) ωεγ.
Ιν διεσεμ ερστεν Εισ οδερ Ωασσερ κ ννεν σιχη Τειλχηεν οδερ Γερ χηε πον δερ
Ωασσερζυφυηρλειτυνγ οδερ αυσ δεμ Ωασσερβεη λτερ βεφινδεν. Δασ Γλειχηε γιλτ, φαλλσ δερ
Κ ηλσχηρανκ λ νγερε Ζειτ νιχητ βενυτζτ ωυρδε.
Κινδερ δ ρφεν δεν Σπενδερ νιχητ βερ ηρεν.
Σιε κ νντεν ζ.Β. διε Δρυχκσχηαλτερ φαλσχη βεδιενεν οδερ διε Λ μπχηεν καπυττ
μαχηεν.
Αχητεν Σιε

δαραυφ, δα♣ διε Λεβενσμιττελ

δεν Εισδυρχηλαυφ νιχητ βεηινδερν.
Φαλλσ Λεβενσμιττελ δεν Δυρχηλαυφ βεηιν-

δερν, ωιρδ κειν Εισ γεσπενδετ.
Δερ Εισδυρχηλαυφ κανν αυχη μιτ Εισσταυβ
βεδεχκτ

σειν,

ινσβεσονδερε,

ωενν

νυρ

Γεφριεραβτειλτ ρ

ζερκλεινερτεσ Εισ βενυτζτ ωιρδ. Ιν δεμ Φαλλ
μ σσεν Σιε δασ ανγεσαμμελτε Πυλπερεισ

εντφερνεν.

Λαγερν Σιε νιε Γετρ νκεδοσεν οδερ ανδερε Λεβενσμιττελ, διε Σιε σχηνελλ
αβκ ηλεν ωολλεν, ιμ Εισπορρατσβεη λτερ.
Ηιερδυρχη κ νντε δερ αυτοματισχηε Εισβερειτερ βεσχη διγτ ωερδεν.
Βενυτζεν Σιε νιε ζερβρεχηλιχηε Γλ σερ οδερ Γεσχηιρρ

υμ

δασ Εισ

ζυ

εντνεημεν, δα διεσε ζερβρεχηεν κ νντεν.
Γεβεν Σιε ζυερστ Εισ ιν δασ Γλασ ηινειν υνδ φ γεν ερστ δαναχη Ωασσερ οδερ
ηινζυ, υμ Σπριτζεν ζυ περμειδεν.

ανδερε Γετρ νκε

Βερ ηρεν Σιε διε

φφνυνγ

φ ρ διε Εισεντναημε νιε μιτ Ιηρεν Η νδεν οδερ μιτ

ιργενδωελχηεν Γεγενστ νδεν.
Σονστ κ νντεν Σιε εντωεδερ Ιηρε Η νδε περλετζεν οδερ δασ Γερ τ

βεσχη διγεν.

Λασσεν Σιε δεν Δεχκελ ιμμερ αυφ δεμ Εισβερειτερ.

?ερτειλεν Σιε δασ Εισ ρεγελμ ♣ιγ ιμ Εισβεη λτερ, δαμιτ δερ Βεη λτερ γανζ
γεφ λλτ ωιρδ.
Δασ Εισ ωιρδ εινφαχη νεβεν δεμ Εισβερειτερ γεσαμμελτ. Φαλλσ Σιε νιχητ μανχημαλ
σελβερ δασ Εισ γλειχημ ♣ιγ περτειλεν, ρεγιστριερτ δασ Γερ τ φ λσχηλιχηερωεισε, δα♣
δερ Βεη λτερ πολλ ιστ υνδ ωιρδ διε Εισβερειτυνγ εινγεστελλτ.
περφ ρβτεσ Εισ γεσπενδετ ωιρδ, ωενδεν
Κυνδενδιενστ υνδ στελλεν διε Βενυτζυνγ ειν.
Φαλλσ

Βενυτζεν Σιε νιε ειν Γλασ δασ

ζυ

σχημαλ οδερ

ζυ

Σιε σιχη

Φαλλσ Σιε δασ Γλασ

ζυ

αν

Ιηρεν

τιεφ ιστ.

Δασ Εισ κ νντε σιχη εινκλεμμεν υνδ δερ Κ ηλσχηρανκ κ νντε
Ηαλτεν Σιε δασ Γλασ ιν δερ
Εισεντναημε.

σοφορτ

ριχητιγεν Εντφερνυνγ

πον

καπυττγεηεν.

δερ

φφνυνγ

ναη δραν ηαλτεν, κανν δασ Εισ νιχητ ηεραυσκομμεν.

φ ρ διε

Βετριεβ

Hausbar

(Nur bei bestimmten Modellen)

Υμ διε Ηαυσβαρ
αμ Γριφφ.

Βενυτζυνγ

ζυ

φφνεν, ζιεηεν Σιε

πορ-

σιχητιγ
♣

Σιε κ ννεν διε Ηαυσβαρ βενυτζεν οηνε
διε Τ ρ πομ Κ ηλσχηρανκ αυφζυμαχηεν,
υνδ περβραυχηεν αλσο ωενιγερ Ενεργιε.

♣

Διε

Ιννενλαμπε

ιμ Κ ηλαβτειλ λευχητετ

αυφ,

σοβαλδ διε Τ ρ δερ Ηαυσβαρ γε φφνετ ωιρδ,
δαμιτ Σιε δεν Ινηαλτ γυτ σεηεν κ ννεν.

Λαγερν Σιε
Λεβενσμιττελ, διε
Σιε οφτ βεν τιγεν,
ωιε ζ.Β. Γετρ νκε,

♣

Δυρχη εινεν σεπαρατεν Τεμπερατυρσενσορ
ηατ διε Ηαυσβαρ ιμμερ διε ριχητιγε

Τεμπερατυρ.

ιν δερ Ηαυσβαρ

Βενυτζυνγ δερ
Τ ρ αλσ Αβλαγε

♣

Σιε κ ννεν διε Τ ρ πον δερ Ηαυσβαρ αλσ
βενυτζεν υμ ζ.Β.
Γετρ νκε εινζυσχηενκεν, αβερ δ ρφεν διε
Τ ρ νιε αλσ Σχηνειδεβρεττ οδερ ηνλιχηεσ
βενυτζεν. Αχητεν Σιε αυχη δαραυφ,
διε Τ ρ νιε μιτ σχηαρφεν Γεγενστ νδεν ζυ

Αβλαγε

βεσχη διγεν.
♣

Ιννερε
Βαραβδεχκυνγ νιε
εντφερνεν

♣

Στ τζεν Σιε σιχη νιε αυφ διε Τ ρ υνδ λεηνεν
σιχη νιε δαγεγεν.

Διε Ηαυσβαρ φυνκτιονιερτ
διεσε

Νιε σχηωερε

♣

Γεγενστ νδε

Αβδεχκυνγ

40

νυρ

ριχητιγ,

ωενν

σεινεμ Πλατζ βλειβτ.

Διε Τ ρ πον δερ Ηαυσβαρ κ νντε αββρεχηεν,
υνδ αυ♣ερδεμ κ νντεν διε Κινδερ σιχη
περλετζεν.

δραυφστελλεν οδερ
Κινδερ σχηαυκελν
λασσεν.

αν

Βετριεβ

Ablage
Μιτ διεσεν αυσζιεηβαρεν Αβλαγεν κ ννεν
Σιε διε Λεβενσμιττελ λειχητερ ηινεινγεβεν
οδερ ηεραυσνεημεν.

Αυσζιεηβαρε

Αβλαγε
Σπεζιαλγλασ (Νυρ
αυσ

βει βεστιμμτεν

Μοδελλεν)

Μιτ διεσεμ Φλασχηενηαλτερ κ ννεν Σιε
Ωεινφλασχηεν λιεγενδ λαγερν. Κανν αν φεδε
Αβλαγε βεφεστιγτ ωερδεν.

Ηεραυσνεημβαρερ
Φλασχηενηαλτερ
(Νυρ βει
βεστιμμτεν

Μοδελλεν)

Υμγανγ

μιτ δεμ Φλασχηενηαλτερ:

Υμ δεν Φλασχηενηαλτερ ηεραυσζυνεημεν,
μ σσεν Σιε ιην γεραδε ηεραυσζιεηεν. Υμ
ιην ζυ βεφεστιγεν, βρινγεν Σιε ιην αυφ δεν
Ρανδ δερ γεω
ιην ηινειν.

Η ηε δερ

Αβλαγεν

Διε Αβλαγεν
γεω νσχητε

νσχητεν Αβλαγε

πομ

υνδ σχηιεβεν

Κ ηλαβτειλ σινδ περστελλβαρ. Σιε κ ννεν διεσε αλσο

Ωιε Σιε εινε Αβλαγε ηεραυσνεημεν:
Βει δερ Λιεφερυνγ σινδ διε Αβλαγεν μιτ
Ηαλτερυνγεν βεφεστιγτ, δαμιτ σιε βειμ
Τρανσπορτ νιχητ περσχηιεβεν. Εντφερνεν Σιε
αλσο ζυερστ διεσε Ηαλτερυνγεν, ηεβεν διε
Αβλαγε ηοχη (?) υνδ ζιεηεν Σιε σιε ηεραυσ
ωιε (I).

Ωιε Σιε εινε Αβλαγε βεφεστιγεν:
Πλαζιερεν Σιε διε Αβλαγε αυφ δερ γεω νσχητεν Η ηε υνδ η νγεν διε ?ερβινδυνγσστ χκε
ιν διε εντσπρεχηενδε φφνυνγεν. θετζτ
μ σσεν Σιε διε ?ορδερσειτε δερ Αβλαγε ναχη
υντεν δρ χκεν υνδ σιε ιν διε φφνυνγεν εινραστεν λασσεν.

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞
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φεωειλσ αυφ διε

Η ηε φ ρ διε περσχηιεδενεν Λεβενσμιττελ εινστελλεν.

Αχητεν Σιε δαραυφ, δα♣ διε Αβλαγε
ωααγερεχητ σειν μυ♣, δα διεσε σονστ ηεραυσφαλλεν κ νντε.

Ηαλτερυνγ δερ
Αβλαγε

1
2

1

2

Βετριεβ

Eierbehalter
Σιε κ ννεν δεν Ειερβεη λτερ ωοανδερσ ηινστελλεν οδερ εινε ανδερε Βεη λτερφορμ

ω ηλεν, αβη νγιγ πον δερ Μενγε Ειερ.
[Νορμαλ]

[Φ ρ πιελε Ειερ]

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

∞

Βενυτζεν Σιε δεν Ειερβεη λτερ νιε αλσ Εισω ρφελβεη λτερ, δα ερ δαδυρχη καπυττγεηεν
κ νντε.
Στελλεν Σιε δεν Ειερβεη λτερ νιε ινσ Γεφριεραβτειλ οδερ ινσ Φρισχηηαλτεαβτειλ.

Einstellung Gemuse-

oder Frischhalteabteil

Διε υντερε Σχηυβλαδε ιμ Κ ηλαβτειλ κανν αλσ Γεμ σεσχηυβλαδε οδερ αυχη αλσ
Φρισχηηαλτεαβτειλ βενυτζτ ωερδεν.

♣

Φρισχηλυφτζυφυηρ

Εινστελλυνγ:

Γεμ σεσχηυβλαδε

Υμσχηαλτερ

Αχητεν Σιε

Εινστελλυνγ

Εινστελλυνγ:

ηινεινγεβεν.

Φρισχηηαλτεαβτειλ

Δασ Φρισχηηαλτεαβτειλ ηατ εινε
βλειβεν Φλεισχη οδερ Φισχη

δαραυφ, διε
ζυ πρ φεν,

βεπορ Σιε Λεβενσμιττελ

νιεδριγερε Τεμπερατυρ
λ νγερ φρισχη.

αλσ ιμ Κ ηλσχηρανκ σελβερ. Σο

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

∞

Γεμ σε οδερ Οβστ γεφριερεν, φαλλσ δερ Ωαηλσχηαλτερ αυφ Φρισχηηαλτεαβτειλ εινγεστελλτ ιστ.
Πρ φεν Σιε διε Εινστελλυνγ αλσο, βεπορ Σιε διε Λεβενσμιττελ ηινεινγεβεν.
Στελλεν Σιε μ γλιχηστ κεινε Λεβενσμιττελ βει δερ Φρισχηλυφτζυφυηρ φφνυνγ, ωειλ διεσε
φφνυνγ μιτ δεμ Ωαηλσχηαλτερ περβυνδεν ιστ, δερ ιν δεμ Φαλλ αλσο νυρ σχηωερ ζυ βεδιενεν
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ω ρε.

Geruchfilter
Σψστεμ κανν μιτ Ηιλφε εινεσ οπτισχηεν
Καταλψσατορσ σταρκε Γερ χηε προβλεμλοσ
Δασ

Γερυχηφιλτερ

αβσορβιερεν.
Διεσεσ

Σψστεμ βεειντρ χητιγτ
κεινεσωεγσ.

διε

γελαγερτεν

Γεμ σεαβτειλ

Λεβενσμιττελ

Κονπερσιονσεχκε

Βενυτζυνγ

πομ

♣

Γερυχηφιλτερ
♣

Ωειλ διεσεσ Σψστεμ σχηον ιμ Λυφτανσαυγκαναλ ιμ Κ ηλαβτειλ
Σιε ωειτερ νιχητσ μεηρ ζυ τυν.
Βενυτζεν Σιε αβερ

γεσχηλοσσενε

σταρκεμ Γερυχη.
Σονστ κ νντεν διεσε Γερ χηε
δεν:

εινγεβαυτ ιστ,

Βεη λτερ φ ρ διε Αυφβεωαηρυνγ

πον

πον

βραυχηεν

Λεβενσμιττελν μιτ

ανδερεν Λεβενσμιττελν ιμ Αβτειλ αβσορβιερτ

ωερ-

Διε

Λαγερυνγ

δερ Λεβενσμιττελ

Welche Lebensmittel kommen wohin?
(Σιεηε Σειτε 4, Βεσχηρειβυνγ

δερ

Τειλε)

Αυτοματισχηερ
Εισβερειτερ

Ηιερ ωιρδ δασ αυτοματισχη βερειτετε Εισ
αυφβεωαηρτ

Φλασχηενηαλτερ

Λαγερυνγ

πον

Ωεινφλασχηεν

Φ ρ Βροτ, Αυφσχηνιττ υνδ ανδερε κλεινε

Ιμβι♣σχηυβλαδε

Σπεισεν

Αβλαγε

ιμ

Τ ραβλαγε

ιμ

Φ ρ Τιεφκ ηλπροδυκτε ωιε Φλεισχη, Φισχη,
Σπεισεεισ, Τιεφκ ηλγεριχητε υσω.

Γεφριεραβτειλ

♣

Γεφριεραβτειλ
♣

Τιεφκ ηλπροδυκτε ιν κλεινεν
Παχκυνγεν.
Βει φεδεμ φφνεν δερ Τ ρ ωερδεν διε
Σπεισεν ωαρμερ Λυφτ αυσγεσετζτ. Λαγερν
Σιε ηιερ αλσο κειν Σπεισεεισ οδερ ανδερε
Σπεισεν, διε λ νγερ τιεφγεκ ηλτ βλειβεν
Φρ

μ σσεν.

Σχηυβλαδε ιμ
Γεφριεραβτειλ

♣

Λαγερν Σιε
υσω.

Βυττερ-/Κ σεφαχη

Φρ

Ειερβεη λτερ

ηιερ Φλεισχη, Φισχη,

ιν Αλυφολιε

Μιλχηερζευγνισσε

Ω ηλεν Σιε εινε

Γεφλ γελ

γεωιχκελτ.

ωιε Βυττερ, Κ σε

γεειγνετε Στελλε φ ρ

υσω.

δεν

Ειερβεη λτερ.

Ηαυσβαρ

Φ ρ Γετρ νκε

ιμ
Κ ηλαβτειλ

υσω.

διε οφτ βενυτζτ ωερδεν.

Στελλεν Σιε ηιερ Βειλαγεν οδερ ανδερε
αβ, ωειτ γενυγ πον εινανδερ εντφερντ
ωιρκσαμε Κ ηλυνγ ζυ γεω ηρλειστεν.

Αβλαγε

ιμ
Κ ηλαβτειλ

Φ ρ κλεινε

Τ ραβλαγε

Παχκυνγεν

υμ

εινε

Λεβενσμιττελ οδερ

Γετρ νκε, Μιλχη, Σαφτ, Βιερ

Γεμ σεαβτειλ

Σπεισεν

υσω.

Φ ρ Οβστ υνδ Γεμ σε.

Γεμ σε/Φρισχηηαλτεαβτειλ

Υμ Οβστ υνδ Γεμ σε
υμ

ζυ

Βενυτζεν Σιε δεν Υμσχηαλτερ

Εινστελλυνγ
ωερδεν

ζυ

υμ

διε

ριχητιγε

ω ηλεν, διε φεωειλσ γεπρ φτ

μυ♣, βεπορ Σιε διε Λεβενσμιττελ

ηινεινγεβεν.
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οδερ αυχη

λαγερν

Φλεισχη υνδ Φισχη αυφζυταυεν.

Διε Λαγερυνγ δερ Λεβενσμιττελ

Lebensmittel

lagern

♣

Φρισχηε Λεβενσμιττελ ωερδεν ιμ Κ ηλαβτειλ αυφβεωαηρτ. Δασ ριχητιγε Εινφριερεν υνδ
Αυφταυεν ιστ σεηρ ωιχητιγ φ ρ διε Ερηαλτυνγ πον Γερυχη υνδ Γεσχημαχκ δερ
Λεβενσμιττελ.

♣

Λαγερν Σιε κεινε Λεβενσμιττελ, διε βει νιεδριγεν Τεμπερατυρεν λειχητ περδερβλιχη
σινδ, ωιε ζ.Β. Βανανεν υνδ Μελονεν.

♣

Λασσεν Σιε

Σπεισεν ζυερστ αβκ ηλεν, βεπορ Σιε σιε ιν δεν Κ ηλσχηρανκ
Φαλλσ Σιε ωαρμε Σπεισεν σοφορτ ιν δεν Κ ηλσχηρανκ στελλεν, κ νντεν
ηιερδυρχη ανδερε Λεβενσμιττελ περδερβεν υνδ ωιρδ αυ♣ερδεμ μεηρ Ενεργιε περωαρμε

ηινεινγεβεν.
βραυχητ.
♣

Βεωαηρεν Σιε διε Σπεισεν ιν εινεμ Βεη λτερ μιτ Δεχκελ αυφ οδερ ωιχκελν σιε ιν
Κλαρσιχητφολιε. Ηιερδυρχη κανν κεινε Φλ σσιγκειτ περδυνστεν υνδ ωερδεν

Γεσχημαχκ υνδ Ν ηρστοφφε δερ Λεβενσμιττελ ερηαλτεν.
♣

♣

♣

Δερ Αβστανδ
ωερδεν.

♣

♣

Λυφτσχηλιτζ

ζυ

Λεβενσμιττελ μυ♣ μινδεστενσ 15

μμ

Μαχηεν Σιε διε Τ ρ νιχητ ζυ οφτ αυφ. Βει φεδεμ φφνεν δερ Τ ρ κομμτ
ιν δασ Κ ηλαβτειλ, ωοδυρχη διε Τεμπερατυρ η ηερ ωιρδ.
Βεωαηρεν Σιε νιε
ζυρ

Γεφριεραβτειλ

πον

Φολγε

ζυ

πιελε Λεβενσμιττελ ιν δερ

ηαβεν κ νντε, δα♣ διε Τ ρ σιχη νιχητ

γεηαλτεν

ωαρμε

Τ ραβλαγε αυφ, ωειλ διεσ
ριχητιγ σχηλιε♣εν λ ♣τ.

Λυφτ

επεντυελλ

Λαγερν Σιε κεινε Φλασχηεν ιμ Γεφριεραβτειλ, δα διεσε πλατζεν κ νντεν, ωενν δερ
Ινηαλτ γεφριερτ.
Φριερεν Σιε αυφγεταυτε Λεβενσμιττελ νιεμαλσ ωιεδερ ειν, δαμιτ Γεσχημαχκ υνδ
Ν ηρωερτ ερηαλτεν βλειβεν.

♣

Φαλλσ Σιε

Τιεφκ ηλπροδυκτε

ωιε ζ.Β.

Σπεισεεισ λ νγερε

Ζειτ ιμ Γεφριεραβτειλ αυφβε-

ωαηρεν, λεγεν Σιε διεσε αυφ διε Αβλαγε ιμ Γεφριεραβτειλ σελβερ υνδ νιχητ ιν διε

Τ ραβλαγε.

Κ ηλαβτειλ

♣

Λαγερν Σιε

Λεβενσμιττελ μιτ ανηαφτενδεμ Ωασσερ νιε αυφ δεν οβερεν

Αβλαγεν

ιμ

Κ ηλαβτειλ, ωειλ διεσε δυρχη δεν διρεκτεν Κοντακτ μιτ δερ καλτεν Λυφτ γεφριερεν
κ νντεν.
♣

Μαχηεν Σιε διε Λεβενσμιττελ ιμμερ σαυβερ, βεπορ Σιε διεσε ιν δεν Κ ηλσχηρανκ
λεγεν. Οβστ υνδ Γεμ σε ωερδεν γεωασχηεν υνδ αβγετυπφτ, υνδ αυχη περπαχκτε
Λεβενσμιττελ ωερδεν αβγεωισχητ, δαμιτ Λεβενσμιττελ διε σιχη βερειτσ ιμ
Κ ηλσχηρανκ βεφινδεν νιχητ

♣

σχημυτζιγ

ωερδεν.

Διε Ειερ ιν Ειερλειστε οδερ ∠βεη λτερ μ σσεν στετσ φρισχη σειν υνδ δ ρφεν νιχητ
λιεγενδ γελαγερτ ωερδεν, δαμιτ σιε λ νγερ φρισχη βλειβεν.

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞
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Φαλλσ δερ Κ ηλσχηρανκ αν εινερ ωαρμεν, φευχητεν Στελλε στεητ, διε Τ ρ φτερσ αυφγεμαχητ
ωιρδ οδερ πιελ Γεμ σε γελαγερτ ωιρδ, κανν σιχη ιμ Ιννερεν Κονδενσωασσερ βιλδεν.
Διεσ ηατ αβερ κεινε ναχητειλιγε Αυσωιρκυνγ αυφ διε Κ ηλλειστυνγ. Ωισχηεν Σιε διε
Κονδενσβιλδυνγ εινφαχη αβ.

Πφλεγε

υνδ

Ωαρτυνγ

Wie Sie Teile abmontieren
ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Νορμαλερωεισε μ σσεν Σιε βειμ Αβμοντιερεν ιν

υμγεκεηρτερ Ρειηενφολγε

περφαηρεν.

Αχητεν Σιε ιμμερ δαραυφ, δα♣ δερ Νετζστεχκερ ηεραυσγεζογεν σειν μυ♣, βεπορ Σιε Τειλε
αβμοντιερεν οδερ ινσταλλιερεν. Ωενδεν Σιε κεινε Γεωαλτ αν υμ διε Τειλε ζυ εντφερνεν, υμ
διεσε νιχητ ζυ βεσχη διγεν.

Εντφερνεν Σιε δασ Λ μπχηεν δυρχη
Ηεραυσζιεηεν (I) ω ηρενδ Σιε διε
Αβδεχκυνγ (?) ετωασ ανηεβεν. Δρεηεν
Σιε διε Γλ ηβιρνε ιμ Γεγενυηρζειγερσινν.
Εινε Κ ηλσχηρανκ-Γλ ηβιρνε πον Μαξ.
240?, 60Ω κανν βειμ Κυνδενδιενστ
ερστανδεν ωερδεν.

Λ μπχηεν

Γεφριεραβτειλ

Λ μπχηεν πομ
Σπενδερ

1

2

Εντφερνεν Σιε διε Αβδεχκυνγ μιτ Ηιλφε εινεσ
φλαχηεν Σχηραυβενζιεηερσ, δεν Σιε ιν διε
πορδερε φφνυνγ ηινεινφ ηρεν. Εντφερνεν Σιε
διε αλτε Λαμπε.
Εσ ωιρδ εινε Κ ηλσχηρανκ-Γλ ηβιρνε βεν τιγτ
πον μαξ.

240?, 15Ω, ερη λτλιχη βειμ Κυνδενδιενστ.
1

Αβλαγε

Ηεβεν Σιε διε ?ορδερσειτε

Γεφριεραβτειλ

ζιεηεν διε

Αβλαγε

ηεραυσ

(?)
(I).

ηοχη υνδ
2

1

Τ ρραημεν υνδ

Ηεβεν Σιε δεν Τρ γερ ηοχη, ω ηρενδ Σιε
βειδε Σειτεν (?) φεστηαλτεν υνδ ζιεηεν ιην
ιν Ριχητυνγ (I) ηεραυσ.

Τρ γερ

Εισπορρατσβεη λτερ

Ηαλτεν Σιε δεν Εισπορρατσβεη λτερ φεστ ωιε
αυφ δερ ρεχητεν Αββιλδυνγ γεζειγτ ωιρδ υνδ
ζιεηεν διεσεν ηεραυσ (I), ω ηρενδ Σιε ιην
λειχητ ηοχηηεβεν (?).
Δεμοντιερεν Σιε δεν Εισπορρατσβεη λτερ
νυρ, φαλλσ διεσ υνβεδινγτ νοτωενδιγ ιστ.
Βενυτζεν Σιε βειδε Η νδε υμ δεν
Εισπορρατσβεη λτερ ζυ εντφερνεν, δα διεσερ
σονστ ηερυντερφαλλεν κ νντε.
Φαλλσ δερ Εισπορρατσβεη λτερ νιχητ ριχητιγ
εινραστετ, δρεηεν Σιε διε Δρεηπορριχητυνγ
♣

2

2
1

♣

♣

ετωασ.

Ναχη

Δασ Ωασσερ ιμ
αυτοματισχη αβ.

Βενυτζυνγ
Σπενδερ

πομ

Αυφφανγβεχκεν

λ υφτ νιχητ

Δεσωεγεν σολλτε εσ ρεγελμ ♣ιγ σαυβεργεμαχητ
ωερδεν.

Εντφερνεν Σιε δεν Δεχκελ δυρχη αν δερ λινκεν
Σειτε δαραυφ ζυ δρ χκεν (ωιε ιμ Βιλδ ρεχητσ
γεζειγτ) υνδ τροχκνεν εσ μιτ εινεμ Τυχη
αβ.
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Δρεηπορριχητυνγ

Πφλεγε

υνδ

Ωαρτυνγ

Λ μπχηεν ιμ
(οβεν)

Υμ διε Λ μπενδεχκυνγ ζυ εντφερνεν, ζιεηεν
Σιε διε πορωαρτσ, ω ηρενδ διε Υντερσειτε δαπον
ναχη οβεν γεδρυχκτ ωιρδ. Δρεηεν Σιε διε
Γλ ηβιρνε γεγεν Υηρζειγερσινν.
Εσ ωιρδ εινε Κ ηλσχηρανκ-Γλ ηβιρνε βεν τιγτ

Κ ηλαβτειλ

πον μαξ.

240?, 60Ω, ερη λτλιχη βειμ Κυνδενδιενστ.

Εντφερνεν Σιε διε Αβδεχκυνγ δυρχη ναχη
Ζιεηεν δερ Αβδεχκυνγ, ω ηρενδ Σιε
διεσε μιτ βειδεν Η νδεν φεστηαλτεν.
Δρεηεν Σιε διε Γλ ηβιρνε γεγεν Υηρζειγερσινν.
Εσ ωιρδ εινε Γλ ηβιρνε βεν τιγτ πον μαξ.
240?, 30Ω, ερη λτλιχη βειμ Κυνδενδιενστ.

ιμ

Λ μπχηεν
(υντεν)

πορνε

Κ ηλαβτειλ

Εντφερνεν Σιε διε οβερε

♣

Γιττεραβλαγε πον
Αβδεχκυνγ

δερ Ηαυσβαρ υνδ ζιεηεν διε

Ηαυσβαρ
♣

(?)

ηεραυσ.

Διε

Αβδεχκυνγ

Ηοχηζιεηεν δερ

1

δερ Ηαυσβαρ κανν δυρχη

Αβδεχκυνγ εντφερντ

ωερ-

δεν.

ΗΙΝΩΕΙΣ
∞

Αχητεν Σιε δαραυφ, δα♣ Σιε
υμ

♣

Δεχκελ πομ
Γεμ σεαβτειλ

♣
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υνβεδινγτ

διε Τειλε δερ Κ ηλσχηρανκτ ρ εντφερνεν μ σσεν

Γεμ σεαβτειλ, Ιμβι♣σχηυβλαδε υνδ Αβδεχκυνγ δερ Ηαυσβαρ εντφερνεν

Ζιεηεν Σιε δεν Δεχκελ πομ
Γεμ σεαβτειλ (I) ηεραυσ μιτ δεμ
ρ χκω ρτιγεν Τειλ ναχη οβεν γεζογεν
(?) υνδ δανν κανν δερ Δεχκελ εντφερντ
ωερδεν.
Υμ δεν Δεχκελ ανζυβρινγεν, σχηιεβεν
Σιε δεν Δεχκελ γανζ ηινειν, βισ ερ δεν
Ρ χκωανδ βερ ηρτ.

ζυ

1

2

κ ννεν.

Allgemein
Υρλαυβ

Φαλλσ δερ Υρλαυβ νιχητ σεηρ λανγ ιστ, ωερδεν Σιε ωαηρσχηεινλιχη δεν Κ ηλσχηρανκ
λασσεν. Λεβενσμιττελ διε σιχη ζυμ Εινφριερεν ειγνεν κ ννεν δανν ιμ

εινγεσχηαλτετ

Γεφριεραβτειλ αυφβεωαηρτ ωερδεν, δαμιτ σιε λ νγερ γελαγερτ ωερδεν κ ννεν.
Φαλλσ Σιε δασ Γερ τ αυσσχηαλτεν μ χητεν, εντφερνεν Σιε αλλε Λεβενσμιττελ, ζιεηεν
δεν Στεχκερ, μαχηεν δασ Ιννερε γρ νδλιχη σαυβερ υνδ λασσεν διε Τ ρ ΟΦΦΕΝ, δαμιτ
σιχη κεινε Γερ χηε βιλδεν.

Στρομαυσφαλλ

Μειστενσ ιστ ειν Στρομαυσφαλλ ναχη ειν βισ ζωει Στυνδεν βεηοβεν υνδ ωιρδ διε
ιμ Κ ηλσχηρανκ νιχητ βεειντρ χητιγτ.
Σιε σολλτεν δανν αβερ ωοηλ δαραυφ αχητεν, διε Τ ρ σο ωενιγ ωιε μ γλιχη ζυ φφνεν,

Τεμπερατυρ

σολανγε

κειν Στρομ δα ιστ.

Φαλλσ δερ Στρομαυσφαλλ

υνγεν

Υμζυγ

Αντικονδενζλειτυνγ

λ νγερ δαυερτ,

σολλτεν Σιε Τροχκενεισ αυφ Ιηρε

Τιεφκ ηλπαχκ-

λεγεν.

Εντφερνεν Σιε βει εινεμ Υμζυγ αλλε νιχητ φεστσιτζενδε Τειλε ιμ Κ ηλσχηρανκ, οδερ
μαχηεν διεσε γυτ φεστ.
Δαμιτ διε Νιπελλιερυνγσσχηραυβεν σιχη νιχητ βεσχη διγεν, σχηραυβεν Σιε διεσε γανζ
ηινειν.
Διε Αυ♣ενωανδ

πομ

Κ ηλσχηρανκγεη υσε

ωιρδ μανχημαλ ωαρμ, ινσβεσονδερε

δασ Γερ τ γεραδε ινσταλλιερτ ωυρδε.
Διεσ ιστ γανζ νορμαλ. Διε Αντικονδενσλειτυνγ πυμπτ
δαμιτ διε Αυ♣ενωανδ νιχητ σχηωιτζτⓒ.

ωενν

ωαρμε

Λυφτ

ζυμ

Κ ηλαβτειλ,

Reinigung
Εσ ιστ σεηρ

δεν Κ ηλσχηρανκ σαυβερ ζυ ηαλτεν, δαμιτ σιχη κεινε
Γερ χηε εντωιχκελν κ ννεν. Λεβενσμιττελσπυρεν σολλτεν σοφορτ
αυφγεωισχητ ωερδεν, ωειλ διεσε σιχη ιν Σ υρε περωανδελν κ ννεν υνδ Φλεχκεν αυφ
δεν Κυνστστοφφφλ χηεν περυρσαχηεν κ ννεν, φαλλσ σιε νιχητ σοφορτ εντφερντ ωερδεν.

ωιχητιγ,

υνερω νσχητεν

Αυ♣ενσειτε

Ιννενσειτε

Ναχη δεμ
Σαυβερμαχηεν

Αχητυνγ

Βενυτζεν Σιε εινε μιλδε, λαυωαρμε Σειφεν- οδερ Σπ λμιττελλαυγε υμ διε
στραπαζιερφ ηιγε Οβερφλ χηε πον Ιηρεμ Κ ηλσχηρανκ ζυ ρεινιγεν.
Ωισχηεν Σιε μιτ εινεμ σαυβερεν, φευχητεν Τυχη ναχη υνδ ρειβεν δασ Γερ τ τροχκεν.

Σιε σολλτεν δασ Ιννερε ρεγελμ ♣ιγ σαυβερμαχηεν. Ρεινιγεν Σιε αλλε Αβτειλε μιτ
Νατριυμβικαρβονατ οδερ εινεμ μιλδεν Ρεινιγυνγσμιττελ υνδ ωαρμεμ Ωασσερ.
Ναχησπ λεν υνδ αβτροχκνεν.
Αχητεν Σιε βιττε

δαραυφ, δα♣ δασ Νετζκαβελ κεινε Σχηαδστελλεν αυφωειστ, διε Στεχκδοσε

νιχητ βερηιτζτ ιστ υνδ δερ Στεχκερ

ριχητιγ

Νεημεν Σιε ιμμερ δασ Νετζκαβελ

αυσ

ιν δερ Στεχκδοσε στεχκτ.

δερ Στεχκδοσε ηεραυσ, βεπορ Σιε Στελλεν βει

Ελεκτροτειλεν
Ωισχηεν Σιε

(Λ μπχηεν, Σχηαλτερν, υσω.) σαυβερμαχηεν.
βερφλ σσιγεσ Ωασσερ μιτ εινεμ Σχηωαμμ οδερ Τυχη αυφ, δαμιτ κειν
Ωασσερ οδερ ανδερε Φλ σσιγκειτ ιν διε Ελεκτροτειλε γερατεν κανν, ωασ εινεν
Ελεκτροσχηλαγ περυρσαχηεν κ νντε.
Βενυτζεν Σιε νιε Τοπφρεινιγερ οδερ Β ρστεν αυσ Μεταλλ, αγγρεσσιπε Σχηευερμιττελ,
σταρκ αλκαλισχηε Λ συνγεν, φευεργεφ ηρλιχηε οδερ γιφτιγε Ρεινιγυνγσμιττελ αυφ δεν
φεωειλιγεν Φλ χηεν. Βερ ηρεν Σιε διε γεφρορενεν Φλ χηεν νιχητ μιτ νασσεν οδερ
φευχητεν Η νδεν, ωειλ διεσε

αν

σεηρ καλτεν Φλ χηεν φεστφριερεν κ ννεν.

Problemlosungen
Βεπορ Σιε δεν Κυνδενδιενστ ανρυφεν, λεσεν Σιε ζυερστ διεσε Λιστε. Ηιερδυρχη
κ ννεν Σιε επεντυελλ Ζειτ υνδ Κοστεν σπαρεν. Ιν διεσερ Λιστε σινδ αλλε Προβλεμε
αυφγεφ ηρτ, διε νιχητ αυφ Ματεριαλ- οδερ ?εραρβειτυνγσφεηλερ ζυρ χκζυφ ηρεν σινδ.

?ορφαλλ

Επεντυελλε Υρσαχηε

Λ συνγ

Νορμαλβετριεβ
Κ ηλαβτειλ

Κομπρεσσορ
αυ♣ερ Βετριεβ

Κ ηλσχηρανκ

Σχηαλτεν Σιε δεν Κ ηλσχηρανκ ειν.

αυσγεσχηαλτετ.

Διεσ ιστ νορμαλ φ ρ εινεν Κ ηλσχηρανκ
δερ πολλαυτοματισχη αβταυτ.
Δερ Αβταυποργανγ φινδετ ρεγελμ ♣ιγ

Κ ηλσχηρανκ ταυτ αβ.

σταττ.

Πρ φεν Σιε,

Στεχκερ στεχκτ νιχητ φεστ ιν δερ
Στεχκδοσε.

εινγεστεχκτ

Στρομαυσφαλλ. Βρενντ δασ Λιχητ?

Κ ηλσχηρανκ ζυ
οφτ οδερ ζυ λανγ
ιν Βετριεβ

Διεσερ Κ ηλσχηρανκ ιστ

ποριγερ

αλσ Ιηρ

γρ ♣ερ

Κ ηλσχηρανκ.

Δασ Ζιμμερ ιστ

ωαρμ

Κ ηλσχηρανκ

ωαρ

ριχητιγ

Ωενδεν Σιε σιχη

αν

Ιηρ Ελεκτροωερκ.

Διεσ ιστ γανζ νορμαλ. Γρ ♣ερε, λεισΓερ τε σινδ λ νγερ ιν
Βετριεβ.

τυνγσφ ηιγερε
οδερ διε

ηοχη.

Αυ♣εντεμπερατυρ

οβ δερ Στεχκερ
ιστ.

λ νγερε

Ζειτ

αυσ-

Εσ ιστ γανζ νορμαλ, δα♣ δερ Κ ηλσχηρανκ
ιν δεμ Φαλλ λ νγερ λ υφτ.
Δερ Κ ηλσχηρανκ βραυχητ ιν δεμ Φαλλ

γεσχηαλτετ.

εινιγε Στυνδεν υμ ωιεδερ αυφ
Τεμπερατυρ ζυ κομμεν.

Αυτοματισχηερ Εισβερειτερ ιν Βετριεβ

Ωενν δερ Εισβερειτερ ιν Βετριεβ ιστ,
λ υφτ δερ Μοτορ ετωασ λ νγερ.

Εσ ωυρδεν γεραδε ωαρμε
Σπεισεν ηινεινγεγεβεν.

Τ ρεν

ζυ

οφτ οδερ

ζυ

οδερ ηει♣ε

Φαλλσ

ωαρμε

Λεβενσμιττελ

ηινεινγεγεβεν ωερδεν, λ υφτ δερ
Κ ηλσχηρανκ λ νγερ, βισ διε γεω νσχητε
Τεμπερατυρ ωιεδερ ερρειχητ ιστ.

λανγ οφφεν.

Ωειλ βειμ

φφνεν

δερ Τ ρ

ωαρμε

Λυφτ

ηερεινκομμτ, λ υφτ δερ Μοτορ λ νγερ.
Μαχηεν Σιε διε Τ ρ νιχητ
Τρ

πον Κ ηλσχηρανκ οδερ
Γεφριεραβτειλ ιστ νιχητ γανζ

Κ ηλσχηρανκ ιστ

ζυ

καλτ

ζυ.

εινγεστελλτ.

Διχητυνγ πομ Κ ηλ- οδερ Γεφριεραβτειλ
ιστ σχημυτζιγ, αβγενυτζτ, πορ σ οδερ
φαλσχη μοντιερτ.

σο

οφτ αυφ.

Σεηεν Σιε ναχη οβ δερ Κ ηλσχηρανκ
ωααγερεχητ στεητ. Αχητεν Σιε δαραυφ,
δα♣ κεινε Λεβενσμιττελ οδερ Γεφ ♣ε
διε Τ ρ βλοχκιερεν.
Σιεηε Προβλεμβερειχη Τ ρεν ΑΥΦ/ΖΥ.
Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ η ηερ ειν, βισ
γεω νσχητε Τεμπερατυρ ερρειχητ ιστ.

διε

Διχητυνγ ρεινιγεν οδερ αυσωεχησελν.
Φαλλσ διε Τ ρδιχητυνγ υνδιχητ ιστ, μυ♣
δερ Κ ηλσχηρανκ λ νγερ λαυφεν υμ διε
γεω νσχητε Τεμπερατυρ ζυ ερρειχηεν.

?ορφαλλ

Επεντυελλε Υρσαχηε

Κομπρεσσορ πομ
Κ ηλσχηρανκ λ υφτ
νιχητ

Λ συνγ

Δερ Τηερμοστατ η λτ δεν Κ ηλσχηρανκ
αυφ εινερ κονσταντεν Τεμπερατυρ

Διεσ ιστ νορμαλ. Δερ Κ ηλσχηρανκ σχηαλτετ σιχη ειν υνδ αυσ υμ διε

κονσταντ

ζυ

Τεμπερατυρ

ηαλτεν.

Τεμπερατυρ ιν Κ ηλοδερ Γεφριεραβτειλ

ζυ

νιεδριγ
Τεμπερατυρ ιμ
Γεφριεραβτειλ ζυ καλτ,
αβερ Τεμπερατυρ ιμ
Κ ηλσχηρανκ ιστ

Γεφριεραβτειλ ιστ

καλτ

ζυ

Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ πομ
Γεφριεραβτειλ ω ρμερ ειν, βισ διε

εινγεστελλτ.

γεω νσχητε Τεμπερατυρ

ιν

Γεφριεραβτειλ ερρειχητ ιστ.

ριχητιγ.
Τεμπερατυρ ιμ
Κ ηλαβτειλ ζυ νιεδριγ,
αβερ διε Τεμπερατυρ
ιμ Γεφριεραβτειλ ιστ

Κ ηλαβτειλ ιστ

ζυ

καλτ

Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ

εινγεστελλτ.

πομ

Κ ηλαβτειλ

ω ρμερ ειν.

ριχητιγ.
Διε Λεβενσμιττελ ιν
δεν Σχηυβλαδεν

Κ ηλαβτειλ ιστ

ζυ

καλτ

Σιεηε οβεν.

εινγεστελλτ.

γεφριερεν.
Φλεισχη ιμ
Φρισχηηαλτεαβτειλ

γεφριερτ

Υμ Φλεισχη σο λανγε ωιε μ γλιχη φρισχη
ηαλτεν, σολλτε εσ βει εινερ Τεμπερατυρ
αυφβεωαηρτ ωερδεν διε γεραδε υντερ
δεμ Γεφριερπυνκτ πον Ωασσερ λιεγτ (0ΥΧ,
ζυ

Εσ ιστ νορμαλ, δα♣ σιχη Εισκρισταλλε
βιλδεν, ωειλ Φλεισχη Ωασσερ εντη λτ.

32ΥΦ)

Τεμπερατυρ ζυ ηοχη
Τεμπερατυρ ιμ Κ ηλοδερ Γεφριεραβτειλ ιστ
ζυ ηοχη.

Γεφριεραβτειλ ιστ

Κ ηλαβτειλ ιστ

ζυ ωαρμ

εινγεστελλτ.

εινγεστελλτ. Διε
Κ ηλαβτειλ ιστ εινιγερμα♣εν πον Εινφλυ♣ αυφ διε Τεμπερατυρ
ιμ Γεφριεραβτειλ.
Εινστελλυνγ

Τ ρεν

ζυ

ζυ ωαρμ

πομ

οφτ οδερ

ζυ

Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ πομ
Γεφριεραβτειλ οδερ πομ Κ ηλαβτειλ κ λτερ
ειν, βισ διε γεω νσχητε Τεμπερατυρ
ερρειχητ ιστ.
Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ πομ
Γεφριεραβτειλ οδερ πομ Κ ηλαβτειλ κ λτερ
ειν, βισ διε γεω νσχητε Τεμπερατυρ
ερρειχητ ιστ.
Βει

λανγ οφφεν.

φεδεμ φφνεν δερ Τ ρ

οδερ Γεφριεραβτειλ κομμτ

ηερειν. Μαχηεν Σιε διε Τ ρ νιχητ
αυφ.
Τ ρ ιστ νιχητ γανζ

Μαχηεν Σιε διε Τ ρ

ζυ.

Εσ ωυρδε

Λυφτ
οφτ

σο

ζυ.

γεραδε εινε γρ ♣ερε
Μενγε ωαρμερ οδερ ηει♣ερ Σπεισεν
ηινεινγεγεβεν.

Ωαρτεν Σιε αβ, βισ δασ Κ ηλ- οδερ
Γεφριεραβτειλ ωιεδερ αυφ Τεμπερατυρ

Δερ

Ζειτ

Δερ Κ ηλσχηρανκ βεν τιγτ εινιγε
Στυνδεν υμ πολλστ νδιγ αυφ Τεμπερατυρ
ζυ κομμεν.

Κ ηλαβτειλ

Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρ ιμ Κ ηλαβτειλ
κ λτερ ειν.

Κ ηλσχηρανκ

ωαρ

λ νγερε

αυσγεσχηαλτετ.

Τεμπερατυρ ιμ
Κ ηλσχηρανκ ζυ ηοχη,
αβερ Τεμπερατυρ ιμ
Γεφριεραβτειλ ιστ ριχητιγ.

ριχητιγ

Κ ηλ-

πομ
ωαρμε

Τεμπερατυρεινστελλυνγ
ιστ

ζυ

ηοχη.

ιμ

κομμεν κονντε.

?ορφαλλ

Επεντυελλε Υρσαχηε

Λ συνγ

Λ ρμ υνδ
Γερ υσχηε
Ωενν δερ
Κ ηλσχηρανκ ιν
Βετριεβ ιστ, ιστ ερ
ζιεμλιχη λαυτ.
Εσ

γιβτ

μεηρ

Γερ υσχηε, ωενν
δερ Κομπρεσσορ

Ηευτζυταγε ηαβεν Κ ηλσχηρ νκε εινε
η ηερε Λειστυνγ υνδ ηαλτεν εινε κονσταντε Τεμπερατυρ.
Δερ Κ ηλσχηρανκ αρβειτετ υντερ
η ηερεμ Δρυχκ, φαλλσ ερ ΕΙΝ γεσχηαλτετ ωιρδ.

Εσ ιστ νορμαλ, δα♣ σιε αυχη ετωασ λαυτερ
σινδ.

Διεσ ιστ νορμαλ. Δερ
ωιρδ

νιεδριγερ,
λ νγερ λ υφτ.

ωενν

Γερ υσχηπεγελ

δερ Κ ηλσχηρανκ

εινγεσχηαλτετ
ωιρδ.

?ιβριερεν οδερ
Ραττερν

Δερ Βοδεν ιστ νιχητ εβεν οδερ υνφεστ.

?εργεωισσερν Σιε σιχη, δα♣

Δερ Κ ηλσχηρανκ στεητ νιχητ φεστ

εβεν υνδ φεστ γενυγ φ ρ δεν
Κ ηλσχηρανκ ιστ.

Βοδεν,

ωενν ερ

Γεγενστ νδε

αμ

λειχητ βερ ηρτ ωιρδ.

διε αυφ δεμ Κ ηλσχηρανκ

Εντφερνεν Σιε διεσε

στεηεν, πιβριερεν.
Τελλερ

υσω.

διε ιμ Κ ηλαβτειλ στεηεν,

πιβριερεν.

δερ Βοδεν

Γεγενστ νδε.

Εσ ιστ νορμαλ, δα♣ Τελλερ ιμ
Κ ηλσχηρανκ λειχητ πιβριερεν. Αχητεν

Σιε δαραυφ, δα♣ δερ Κ ηλσχηρανκ γεραδε υνδ φεστ αμ Βοδεν στεητ.
Δερ

Κ ηλσχηρανκ βερ ηρτ διε Ωανδ

οδερ Σχηρ νκε.

?ερσχηιεβεν Σιε δεν Κ ηλσχηρανκ σο,
δα♣ ερ διε Ωανδ οδερ διε Σχηρ νκε
νιχητ μεηρ βερ ηρτ.

Ωασσερ / Εισ /

Φευχητιγκειτ ιμ
Κ ηλσχηρανκ

Φευχητιγκειτ

αν

δεν Ιννενω νδεν
πομ Κ ηλσχηρανκ

Βει ωαρμεμ, φευχητεμ Ωεττερ βιλδετ
μεηρ Ρειφ υνδ Σχηωιτζεν ιμ

Διεσ ιστ νορμαλ.

σιχη

Ιννερεν

πομ

Κ ηλσχηρανκ.

Τ ρ ιστ νιχητ γανζ
Τρ

ζυ

οφτ οδερ

ζυ

ζυ.

λανγ οφφεν.

Σιεηε Προβλεμβερειχη Τ ρεν ΑΥΦ/ΖΥ.
Μαχηεν Σιε διε Τ ρ νιχητ

σο

οφτ αυφ.

Ωασσερ / Εισ /

Φευχητιγκειτ αν δερ
Αυ♣ενσειτε πομ
Κ ηλσχηρανκ
Εσ βιλδετ σιχη

Φευχητιγκειτ

Φευχητεσ Ωεττερ.

δερ Αυ♣ενσειτε
πομ Κ ηλσχηρανκ
οδερ ζωισχηεν
δεν Τ ρεν.

Βει φευχητεμ Ωεττερ ιστ διεσ νορμαλ.
Ωενν

δασ Ωεττερ ωιεδερ ωενιγερ
φευχητ ιστ, σολλτε διεσε Φευχητιγκειτ περσχηωινδεν.

αν

Τ ρ ιστ νιχητ γανζ ζυ, σο δα♣ καλτε Λυφτ
αυσ δεμ Ιννερεν πομ Κ ηλσχηρανκ υνδ
ωαρμε

Αυ♣ενλυφτ αυφεινανδερστο♣εν.

Μαχηεν Σιε διε Τ ρ

ριχητιγ

ζυ.

?ορφαλλ

Επεντυελλε Υρσαχηε

Λ συνγ

Γερ χηε ιμ
Κ ηλσχηρανκ
Δασ

Ιννερε

σαυβερ

πομ

γεμαχητ

Κ ηλσχηρανκ

μυ♣

ωερδεν.

Ρεινιγεν Σιε
Σχηωαμμ,

δασ Ιννερε μιτ εινεμ

ωαρμεμ

Ωασσερ υνδ

Νατριυμβικαρβονατ.

βεφινδεν σιχη σταρκ ριεχηενδε
Λεβενσμιττελ ιμ Κ ηλσχηρανκ
Εσ

ζυ.

Βενυτζεν Σιε εινεν ανδερεν Βεη λτερ

Βεστιμμτε Βεη λτερ υνδ

?ερπαχκυνγσφολιεν
Ειγενγερυχη.

Δεχκεν Σιε διεσε Λεβενσμιττελ

πολλστ νδιγ

ηαβεν εινεν

οδερ Φολιε

πον

εινερ ανδερεν Μαρκε.

Τ ρεν /
Σχηυβλαδεν αυφυνδ ζυμαχηεν.
Τ ρ σχηλιε♣τ
νιχητ

?ιελλειχητ

γιβτ εσ εινε
Λεβενσμιττελπαχκυνγ,

Λεγεν Σιε διε Παχκυνγ
ριχητιγ σχηλιε♣τ.

διε διε Τ ρ

βλοχκιερτ.

Τ ρεν σχηλιε♣εν
νιχητ.

Διε εινε Τ ρ ωυρδε

ζυγεμαχητ, δα♣ διε
αυφγεγανγεν ιστ.

υνσανφτ
ανδερε Τ ρ ετωασ

σο

Κ ηλσχηρανκ στεητ νιχητ
υνδ ωαχκελτ,

Βοδεν

ωενν μαν

ωααγερεχητ
ιην βερ ηρτ.

Μαχηεν Σιε βειδε Τ ρεν

γεηεν

σχηωερ αυφ.

ριχητιγ

ζυ.

Βενυτζεν Σιε διε

Νιπελλιερυνγσσχηραυβεν

υνγεραδε

οδερ

υνφεστ.

ωενν

Δερ
ιην

μαν

υμ

?εργεωισσερν Σιε σιχη, δα♣

διε

ριχητιγε

δερ Βοδεν

εβεν ιστ υνδ δεν Κ ηλσχηρανκ τραγεν
κανν. Επεντυελλ μυ♣ δερ Βοδεν πον
εινεμ Ζιμμερμανν ιν Ορδνυνγ

γεβραχητ

νυρ

ηιν, δα♣ διε

Η ηε εινζυστελλεν.

Κ ηλσχηρανκ ωαχκελτ,
βερ ηρτ.

Σχηυβλαδεν

σο

Τ ρ

ωερδεν.

Κ ηλσχηρανκ βερ ηρτ διε Ωανδ οδερ
Σχηρ νκε υσω.

?ερσχηιεβεν Σιε δεν Κ ηλσχηρανκ.

Λεβενσμιττελ βερ ηρεν διε

Γεβεν Σιε

Αβλαγε

βερ

ωενιγερ

Λεβενσμιττελ ηινειν.

δερ Σχηυβλαδε.
Διε Σχηιενε ιστ

Ρεινιγεν Σιε Σχηυβλαδε

σχημυτζιγ.

υνδ Σχηιενε.

Εισ- υνδ

Ωασσερσπενδερ
Δερ Σπενδερ
κειν Εισ αβ.

Σοβαλδ διε ερστε Λαδυνγ Εισ ιν δεν
Βεη λτερ γεφαλλεν ιστ, σολλτε δερ Σπενδερ
φυνκτιονιερεν.

Εισπορρατσβεη λτερ ιστ λεερ.

γιβτ

Διε

Τεμπερατυρ ιμ Γεφριεραβτειλ ιστ
εινγεστελλτ.

ζυ

ωαρμ

Δερ Ηαην δερ

Ωασσερλειτυνγ

ιστ

αβγεσπερρτ.

Τ ρ πον Κ ηλσχηρανκ οδερ Γεφριεραβτειλ
ιστ νιχητ ζυ.

Στελλεν Σιε διε Τεμπερατυρεινστελλυνγ
κ λτερ, δαμιτ Εισω ρφελ βερειτετ ωερδεν
κ ννεν. Σοβαλδ διε ερστε Λαδυνγ Εισ
βερειτετ ιστ, σολλτε δερ Σπενδερ φυνκτιονιερεν.
Μαχηεν Σιε δεν Ωασσερηαην αυφ υνδ
λασσεν Σιε

γεν γενδ

Ζειτ

υμ

Εισ

ζυ

βερειτεν. Σοβαλδ δασ Εισ βερειτετ ιστ,
σολλτε δερ Σπενδερ φυνκτιονιερεν.

?εργεωισσερν Σιε σιχη, δα♣
ζυ

σινδ.

βειδε Τ ρεν

?ορφαλλ

Εισσπενδερ γιβτ
κειν Εισ αβ.

Επεντυελλε Υρσαχηε

Λ συνγ

Δασ Εισ ιστ

Νεημεν Σιε δεν ?ορρατσβεη λτερ φ ρ

ωιεδερ

δασ Εισ ηεραυσ, ωερφεν δασ αλτε Εισ
ωεγ, μαχηεν δεν Βεη λτερ σαυβερ,
τροχκνεν ιην αβ υνδ γεβεν ιην ωιεδερ

γεσχημολζεν υνδ δανν
ζυσαμμενγεφρορεν, ωειλ εσ

σελτεν βενυτζτ ωιρδ, βζω. δυρχη
Τεμπερατυρσχηωανκυνγεν υ/ο
Στρομαυσφαλλ.
νυρ

ηινειν. Σοβαλδ δασ
σολλτε δερ

Εισσπενδερ
περστοπφτ.

Εσ σινδ Εισω ρφελ ζωισχηεν δεμ Αρμ
πομ

Εισβερειτερ υνδ δερ Ρ χκσειτε

Βεη λτερ

πομ

νευε Εισ φερτιγ ιστ,
Σπενδερ φυνκτιονιερεν.

Εντφερνεν Σιε διε Εισω ρφελ, διε δεν
βλοχκιερεν.

Σπενδερ

εινγεκλεμμτ.

Εισω ρφελ ανεινανδερ φεστ

γεφρορεν.

Βενυτζεν Σιε δεν

Σπενδερ φτερ,

δαμιτ διε Ω ρφελ νιχητ φεστφριερεν
κ ννεν.
Εσ ωυρδεν γεκαυφτε οδερ ανδερε
Εισω ρφελ ιμ Σπενδερ βενυτζτ.

Σπενδερ γιβτ

κειν Ωασσερ αβ.

Διε Ωασσερλειτυνγ ιστ γεσπερρτ.
Σιεηε: Εισσπενδερ γιβτ κειν Εισ αβ.
Τρ

πον

Κ ηλ- οδερ Γεφριεραβτειλ ιστ νιχητ

Εσ δ ρφεν

νυρ

Εισω ρφελ ιμ

Σπενδερ

περωενδετ ωερδεν, διε πομ
Εισβερειτερ γεμαχητ ωυρδεν.
Μαχηεν Σιε δεν Ωασσερηαην αυφ.

Μαχηεν Σιε βειδε Τ ρεν

ριχητιγ

ζυ.

ζυ.

Ωασσερ ηατ
εινεν ειγεναρτιγεν Γεσχημαχκ
υνδ/οδερ
Γερυχη.

Δασ Ωασσερ

ωαρ ζυ

λανγε

ιμ Βεη λτερ.

Λασσεν Σιε 7 Γλ σερ Ωασσερ ηεραυσλαυφεν υνδ σχη ττεν εσ ιν δεν Αβφλυ♣,
Ωασσερπορρατ ζυ ερνευερν.
Σιε δασσελβε νοχημαλσ υμ
δεν Βεη λτερ αυσζυσπ λεν.
υμ

δεν

Μαχηεν

Δασ Γερ τ ιστ νιχητ ριχητιγ αν διε
Ωασσερλειτυνγ ανγεσχηλοσσεν.

?ερβινδεν Σιε δασ Γερ τ μιτ δερ

Καλτωασσερλειτυνγ

πομ

Ωασσερηαην ιν

δερ Κ χηε.

Γερ υσχη πον
φαλλενδεμ Εισ.

Διεσεσ Γερ υσχη ιστ γανζ νορμαλ, ωενν δασ αυτοματισχη βερειτετε Εισ ιν δεν
Εισπορρατσβεη λτερ φ λλτ. θε ναχηδεμ, ωο δασ Γερ τ αυφγεστελλτ ιστ, κανν εσ μεηρ
οδερ ωενιγερ λαυτ σειν.

Γερ υσχη πον
φλιε♣ενδεμ
Ωασσερ

Διεσεσ Γερ υσχη η ρτ μαν νορμαλερωεισε, ωενν δερ Εισβερειτερ ωιεδερ
περσοργτ ωιρδ, ναχηδεμ δασ Εισ ιν δεν Βεη λτερ γεφαλλεν ιστ.

Σονστιγεσ

Λεσεν Σιε βιττε δεν Αβσχηνιττ
Ηανδβυχη δυρχη.

Αυτοματισχηερ Εισβερειτερ υνδ

μιτ Ωασσερ

Σπενδερⓒ

ιν διεσεμ

TABLE DES MATIERES
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

321

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

63

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

Λε χοντενευρ δε

πασ δε

γλαχε

Θυανδ λα πρεμι ρε

εστ πιδε.

αρριπερα

γλαχε

αυ

ρεχομμενχερα

Λα

τεμπ ρατυρε εστ ρ γλ ε

συρ

τροπ χηαυδ.

αυ

εν

ου

δυ

χονγ λατευρ

φονχτιοννερ.

Ουπρεζ λα σουπαπε ετ αττενδεζ

υν

πευ δε

τεμπσ πουρ λα προδυχτιον δε γλαχε. Θυανδ
λα γλαχε σερα φορμ ε, λε διστριβυτευρ
ρεχομμενχερα

Λα πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ
νεστ πασ φερμ ε.

φονχτιοννερ.

χοντενευρ, λε διστριβυτευρ

ρεχομμενχερα

Λα σουπαπε δε λα λιγνε δαλιμεντατιον
νεστ πασ ουπερτε.

φορμ ε

Ρ γλεζ λε χοντρ λε δυ χονγ λατευρ συρ υνε
τεμπ ρατυρε πλυσ βασσε πουρ προδυιρε λεσ
γλα ονσ. Θυανδ λα πρεμι ρε γλαχε φορμ ε
αρριπερα

εαυ

γλαχε

χοντενευρ, λε διστριβυτευρ

φονχτιοννερ.

Χοντρ λεζ θυε λεσ δευξ
φερμ εσ.

πορτεσ σοιεντ βιεν

Προβλ με
Λε διστριβυτευρ
νε φουρνιτ πασ
δε γλαχε.

Χαυσε
Λα

γλαχε α φονδυ

Σολυτιον

ποσσιβλε

ου α

γελ αυτουρ δε

λα πισ

Ενλεπεζ λε χοντενευρ δε

γλαχε ετ δ γελεζ
Νεττοψεζ-λε, σ χηεζ-λε ετ
ρεμεττεζ-λε εν πλαχε. Θυανδ λα νουπελλε
γλαχε σε φορμερα, λε διστριβυτευρ
λε χοντενυ.

δυνε υτιλισατιον πευ φρ θυεντε, δε
φλυχτυατιονσ δε τεμπ ρατυρε ετ/ου
δαλιμεντατιον δε χουραντ.
χαυσε

φονχτιοννερ.

ρεχομμενχερα

Λε διστριβυτευρ
δε γλαχε εστ

βλοθυ

Λεσ

γλα ονσ σοντ βλοθυ σ εντρε λε
προδυχτευρ δε γλαχε ετ λαρρι ρε δυ

Ενλεπεζ λεσ
διστριβυτευρ.

γλα ονσ θυι βλοθυεντ

λε

χοντενευρ.

Λεσ

γλα ονσ

σε

σοντ

ενσεμβλε.

χονγελ σ

Δεσ

γλα ονσ θυι οντ τ αχηετ σ ου
προδυιτσ δυνε αυτρε μανι ρε οντ τ υτιλισ σ

Υτιλισεζ πλυσ φρ θυεμμεντ λε διστριβυτευρ
πουρ πιτερ θυε λεσ γλα ονσ σε χονγ λεντ
ενσεμβλε.
Υτιλισεζ υνιθυεμεντ δεσ
παρ λε ρ φριγ ρατευρ.

γλα ονσ προδυιτσ

δανσ λε διστριβυτευρ

Λε διστριβυτευρ
νε φουρνιτ πασ
δεαυ

Λεαυ

α υν

γο τ

ετ/ου υνε
οδευρ βιζαρρε

Λα σουπαπε δε λα λιγνε δαλιμεντατιον εν
νεστ πασ ουπερτε. ?οιρ λα σεχτιον Λε

εαυ

προδυχτευρ
γλαχε.

δε

ρεμπλισσαγε

προδυιτ

Λεαυ εστ ρεστ ε
ρ σερποιρ.

φουρνιτυρε. Πρ λεπεζ

Χοντρ λεζ θυε λεσ

τροπ λονγτεμπσ δανσ λε

Πρ λεπεζ 7
ρινχερ

νεστ πασ βιεν βρανχη

λα

λιγνε

θυανδ λα γλαχε τομβε
λεμπλαχεμεντ δυ ρ φριγ ρατευρ.

Χε βρυιτ εστ νορμαλ

θυανδ

πορτεσ σοιεντ βιεν

περρεσ

δεαυ πουρ ραφρα χηιρ λα
ενχορε 7 περρεσ πουρ

χομπλ τεμεντ

Βρανχηεζ

λαππαρειλ

λε ρ σερποιρ.
λα

λιγνε θυι

λε

δανσ λε χοντενευρ. Λε πολυμε

προδυχτευρ δε γλαχε

εστ

ρεμπλι

δεαυ

απρ σ

γλαχε.

δεαυ
Αυτρεσ

Λισεζ Προδυχτευρ

φουρνιτ

λεαυ δυ ροβινετ.

εν εαυ.

Χε βρυιτ εστ νορμαλ
σελον

λιγνε

πασ δε

φερμ εσ.

Λαππαρειλ

Βρυιτ δε

νε

Λα πορτε δυ ρ φριγ ρατευρ ου δυ
χονγ λατευρ νε σοντ πασ φερμ εσ.

δαλιμεντατιον

Βρυιτ δε γλαχε
θυι τομβε

γλαχε

Ουπρεζ λα σουπαπε δε λα
δαλιμεντατιον εν εαυ.

αυτοματιθυε

δε

γλαχε

ετ Διστριβυτευρ δανσ

χε

μανυελ.

πευτ παριερ

αποιρ φουρνι λα

Indice
Ιντροδυζιονε

Ινσταλλαζιονε

Ιστρυζιονι
περ λ∏υσο

Χονσερπαζιονε
δεγλι αλιμεντι

Πυλιζια ε
μανυτενζιονε

Avvertenze

preliminari

Συλ ρετρο δελ

φριγοριφερο απποστα υνα ταργηεττα συλλα θυαλε ινδιχατο ιλ νυμερο
χονσιγλια δι τρασχριπερε θυεστο νυμερο νελλο σπαζιο σοττοσταντε,
ινσιεμε αγλι αλτρι δατι ριχηιεστι. Σι χονσιγλια ινολτρε δι χονσερπαρε, σπιλλανδολα α
θυεστα παγινα, λα ριχεπυτα χηε χομπροπα λα δατα δι αχθυιστο.
δι ματριχολα. Σι

Δατα δι

αχθυιστο

:

Ριπενδιτορε

:

Ινδιριζζο ριπενδιτορε

:

Ρεχαπιτο

τελεφονιχο ριπενδιτορε

:

Μοδελλο

:

Νυμερο δι ματριχολα

:

Avvertenze
Ιλ

Επιταρε δι
ιν

δεπε

φριγοριφερο

αππερτενζε

θυεστο

χον

importanti
ινσταλλατο ιν μοδο

εσσερε

ριπορτατε

ιν

αππροπριατο, σεγυενδο

τυττε λε ιστρυζιονι

ε

λε

μανυαλε.

θυεστο

σχολλεγαρε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι χορρεντε τιρανδολο,
σι ποτρεββερο δαννεγγιαρε εντραμβι. Αφφερραρε σεμπρε λα σπινα

χασο

δατο χηε
ε

σφιλαρλα

χαυτελα.

Θυανδο σι σποστα ιλ
σχηιαχχιαρε

ο

φριγοριφερο

στραππαρε ιλ

χαπο

σι δεπε

πρεσταρε λα μασσιμα αττενζιονε, αλ φινε δι

νον

δι αλιμενταζιονε.

Σι ραχχομανδα δι επιταρε δι τοχχαρε

βαγνατε)

λε

παρετι

(ιν παρτιχολαρ μοδο σε σι ηαννο λε μανι υμιδε ο
χονγελατορε, δατο χηε περ εφφεττο δελλα τεμπερατυρα
πελλε ποτρεββε ινχολλαρσιⓒ αλλα συπερφιχιε γηιαχχιατα.

ιντερνε δελ

εστρεμαμεντε βασσα λα

Πριμα δι ινιζιαρε

α

πυλιρε

πανο

λ∏ιντερνο δελ

φριγοριφερο

λο σι δεπε σεμπρε

σχολλεγαρε

δαλλα πρεσα

δι χορρεντε.
Επιταρε δι σχηιαχχιαρε, τιραρε

χαπο

χηε ιν ταλ μοδο σι

ο πιεγαρε εχχεσσιπαμεντε ιλ
ποτρεββε δαννεγγιαρε λ∏ισολαντε δει

χονδυττορι

δι αλιμενταζιονε, δατο
ε

προποχαρε

υν

χορτοχιρχυιτο.
Επιταρε δι

ριπορρε

αλλ∏ιντερνο δελ

χονγελατορε βοττιγλιε ταππατε ο αλτρι χοντενιτορι
α χαυσα δελλ∏εσπανδερσι δελ χοντενυτο.

χηιυσι

ερμετιχαμεντε, χηε ποτρεββερο ρομπερσι
Επιταρε δι ινφιλαρε λε διτα νελλα πασχηεττα
Επιταρε χηε δει βαμβινι ποσσανο

ο

νελ μεχχανισμο δελ

αγγραππαρσι

αλλο

σπορτελλο

δελ

δισπενσερ
πανο

βαρ,

δελ

ο

γηιαχχιο.

σεδερπισι περ

γιοχο.

Χολλεγαμεντο

διρεττο
α

Σοστιτυζιονε δελ

ρετε

χαπο

δι αλιμενταζιονε

Ιλ φριγοριφερο δεπε εσσερε χολλεγατο διρετταμεντε
ιντερπορρε σπινε μυλτιπλε ο χαπι δι προλυνγα.
Νελλ∏επεντυαλε
τεχνιχι δι

υν

χασο

δι

γυαστι,

ιλ

χαπο

αδ

υνα

πρεσα δι χορρεντε, επιτανδο δι

δι αλιμενταζιονε δεπε

εσσερε

Χεντρο δι Ασσιστενζα αυτοριζζατο, δαλ μομεντο χηε

ριχηιεδε υτενσιλι

παρτιχολαρι.

σοστιτυιτο σολο δαι

θυεστα οπεραζιονε

Ιντροδυζιονε

Περιχολο

Θυανδο σι δισμεττε

υν πεχχηιο φριγοριφερο
οππορτυνο σμονταρε γλι σπορτελλι ο ρομπερε
ι βλοχχηεττι δι χηιυσυρα, ιν μοδο χηε νον σι ποσσανο πι αγγανχιαρε: ιν θυεστο μοδο σι
επιτερ χηε δει βαμβινι ποσσανο, περ γιοχο, χηιυδερσι αλλ∏ιντερνο δελ φριγοριφερο.
Περ λο στεσσο μοτιπο σι χονσιγλια δι νον ριμυοπερε λε μενσολε, ιν μοδο δα ριδυρρε λο

σπαζιο δισπονιβιλε
Σοστανζε ινφιαμμαβιλι

Επιταρε δι
χομε

Μεσσα

α

τερρα

Ιλ

αδ

αλλ∏ιντερνο.

ριπορρε ο δι χονσερπαρε νελ φριγοριφερο σοστανζε
εσεμπιο ετερε, αλχοολ, βενζενε ο σολπεντι.

φριγοριφερο

δεπε

χατεγοριχαμεντε

Νελλ∏επεντυαλιτ δι
δι

φριγοριφερο
Νελ

χασο

εσσερε

χολλεγατο

αδ

υνα

λινεα δι

πολατιλι,

ο

μεσσα α

τερρα.

χορτοχιρχυιτο, θυεστο τιπο δι χολλεγαμεντο ριδυχε ιλ ρισχηιο δι

φριγοριφερο δεπε θυινδι εσσερε χολλεγατο α ρετε εσχλυσιπαμεντε περ
πρεσα τριπολαρε δοτατα δι χονταττο δι τερρα. Ιλ μανχατο χολλεγαμεντο δελ
αδ υν σιστεμα δοτατο δι μεσσα α τερρα πυ τραδυρσι ιν υν ρισχηιο περ λ∏υτεντε.

φολγοραζιονε.
μεζζο

υν

χηιμιχηε ινφιαμμαβιλι

Ιλ

υνα

ιν χυι σι νυτρανο δει δυββι συλλ∏εφφιχιενζα δελ σιστεμα δι

χονσυλταρε

υν

ελεττριχιστα

μεσσα α

τερρα, σι δοπρ

θυαλιφιχατο.

Descrizione del

frigorifero

?ανο

?ανο

χονγελατορε

φριγοριφερο

e

delle

sue

parti
Σχομπαρτο χον
χοπερχηιο

Μενσολε
συλλο

Λαμπαδα συπεριορε

σπορτελλο

Μενσολα

Δισποσιτιπο περ λα
προδυζιονε δι γηιαχχιο

Μενσολινα

πορτα
βοττιγλια (οπζιοναλε)
Μενσολα σπορτελλο
Μενσολα ρεγολαβιλε

Λαμπαδα

-

Χασσεττινο
?ανο βαρ

Μενσολε

Χοντενιτορε περ υοπα

Λαμπαδα

ινφεριορε

Μενσολε
συλλο

σπορτελλο

Χασσεττο περ φρυττα
ε περδυρα

Χασσεττι

Χασσεττο ινφεριορε
δοππια φυνζιονε

Μενσολα

Συππορτο δελλε
μενσολε συλλο σπορτελλο
αλτεζζα

σπορτελλο
α

Συππορτο δελλε μενσολε συλλο σπορτελλο

Πιεδινι αδ

Δεοδοριζζατορε

ρεγολαβιλε

Χομμυτατορε δελλα
φυνζιονε δελ χασσεττο
ινφεριορε

Χοπερχηιο ινφεριορε

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
Λα δοταζιονε δελ
σι ριφερισχε αδ
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προπριο

υνα

μοδελλο δι

φριγοριφερο πυ

δοταζιονε στανδαρδ.

διφφεριρε δα

θυελλα ινδιχατα,

χηε

Ινσταλλαζιονε

Scelta della

posizione

Ιλ φριγοριφερο δεπε εσσερε ινσταλλατο συ υνα
συπερφιχιε περφετταμεντε πιαττα, οριζζονταλε
ε σταβιλε, ιν υνα ποσιζιονε ιν χυι λ∏απερτυρα
δεγλι σπορτελλι νον ινχοντρι αλχυν οσταχολο.
Περ μεζζο δει πιεδινι αντεριορι αδ αλτεζζα
ρεγολαβιλε σι πυ λιπελλαρε ιλ φριγοριφερο, ιν
μοδο δα χομπενσαρε επεντυαλι ιρρεγολαριτ
δελ παπιμεντο εδ επιταρε ποσσιβιλι πιβραζιονι

Συπερφιχιε
ε πιαττα

σταβιλε

Ρυοταρε

δυραντε ιλ φυνζιοναμεντο.
Σε ιλ

φριγοριφερο

πιενε χολλοχατο

συ

υνα

λι

ταππετο
πυ σχολοριρε; ιν
σαρ περταντο οππορτυνο ιντερπορρε

μοθυεττε
θυεστο χασο
υν ταππετινο ριγιδο δι αδεγυατο σπεσσορε.
ο υν

Ιλ

Διστανζα δαλλε
παρετι χιρχοσταντι

δεπε

φριγοριφερο

μοδο ταλε δα
πεντιλαζιονε.

Μινιμο
30 χμ

ποσιζιονατο ιν
πρεχλυδερνε λα
Λα διστανζα τρα ιλ παννελλο
υνα επεντυαλε συπερφιχιε

Ρισπετταρε λε
διστανζε μινιμε
Μινιμο
5χμ

εσσερε

νον

συπεριορε εδ
σοπρασταντε νον δοπρ εσσερε ινφεριορε α 30
χμ, μεντρε θυελλα τρα ι παννελλι λατεραλι ο ιλ
παννελλο ποστεριορε εδ επεντυαλι παρετι
χιρχοσταντι δοπρ

Τυβο δι χαριχο

εσσερε

δι αλμενο 5

χμ.

Λα σχελτα δελ λυογο ιν χυι ποσιζιοναρε ιλ
φριγοριφερο δεπε εσσερε εφφεττυατα ιν φυνζιονε
δελλα δισπονιβιλιτ δι υν ρυβινεττο αλ θυαλε
δεπε εσσερε χολλεγατο ιλ τυβο δι χαριχο
δελλ∏αχθυα, νεχεσσαριο αλ δισποσιτιπο δι
προδυζιονε δελ γηιαχχιο ε αλ δισπενσερ.
Ιλ λυογο δεπε ινολτρε εσσερε περφετταμεντε
ασχιυττο, ιν μοδο δα πρεπενιρε επεντυαλι
οσσιδαζιονι δελλε παρτι μεταλλιχηε.

δελλ∏αχθυα

Λυχε σολαρε διρεττα
ο φυμο

Επιταρε δι ινσταλλαρε ιλ

φριγοριφερο

Ταππετινο ριγιδο

αλλα λυχε

διρεττα δελ σολε οππυρε ιν προσσιμιτ δι στυφε,
χαλοριφερι ο αλτρε σοργεντι δι χαλορε, δατο χηε
ιν ταλ μοδο
εφφιχιενζα
ιλ

ε

χονσυμο

νον

σολο σι ριδυρρεββε λα

συα

σι ινχρεμεντερεββε ινυτιλμεντε

ελεττριχο,

σε νε ποτρεββε
συπερφιχιαλε.

μα

ανχηε ροπιναρε λα φινιτυρα

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Ιλ

φριγοριφερο

ε

43 Χ. Ιν

δεπε

χασο

χολλεγαμεντο
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εσσερε

δελ

τεμπερατυρα σια χομπρεσα τρα 5 Χ
πυ δαρε λυογο α προβλεμι ε ι τυβι δι
ποσσονο γηιαχχιαρε.

ινσταλλατο ιν αμβιεντι λα χυι

χοντραριο, ιλ

συο

δισπενσερ

φυνζιοναμεντο

βεπανδε

Ινσταλλαζιονε

Smontaggio degli sportelli
Σε λα πορτα δι

αλλ∏αμβιεντε ιν χυι σι δεσιδερα ινσταλλαρε ιλ

αχχεσσο

παρτιχολαρμεντε στρεττα, ποτρ
σμονταρε

γλι σπορτελλι,

εσσερε

φριγοριφερο

νεχεσσαριο

ιν μοδο δα ριδυρρε

λ∏ινγομβρο.
Χοπερχηιεττο

Σμονταρε ιλ

ινφεριορε

Σμονταρε ιλ χοπερχηιεττο ινφεριορε σολλεπανδολο περσο λ∏αλτο,
θυινδι σφιλαρε ιλ τυβο δι χαριχο δελλ∏αχθυα πρεμενδο νελ πυντο

χοπερχηιεττο
ινφεριορε ε
σχολλεγαρε ιλ τυβο

(πεδερε φιγυρα α φιανχο).

Τυβο δι χαριχο

δελλ∏αχθυα

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Σμονταρε λο
σπορτελλο δελ πανο

Σε λ∏εστρεμιτ δελ τυβο

πρεσεντα

σχηιαχχιαμεντι

1) Σμονταρε ιλ χοπερχηιεττο δελλα χερνιερα
συπεριορε, σπιταρε λε πιτι δι φισσαγγιο δελλα
χερνιερα ε ριμυοπερλα, θυινδι σχολλεγαρε ι
χαπεττι, αδ εχχεζιονε δι θυελλο δι μεσσα α τερρα.

χονγελατορε

ο

αβρασιονι, λα σι δεπε ταγλιαρε.
Χαπεττι δι

Χοπερχηιεττο

χολλεγαμεντο

Χερνιερα

Χαπεττο δι
μεσσα α τερρα

συπεριορε

Χερνιερα

Φερμο

συπεριορε

2)

Ριμυοπερε ιλ φερμο, ρυοτανδολο ιν
αντιοραριο
λα

( ) θυινδι
διρεζιονε( ).

σενσο

σολλεπαρε λα χερνιερα

περσο
2

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Θυανδο σι ριμυοπε λα χερνιερα συπεριορε σι δεπε πρεσταρε λα μασσιμα αττενζιονε περ
επιταρε χηε λο

3) Σολλεπαρε

λο

σπορτελλο

χαδα ιν απαντι.

σπορτελλο (ταντο δα περμεττερε χηε πενγα
δελλ∏αχθυα) ε σγανχιαρλο δαλλα

Σφιλαρε ιλ τυβο
δι χαριχο

εστραττο ιλ τυβο δι χαριχο

δελλ∋αχθυα

χερνιερα ινφεριορε.

Χερνιερα ινφεριορε

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Σμονταρε λο

Θυανδο σι φα πασσαρε ιλ φριγοριφερο αττραπερσο λα πορτα δι ινγρεσσο δελ λοχαλε ιν χυι λο σι
πυολε ινσταλλαρε, σι δεπε επιταρε δι σχηιαχχιαρε ο ροπιναρε ιλ τυβο δι χαριχο δελλ∏αχθυα.

1)Σμονταρε
συπεριορε,

σπορτελλο δελ πανο
φριγοριφερο

χερνιερα

ε

ιλ

χοπερχηιεττο

σπιταρε λε πιτι δι

δελλα χερνιερα

φισσαγγιο

δελλα

ριμυοπερλα, θυινδι σχολλεγαρε ι

χαπεττι, αδ εχχεζιονε δι θυελλο δι

μεσσα α

τερρα.

Χαπεττι δι

χολλεγαμεντο

Χερνιερα

συπεριορε

2) Ριμυοπερε ιλ φερμο, ρυοτανδολο ιν σενσο οραριο
( ) θυινδι σολλεπαρε λα χερνιερα περσο λα
διρεζιονε ( ).

3) Σολλεπαρε

λο

2

σπορτελλο ε σγανχιαρλο δαλλα χερνιερα

ινφεριορε.
Χερνιερα
ινφεριορε
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Φερμο

Ινσταλλαζιονε

Φαρε εντραρε ιλ

Φαρε εντραρε
ιλ φριγοριφερο

χομε

φριγοριφερο δισποστο λατεραλμεντε,
φιγυρα α φιανχο.

ινδιχατο νελλα

νελ λοχαλε

Rimontaggio degli sportelli
Ριμονταρε γλι σπορτελλι, σεγυενδο
παγινα πρεχεδεντε

Collegamento del
Πριμα
δελλ∏ινσταλλαζιονε

Ιλ

προχεδυρα

ινπερσα

tubo di carico

ρισπεττο

α

θυελλα

ινδιχατα αλλα

dellacqua

προδυζιονε δελ γηιαχχιο ριχηιεδε υνα πρεσσιονε δελλ∏αχθυα χομπρεσα
(1,5～8,5 κγ/χμ2), χηε οριεντατιπαμεντε χορρισπονδε αδ υν φλυσσο ιν
ριεμπιρε ιν χιρχα 3 σεχονδι υν χοντενιτορε δα 180 χχ.

δισποσιτιπο

τρα 147

λα

ε

δι

834 κΠα

γραδο

δι

Σε λα

πρεσσιονε δελλ∏αχθυα νον ραγγιυνγε
υνα πομπα συππλεμενταρε.

ι 147 κΠα

(1,5 κγφ/χμ 2)

νεχεσσαριο

ινσταλλαρε
Λα

λυνγηεζζα τοταλε δελ τυβο
μαγγιορε πυ προποχαρε υν
χοντρολλαρε χηε ιλ τυβο

νον

δι χαριχο

νον

δεπε συπεραρε ι 12 μετρι. Υνα λυνγηεζζα
πρεσσιονε. Σι ραχχομανδα ινολτρε δι

επεντυαλε χαλο δι

σια σχηιαχχιατο

ε

χηε

νον

πρεσεντι ραγγι

δι χυρπατυρα

εχχεσσιπαμεντε λιμιτατι.
Ιλ τυβο δι χαριχο

Ιμπορταντε

δελλ∏αχθυα

νον

δεπε τροπαρσι ιν διρεττα

προσσιμιτ

δι φοντι δι χαλορε.

Ιλ τυβο δι χαριχο δεπε
Ιλ

δισποσιτιπο

περ λα

εσσερε χολλεγατο αδ υν ρυβινεττο δι αχθυα ποταβιλε.
προδυζιονε δι γηιαχχιο δεπε εσσερε ινσταλλατο δαι τεχνιχι

Σερπιζιο δι Ασσιστενζα.
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δελ

Regolazione dei piedini
Σε λο

σπορτελλο δελ
χονγελατορε
πι ιν βασσο δι
θυελλο δελ πανο
φριγοριφερο

πανο

Ινσεριρε

υν

σινιστρα,

ε

χαχχιαπιτε χον τεστα πιαττα νελλ∏απποσιτα σχαναλατυρα δελ
ρυοταρλο ιν σενσο οραριο ( ).

πιεδινο ρεγολαβιλε δι

Διφφερενζα ιν ελεπαζιονε

Διφφερενζα
ιν ελεπαζιονε

Χαχχιαπιτε
τεστα

Σε λο

σπορτελλο δελ
χονγελατορε
πι ιν αλτο δι θυελλο
δελ πανο φριγοριφερο

πανο

Ινσεριρε

δεστρα,

υν
ε

Πιεδινο δι σινιστρα

χον

πιαττα

χαχχιαπιτε

ρυοταρλο ιν

τεστα

χον

σενσο

πιαττα νελλ∏απποσιτα σχαναλατυρα δελ πιεδινο ρεγολαβιλε δι
( ).

οραριο

Διφφερενζα ιν ελεπαζιονε

Διφφερενζα
ιν ελεπαζιονε

Πιεδινο δι δεστρα

Χαχχιαπιτε
τεστα

Χηιυσυρα

δεγλι
σπορτελλι

Περ φαρε ιν μοδο χηε
τροπαρσι

πι

γλι σπορτελλι σι χηιυδανο δα σολι, ιλ φρονταλε δελ φριγοριφερο δεπε
θυαλχηε μιλλιμετρο ρισπεττο αλ φονδο. Σε γλι σπορτελλι νον σι
σε νον σι χηιυδονο βενε, ιλ ρενδιμεντο δελ φριγοριφερο νε πυ

ιν αλτο δι

χηιυδονο δα σολι,
ρισεντιρε.

ο

χο

πιαττα

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Istruzioni
Δοπο χηε
ραγγιυνγερε

preliminari

στατο

χολλεγατο

λα νορμαλε

α

ρετε

ε

αχχεσο, ιλ

φριγοριφερο ιμπιεγα

χιρχα 2～3

τεμπερατυρα δ∏εσερχιζιο: σολο αλλορα σι πυ ινιζιαρε

ορε
α

περ

ριπορπι

βεπανδε εδ αλιμεντι.
Σε λο σι σπεγνε, σι
νυοπαμεντε.

Comandi sul

Δισπενσερ αχθυα
Λεπα αττιπαζιονε

ε

χονσιγλια

δι αττενδερε αλμενο 5 μινυτι

πριμα

δι ριαχχενδερλο

pannello frontale

γηιαχχιο

Μανιγλια απερτυρα πανο

δισπενσερ

βαρ

?ανο βαρ (δισπονιβιλε
σολο συ αλχυνι μοδελλι)

Λαμπαδα δισπενσερ

Δισπλαψ

3

ΠΟ??ΕΡ

2

ΦΡΕΕΖΕ

1

ΦΡ

Πυλσαντε

ρεγολαζιονε

τεμπερατυρα νελ
πανο

χονγελατορε
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Πυλσαντε

ρεγολαζιονε

τεμπερατυρα νελ
πανο

φριγοριφερο

Πυλσαντε αττιπαζιονε
φυνζιονε Ποωερ
Φρεεζεⓒ

Σελεττορε δελλ∏ερογαζιονε
δελ δισπενσερ

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Regolazione delle temperature e altre funzioni operative
Θυεστα ινδιχαζιονε επιδενζια λα
ιμποστατα νελ πανο χονγελατορε.

Ρεγολαζιονε δελλα
τεμπερατυρα νελ
πανο χονγελατορε

ν

Τεμπερατυρα
πι βασσα
Τεμπερατυρα
πι αλτα

τεμπερατυρα

Νον αππενα σι αχχενδε ιλ φριγοριφερο, ο δοπο υν∏ιντερρυζιονε δι χορρεντε, σι αχχενδε ιλ σεγμεντο 2 (μεδια).

πυλσαντε
πενγονο σελεζιονατε, ιν
σεγυεντι τεμπερατυρε: 2(Μεδια)
TM (Μεδιο-βασσα)TM 3 (Βασσα)TM (Μολτο βασσα)
TM 1(Αλτα) TM (Μεδιο-αλτα), ε χοσ πια.
ν Γενεραλμεντε, λα
ινδιχατα περ λα στραγρανδε μαγγιορανζα
τεμπερατυρα 2 (Μεδια)
δει χασι. Ιν βασε αλλα θυαντιτ ε αλλα τεμπερατυρα δεγλι αλιμεντι ριποστι νελ πανο
χονγελατορε σι πυ τυτταπια ιμποσταρε λα τεμπερατυρα ιντερνα πι ιδονεα.
ν

Πρεμενδο ιλ

σεθυενζα, λε

Ρεγολαζιονε δελλα
τεμπερατυρα νελ
πανο

Θυεστα ινδιχαζιονε επιδενζια λα τεμπερατυρα

ιμποστατα

νελ

Τεμπερατυρα
πι βασσα
Τεμπερατυρα
πι αλτα

φριγοριφερο.
ν Νον
αππενα σι αχχενδε ιλ φριγοριφερο, ο δοπο υν∏ιντερρυζιονε δι χορρεντε, σι αχχενδε ιλ σεγμεντο 2 (μεδια).

φριφοριφερο

ν

ν

πανο

Πρεμενδο ιλ πυλσαντε
πενγονο σελεζιονατε, ιν
σεθυενζα, λε σεγυεντι τεμπερατυρε: 2(Μεδια)
TM (Μεδιο-βασσα)TM 3 (Βασσα)TM (Μολτο βασσα)
TM 1(Αλτα) TM (Μεδιο-αλτα), ε χοσ πια.

Γενεραλμεντε, λα τεμπερατυρα 2 (Μεδια)

ινδιχατα

περ λα στραγρανδε μαγγιορανζα δει χασι.
Ιν βασε αλλα θυαντιτ ε αλλα τεμπερατυρα δεγλι αλιμεντι

πυ

τυτταπια

λα

ιμποσταρε

τεμπερατυρα

ιντερνα

πι

ριποστι

νελ

πανο

φριγοριφερο

ιδονεα.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

∞

Λα

τεμπερατυρα ιντερνα πυ παριαρε ιν βασε αλλα φρεθυενζα οππυρε αλλα δυρατα
δελλ∏απερτυρα δεγλι σπορτελλι, οππυρε ιν βασε αλλα τεμπερατυρα αμβιενταλε.
Αλ τερμινε δελλ∏ινσταλλαζιονε σι

συπερφιχιε

φρονταλε δελ

πυ

ριμυοπερε λα

πελλιχολα

πυ εσσερε υτιλιζζατα νελ χασο
ρεπεντιναμεντε λα τεμπε
ρατυρα νελ πανο χονγελατορε, περ προδυρρε ραπιδαμεντε
δελ γηιαχχιο ο περ χονγελαρε δεγλι αλιμεντι.
ιν χυι σι δεσιδερι αββασσαρε

ν

Πρεμενδο ιλ

προτεγγε

δισπλαψ.

Λα φυνζιονε Ποωερ Φρεεζε

Φυνζιονε
Ποωερ Φρεεζε

αδεσιπα χηε

-

σι αττιπα

πυλσαντε

ε

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

σι δισαττιπα

αλτερνατιπαμεντε λα φυνζιονε Ποωερ Φρεεζε.
ν

Θυανδο λα φυνζιονε Ποωερ Φρεεζε
ινδιχαζιονε λυμινοσα

ν

Λα φυνζιονε Ποωερ Φρεεζε πιενε δισαττιπατα αυτοματιχαμεντε αλ τερμινε δι

Σελεζιονε

αττιπατα, λα ρελατιπα

αχχεσα.

υν

περιοδο δι

δυρατα

ΠΟΩΕΡ
ΦΡΖ

πρεσταβιλιτα.

Il dispenser pu erogare ghiaccio tritato, acqua
oppure ghiaccio in cubetti.
ν Non
appena si accende il frigorifero, o dopo uninterruzione di corrente, viene automaticamente selezionata
lerogazione di ghiaccio tritato ( indicazione
).

δελλ∏ερογαζιονε
δελ δισπενσερ

ν

Premendo il

sequenza,
o

88

ghiaccio

pulsante
lerogazione

tritato.

viene selezionata, in
di acqua, ghiaccio in cubetti

ΣΕΛΕΧΤ

λα

σι

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Σεγναλε

Δοπο χιρχα 1 μινυτο δαλλ∏απερτυρα δελλο σπορτελλο δελ πανο φριγοριφερο, υν
σεγναλε δι αλλαρμε (χοστιτυιτο δα υνα σεριε δι 3 βρεπι τονι αχυστιχι) επιδενζια λα
νεχεσσιτ δι ριχηιυδερλο. Σε λο σπορτελλο νον πιενε χηιυσο, ιλ σεγναλε δι αλλαρμε
πιενε ριπετυτο ογνι 30 σεχονδι. Σε λ∏αλλαρμε νον χεσσα, ανχηε δοπο χηε σι
χηιυσο λο σπορτελλο, σι δεπε χοντατταρε ιλ Σερπιζιο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα.

δι αλλαρμε

Ιλ σιστεμα δι

Φυνζιονε δι

αυτοδιαγνοστιχα
φριγοριφερο ε

φυνζιοναμεντο δελ

αυτοδιαγνοστιχα

πυλσαντι

νον

απρ

ριλεπα αυτοματιχαμεντε επεντυαλι ανομαλιε νελ
νε

βλοχχα ιλ φυνζιοναμεντο: λ∏αζιοναμεντο δει παρι

αλχυν εφφεττο. Ιν

περταντο

θυεστο

χασο

σι δεπε χοντατταρε

ιμμεδιαταμεντε ιλ Σερπιζιο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα. Ιλ

σπεντο, περ

νον

λα χονσερπαζιονε

χομπρομεττερε
χαυσα δελ γυαστο.

φριγοριφερο νον
δεγλι αλιμεντι ε

δεπε

εσσερε

περ φαχιλιταρε

λ∏ιδεντιφιχαζιονε δελλα

Dispenser per l'erogazione di ghiaccio e acqua
Φυνζιοναμεντο
δελ δισπενσερ

Λ∏αχθυα

πιενε χονσερπατα

ε

ραφφρεδδατα νελ

Δισποσιτιπο περ λα
προδυζιονε δι γηιαχχιο

ρελατιπο χοντενιτορε, χηε σι τροπα αλλ∏ιντερνο
δελ

πανο φριγοριφερο.
γηιαχχιο πιενε προδοττο δα υν απποσιτο
δισποσιτιπο, ε πυ εσσερε ερογατο σοττο
φορμα δι γηιαχχιο τριτατο ο ιν χυβεττι.

Ιλ

Ρυβινεττο

Δισπενσερ

?ασχηεττα
περ

λ∋αχθυα

Χοννεττορε

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Θυανδο πιενε σπιλλατα, λ∏αχθυα
λα

τεμπερατυρα,

πι σι ποσσονο

ν Θυανδο σι πρεμε

Υσο δελ

περσο

νον

εχχεσσιπαμεντε φρεδδα. Σε σι δεσιδερα αββασσαρνε

αγγιυνγερε

λ∏ιντερνο

χον υν

αλχυνι χυβεττι δι

γηιαχχιο.

βιχχηιερε λα λεπα χηε σι τροπα νελ

πανο

δελ

δισπενσερ, πενγονο ερογατι γηιαχχιο τριτατο, αχθυα οππυρε γηιαχχιο ιν χυβεττι.
Λα σχελτα τρα λ∏υνο ε λ∏αλτρο πιενε εφφεττυατα πρεμενδο λ∏απποσιτο πυλσαντε δι σελεζιονε.

δισπενσερ

Γηιαχχιο τριτατο
Πρεμερε ιλ

πυλσαντε

ιν

Γηιαχχιο ιν χυβεττι
ιν

Πρεμερε ιλ

πυλσαντε

ιν

μοδο δα φαρε

μοδο δα φαρε

μοδο δα φαρε

αχχενδερε λ∏ινδιχαζιονε

αχχενδερε λ∏ινδιχαζιονε

αχχενδερε λ∏ινδιχαζιονε

λυμινοσα δι σινιστρα,
θυινδι αζιοναρε ιλ

λυμινοσα χεντραλε,
θυινδι αζιοναρε ιλ

λυμινοσα δι δεστρα,
θυινδι αζιοναρε ιλ

δισπενσερ πρεμενδο
λεπα
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Αχθυα
πυλσαντε

Πρεμερε ιλ

χον υν

λα

βιχχηιερε.

δισπενσερ πρεμενδο
λεπα

χον υν

λα

βιχχηιερε.

δισπενσερ πρεμενδο
λεπα

χον υν

βιχχηιερε.

λα

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
Θυανδο ιλ φριγοριφερο πιενε χολλεγατο αλλα χορρεντε περ λα πριμα πολτα, οππυρε δοπο

∞

υν∏ιντερρυζιονε
σελεζιονατα
Ιλ βιχχηιερε

∞

∞

∞

∞

Δισποσιτιπο
προδυζιονε
δι γηιαχχιο

ν

χυι σι αζιονα λα λεπα δεπε

εσσερε

ποσιζιονατο

ιν

προσσιμιτ δελλ∏υσχιτα

Θυεστο δισποσιτιπο πυ προδυρρε 8 χυβεττι δι γηιαχχιο αλλα πολτα, περ υν τοταλε δι χιρχα
80 χυβεττι αλ γιορνο. Θυεστα θυαντιτ
ινδιχατιπα, ε πυ παριαρε ιν βασε αλλα φρεθυενζα
αλλα δυρατα

ε
ν

χον

πιενε αυτοματιχαμεντε

δελλ∏ερογατορε.
Δοπο 5 σεχονδι δαλ τερμινε δελλ∏ερογαζιονε δελ γηιαχχιο, λα χηιυσυρα δελλ∏ερογατορε δελ
δισπενσερ προδυχε υν τιπιχο ρυμορε.
Σι χονσιγλια δι λασχιαρε ιλ βιχχηιερε περ χιρχα 2～3 σεχονδι σοττο λ∏ερογατορε δοπο χηε σι
ριλασχιατα λα λεπα δι αττιπαζιονε, ιν μοδο δα φαρπι χονφλυιρε λ∏αχθυα ο ιλ γηιαχχιο ρεσιδυι.
Σι ραχχομανδα δι τενερε σεμπρε περφετταμεντε πυλιτα λα πασχηεττα δι ραχχολτα χηε σι
τροπα νελλα παρτε βασσα δελ δισπενσερ.
Σε σι ερογα δελ γηιαχχιο α χυβεττι συβιτο δοπο δελ γηιαχχιο τριτατο, πυ δαρσι χηε δαλ
δισπενσερ εσχα ανχορα υνα πιχχολα θυαντιτ δι θυεστ∏υλτιμο.

∞

περ λα

νελλ∏ερογαζιονε δελλ∏ενεργια ελεττριχα,
λ∏ερογαζιονε δι γηιαχχιο τριτατο.

δελλ∏απερτυρα δεγλι σπορτελλι.
πιενο, λα προδυζιονε

Θυανδο λ∏απποσιτο χοντενιτορε

δι

γηιαχχιο

σι

ιντερρομπε.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Θυανδο χαδε νελλ∏απποσιτο χοντενιτορε, ιλ γηιαχχιο προδυχε
δελ τυττο νορμαλε,

Ι χυβεττι δι
Ιν θυεστο

Αππαρεντι ανομαλιε
νελ φυνζιοναμεντο
δελ δισποσιτιπο
περ λα προδυζιονε
δι γηιαχχιο

ν

ε νον

δοπυτο αδ

υν

γυαστο

ο υν

υν

τιπιχο ρυμορε. Χι
φριγοριφερο.

διφεττο δελ

σονο σαλδατι λ∏υνο αλλ∏αλτρο
λι σι δεπε εστραρρε δαλ χοντενιτορε, σεπαραρε

γηιαχχιο
χασο

ε

θυινδι ριπορρε

δι

νυοπο

νελ χοντενιτορε.
ν

Σε ι χυβεττι

προδοττι σονο τροππο πιχχολι, ο σε σονο σαλδατι τρα λορο, σι δεπε μοδιφιχαρε
θυαντιτ δελλ∏αχθυα υτιλιζζατα δαλ δισποσιτιπο περ λα προδυζιονε δελ γηιαχχιο. Θυεστα
οπεραζιονε δεπε εσσερε εφφεττυατα δαι τεχνιχι δελ Σερπιζιο δι Ασσιστενζα.
λα

η Σε ι χυβεττι πενγονο λασχιατι α

λυνγο

νελ χοντενιτορε,

ρελατιπαμεντε νορμαλε χηε σι

σαλδινο λ∏υν λατρο.
Ιντερρυζιονι
ν

νελλ∏ερογαζιονε δελλα χορρεντε
γηιαχχιο προδοττι πενγονο φαττι χαδερε αλλ∏ιντερνο δελλ∏απποσιτο
χοντενιτορε. Ιν χασο δι ιντερρυζιονε νελλ∏ερογαζιονε δελλα χορρεντε, σι δεπε εστραρρε ιλ
χοντενιτορε ε τογλιερε ι χυβεττι, δοπο δι χηε λο σι δεπε ασχιυγαρε ε ριποσιζιοναρε
αλλ∏ιντερνο δελ φριγοριφερο. Δοπο χηε πιενε ριπριστινατα λ∏αλιμενταζιονε, πιενε
αυτοματιχαμεντε σελεζιονατα λ∏ερογαζιονε δι γηιαχχιο τριτατο.
Ι χυβεττι δι

Αλ τερμινε δελλ∏ινσταλλαζιονε
ν

Δοπο

χηε σι

αφφινχη ιλ
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χομπλετατα λ∏ινσταλλαζιονε
γηιαχχιο σια προντο.

δελ

φριγοριφερο,

χι

πογλιονο

χιρχα 12

ορε

Ιμπορταντε

χονσιγλια δι νον χονσυμαρε ι πριμι θυαντιτατιπι δι αχθυα ε γηιαχχιο ερογατι
δισπενσερ.
Ι πριμι θυαντιτατιπι δι αχθυα ε γηιαχχιο ερογατι δαλ δισπενσερ αλ τερμινε
δελλ∏ινσταλλαζιονε δελ φριγοριφερο (ο δοπο υν προλυνγατο περιοδο δι ινυτιλιζζο) ποσσονο
απερε υν οδορε σγραδεπολε (δοπυτο αι ματεριαλι υτιλιζζατι περ λε χονδυττυρε εδ ι
χοντενιτορι), ε νον δεπονο θυινδι εσσερε χονσυματι.
Σι

δαλ

Επιταρε δι φαρε υτιλιζζαρε ιλ

Υν επεντυαλε
αττιπαζιονε
Επιταρε δι

ο

δισπενσερ δαι βαμβινι.
ιναππροπριατο δελ δισπενσερ πυ προποχαρε
δελλα λαμπαδα.

λα ροττυρα δελλα λεπα δι

υσο

ριπορρε

αλιμεντι πιχινο αλ

δισποσιτιπο
πυ χομπρομεττερε ιλ
πασσαγγιο δελ γηιαχχιο, ε θυινδι ιμπεδιρνε
λ∏ερογαζιονε. Σι χονσιγλια ινολτρε δι τενερε
σεμπρε πυλιτα λ∏υσχιτα δελ δισπενσερ, ιν
παρτιχολαρ μοδο θυανδο σι ερογα μολτο
σπεσσο ιλ γηιαχχιο τριτατο.

περ λα

προδυζιονε δελ γηιαχχιο.

Λ∏επεντυαλε πιχινανζα

Σπορτελλο δελ
φριγοριφερο

πανο

Επιταρε δι
Ιν
ε

ριπορρε χοντενιτορι δι βεπανδε νελ χοντενιτορε περ ιλ γηιαχχιο.
σι ποτρεββε ρομπερε ιλ μεχχανισμο δελ δισποσιτιπο περ λα προδυζιονε
θυεστο
δελ
λ∏ερογαζιονε
γηιαχχιο.
χασο

Επιταρε δι

ραχχογλιερε

Εσσενδο νοτεπολμεντε
Μεττερε νει βιχχηιερι
Ιν

χασο

ιλ

γηιαχχιο ιν βιχχηιερι ο χοντενιτορι
φραγιλι, ποτρεββερο ρομπερσι.

πριμα

χοντραριο λε βεπανδε

προδυρρε δεγλι

δι χρισταλλο.

ιλ

γηιαχχιο, ε δοπο λε βεπανδε.
ποτρεββερο τραβοχχαρε δαλ βιχχηιερε,

οππυρε

ποτρεββερο

σχηιζζι.

Επταρε δι τοχχαρε λ∏εστρεμιτ δι υσχιτα δελ
Σι

ποτρεββε

ρομπερε ιλ μεχχανισμο,

Επιταρε δι ριμυοπερε ιλ

χοπερχηιο

ο

δελ

χι σι

δισπενσερ.
ποτρεββε φεριρε.

δισποσιτιπο

περ λα

προδυζιονε

φριγοριφερο σια περφετταμεντε ιν πιανο.
σι τροπα περφετταμεντε ιν πιανο, ιλ δισποσιτιπο
φριγοριφερο
νον
φυνζιοναρε
ιν μοδο αππροπριατο.
πυ
γηιαχχιο

δελ

γηιαχχιο.

Χοντρολλαρε χηε ιλ
Σε ιλ

Σε ιλ

νον

περ λα

προδυζιονε

δελ

δισπενσερ δοπεσσε ερογαρε γηιαχχιο νον τρασπαρεντε, επιταρε δι
ε ιντερπελλαρε αλ πι πρεστο υν Χεντρο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα.

χονσυμαρλο

Επιταρε δι υτιλιζζαρε βιχχηιερι
Ιλ

πασσαγγιο
ερογαζιονε.

δελ

γηιαχχιο

Τενερε ιλ βιχχηιερε αδ
Σε λο σι τιενε

τροππο

σι

ο

χοντενιτορι εχχεσσιπαμεντε στρεττι.

ποτρεββε οστρυιρε,

υνα

χον

χονσεγυεντι

χερτα διστανζα δαλλ∏εστρεμιτ

πιχινο, σι

πυ οσταχολαρε

ο

ιμπεδιρε

δαννι αλ

δισποσιτιπο

δελλ∏ερογατορε.
γηιαχχιο.

λ∏υσχιτα δελ

δι

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Περ αχχεδερε
αλ πανο βαρ

in alcuni

Vano bar

(disponibile solo

Περ

σπορτελλο δελ πανο βαρ,
λ∏απποσιτα μανιγλια.

ν

Ιλ

λο

απριρε

περσο

τιραρε

λ∏εστερνο

πανο

βαρ

διρετταμεντε

ε

χομοδαμεντε αχχεσσιβιλε

απριρε λο
σπορτελλο δελ πανο φριγοριφερο.
ν Νον
αππενα σι απρε λο σπορτελλο δελ πανο βαρ σι
αχχενδε λα λαμπαδα χηε σι τροπα αλλ∏ιντερνο δελ
φριγοριφερο.
δαλλ∏εστερνο,

Ριπορρε νελ

πανο

ν

βαρ λε βεπανδε ο
γλι αλιμεντι δι πι
φρεθυεντε υτιλιζζο

Ιν
ο

θυεστο χασο σι επιτα δι απριρε τροππο φρεθυεντεμεντε
τροππο α λυνγο λο σπορτελλο δελ πανο φριγοριφερο, χον

χονσεγυεντι ριδυζιονι δελ χονσυμο ελεττριχο ε μαγγιορι
γαρανζιε περ λα χονσερπαζιονε δεγλι ελεμεντι.
Γραζιε αδ

χηε σι τροπα αλ συο ιντερνο, λα
βαρ ριμανε σεμπρε χοσταντε.

υν σενσορε

τεμπερατυρα

νελ

πανο

σπορτελλο δελ πανο βαρ πυ εσσερε υτιλιζζατο χομε
πιανο δ∏αππογγιο, οσσερπανδο περ λα πρεχαυζιονε
δι νον σοπραχχαριχαρλο χον ογγεττι εχχεσσιπαμεντε
πεσαντι.
ν Σι
χονσιγλια ινολτρε δι επιταρε δι αππογγιαρσι ε δι
πρεμερλο ο πιεγαρλο περσο ιλ βασσο.

Υτιλιζζαρε λο
σπορτελλο δελ πανο
βαρ χομε πιανο

ν

δ∏αππογγιο

Λο

νΝελχασοιν χυισε

Επιταρε δι
σμονταρε

χηε σια νεχεσσαριο

σενζα

σπορτελλο,

ο

ιλ

πανο

νε

σμοντιο

σε νε

ρομπαλο

βαρ διπεντα ινσερπιβιλε.

ρομπερε λο

σπορτελλο

Ιμπεδιρε χηε δει
βαμβινι ποσσανο
αγγραππαρσι αλλο

ν

Ιν

χασο

χοντραριο, λο σπορτελλο σι ποτρεββε ρομπερε

εδ ι βαμβινι

σπορτελλο
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ποτρεββερο φεριρσι.

modelli)

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Mensole interne
Λε μενσολε σφιλαβιλι ποσσονο εσσερε
ε περμεττονο θυινδι δι ριπορρε ο δι

Μενσολε σφιλαβιλι
ιν πετρο
(δισπονιβιλι σολο
ιν αλχυνι μοδελλι)

εστραττε,

Μενσολινα

γλι

αλιμεντι.

Λα μενσολινα

πορταβοττιγλια πυ εσσερε
αππλιχατα θυαλσιασι μενσολα, ε περμεττε δι
τενερε λα βοττιγλια νελλα ποσιζιονε πι ινδιχατα

πορταβοττιγλια

α

(δισπονιβιλε σολο
ιν αλχυνι

χομοδαμεντε

πρελεπαρε πι

μοδελλι)

περ λα χορρεττα χονσερπαζιονε δελ πινο,

ρισπαρμιανδο σπαζιο.

Σμονταγγιο

ριμονταγγιο:
πορταβοττιγλια πυ

ε

Λα μενσολινα

σμοντατα σφιλανδολα

πυ

ριμοντατα

εσσερε

δελιχαταμεντε

Ποσιζιοναμεντο
δελλε μενσολε

Γραζιε
εσσερε

περσο

περσο

εσσερε

λ∏εστερνο,

ε

σπινγενδολα

λ∏ιντερνο

.

αλλ∏ιμπιεγο δι απποσιτε γυιδε περτιχαλι,
ποσιζιονατε αλλ∏αλτεζζα δεσιδερατα.

Περ σμονταρε

υνα

λε μενσολε νελ

πανο

φριγοριφερο

ποσσονο

μενσολα:

Αλλα χονσεγνα, λε μενσολε σονο φισσατε χον
απποσιτι φερμι δι σιχυρεζζα, αλ φινε δι

ιμπεδιρε χηε σι ποσσανο μυοπερε δυραντε ιλ
τρασπορτο. Περ σμονταρλε, σι δεπονο
ιννανζιτυττο ριμυοπερε ι φερμι, θυινδι λε σι
δεπε ινχλιναρε ( ) εδ εστραρρε τιρανδολε χον
χαυτελα περσο λ∏εστερνο ( ).

Περ ριμονταρε

υνα

1
2

1

μενσολα :

Ποσιζιοναρλα αλλ∏αλτεζζα δεσιδερατα, τενενδολα
ινχλινατα, θυινδι ινσεριρε ι γανχεττι νει φορι
δελλε

γυιδε ( ) ε

αββασσαρε ιλ βορδο αντεριορε

( ).

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Χοντρολλαρε χηε λε μενσολε σιανο

περφετταμεντε
χοντραριο,

νον

αγγανχιατε
93

οριζζονταλι. Ιν

χασο

εσσερε

ποσσονο
χορρετταμεντε.

2

Ιστρυζιονι περ λ∏υσο

Contenitore per
Ιλ χοντενιτορε

πυ

εσσερε

αδαττατο ιν μοδο δα

uova

χολλοχατο νελλα

ποτερπι ριπορρε

υνα

ποσιζιονε δεσιδερατα, ε πυ εσσερε
μαγγιορε ο υνα μινορε θυαντιτ δι υοπα.

[Νορμαλε]

[Περ

υνα

μαγγιορε θυαντιτ

δι

υοπα]

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

∞

Επιταρε δι υτιλιζζαρε ιλ χοντενιτορε περ υοπα ιν φυνζιονε δι χοντενιτορε περ λα
προδυζιονε ο λα χονσερπαζιονε δι γηιαχχιο.
Επιταρε δι

χονσερπαρε

λε

υοπα

νελ

πανο

χονγελατορε

ο

νελλο

σχομπαρτο φρεδδο.

Trasformazione del cassetto inferiore in scomparto freddo
ν

Λα φυνζιονε δελ χασσεττο ινφεριορε

δελλ∏απερτυρα

μεζζο

ο

πυ

δελλα χηιυσυρα δι

μοδιφιχατα α προπριο πιαχιμεντο,
απποσιτο χονπογλιατορε.

εσσερε

υν

περ

Χονπογλιατορε
αρια φρεδδα

Σχομπαρτο περ φρυττα ε περδυρα

Λεπεττα δελ

Σχομπαρτο χαντινα

χονπογλιατορε

Πριμα δι ριπορρε δεγλι
αλιμεντι χοντρολλαρε λα
ποσιζιονε δελλα λεπεττα

Θυανδο ιλ χασσεττο ινφεριορε πιενε τρασφορματο ιν σχομπαρτο φρεδδο, λα τεμπερατυρα
αλ

ιντερνο

ρισπεττο α θυανδο πιενε υτιλιζζατο χομε χασσεττο περ λα
θυεστο χασο, ιλ χασσεττο πυ θυινδι εσσερε υτιλιζζατο περ λα
χονσερπαζιονε δι χαρνε, πολλαμε ε πεσχε.
συο

φρυττα

ε

πι

βασσα

λα περδυρα. Ιν

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

∞
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Σε νελλο σχομπαρτο φρεδδο σι ριπονγονο φρυττα ο περδυρα, α χαυσα δελλα βασσα
τεμπερατυρα ποσσονο χονγελαρε.
Σι χονσιγλια δι νον ριπορρε αλιμεντι αχχαντο αλ χονπογλιατορε δελλ∏αρια φρεδδα,
δατο χηε ιν ταλ χασο ιλ συο αζιοναμεντο ποτρεββε ρισυλταρε οσταχολατο.

Deodorizzatore
Ιλ δεοδοριζζατορε
χηε ασσορβε τυττι
ποσσονο

βασατο

συ υν

χαταλιζζατορε,

σγραδεπολι χηε
προδυρρε αλλ∏ιντερνο δελ φριγοριφερο
γλι

οδορι

Δεοδοριζζατορε

σι

.

Χασσεττο περ
ε περδυρα

φρυττα

Χασσεττο περ
ε περδυρα

φρυττα
ο

Υσο δελ
δεοδοριζζατορε

χομπλεταμεντε αυτονομο, ε νον ριχηιεδε αλχυν
ν Γλι αλιμεντι δαλλ∏οδορε
παρτιχολαρμεντε προνυνχιατο, χομε αδ εσεμπιο ι
φορμαγγι, δεπονο εσσερε χονσερπατι ιν χοντενιτορι σιγιλλατι.
ν

Ιλ δεοδοριζζατορε

σχομπαρτο φρεδδο

χοντρολλο.
μελονι

ο

αλχυνι

Χονσερπαζιονε

Disposizione degli
(πεδερε

Χοντενιτορε
δελ γηιαχχιο

Μαν

μανο

Μενσολινα

?ι σι

alimenti

Δεσχριζιονε δελ

χαπιτολο

φριγοριφερο

ε

δελλε

χηε πιενε

αυτοματιχαμεντε

πορταβοττιγλια

πυ ριπορρε

προδοττο, ιλ γηιαχχιο πιενε
ριποστο ιν θυεστο χοντενιτορε.

υνα

βοττιγλια

δι πινο,

δι αλτρε

ο

βεπανδε.

?ι σι ποσσονο
αλτρο ανχορα.

Χασσεττινο

Μενσολε νελ

ιλ

Αλιμεντι

πανο

ριπορρε

συργελατι,

πανε, σναχκ, μερενδινε, εδ

χονφεζιονατι

ε νον.

χονγελατορε
Μενσολε συλλο
σπορτελλο δελ
πανο

ν

Πιχχολε χονφεζιονι δι αλιμεντι

ν

Σι χονσιγλια δι νον ριπορρε
αλιμεντι δα χονσερπαρε

συργελατι.

συ

θυεστε μενσολε

λυνγο, δατο χηε
λ∏απερτυρα δελλο σπορτελλο ποτρεββε εσπορλι α
τεμπερατυρε ρελατιπαμεντε πι ελεπατε

χονγελατορε

α

.

Χασσεττο δελ
πανο

ν

Σχομπαρτο χον
χοπερχηιο

Δα

υσο

δισπορρε

Βεπανδε δι

φρεθυεντε (βυρρο, λαττε, εχχετερα).

νελλα

ποσιζιονε πι

αδαττα.

υσο

φρεθυεντε.

Πιαττι

προντι ο αλτρι αλιμεντι. Περ ασσιχυραρε υνα
περφεττα χονσερπαζιονε, σι χονσιγλια δι λασχιαρε υν
χερτο σπαζιο τρα υν χοντενιτορε ε λ∏αλτρο.

πανο

φριγοριφερο
Μενσολε συλλο
σπορτελλο δελ
πανο

δι χαρνι,

υοπα

?ανο βαρ
Μενσολε νελ

προλυνγατα

πεσχε.

Αλιμεντι δι

Χοντενιτορε
περ

Ιδεαλε περ λα χονσερπαζιονε

πολλαμε,

χονγελατορε

Βοττιγλιε

ο

λαττινε δι βεπανδε.

φριγοριφερο

Χασσεττο περ
φρυττα ε περδυρα

Ιδεαλε περ λα χονσερπαζιονε δι φρυττα

Χασσεττο περ
φρυττα ε περδυρα ο

ε

περδυρα.

Πριμα δι

ριπορπι δεγλι αλιμεντι σι χονσιγλια δι χοντρολλαρε
ποσιζιονε δελλα λεπεττα δελ χονπογλιατορε.
Θυεστο χασσεττο πυ εσσερε υτιλιζζατο περ λα
λα

σχομπαρτο

χονσερπαζιονε δι φρυττα

φρεδδο

σχομπαρτο φρεδδο,
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α

περδυρα, οππυρε
τεμπερατυρα.

ε

βασσα

δεγλι

χομε

συα

παρτιⓒ,

α

παγινα 4)

αλιμεντι

Χονσερπαζιονε δεγλι αλιμεντι

sulla conservazione

Consigli

degli

alimenti

Ι χιβι φρεσχηι δεπονο

εσσερε ριποστι νελλο σχομπαρτο φριγοριφερο. Ιλ λορο
χονγελαμεντο ποτρεββε, ιν ταλυνι χασι, χομπρομεττερνε λε θυαλιτ
οργανολεττιχηε.

επεντυαλε

Σι

δι

χονσιγλια

νον χονσερπαρε α

τολλερανο λα βασσα

τεμπερατυρα,

λυνγο νελ φριγοριφερο θυεγλι αλιμεντι χηε
αδ εσεμπιο βανανε, μελονι ο ανανασ.

νον

χομε

Πριμα δι

ριπορρε ιν φριγοριφερο λε βεπανδε ο ι χιβι χαλδι λι σι δεπε λασχιαρε
α τεμπερατυρα αμβιεντε. Ιν χασο χοντραριο, αλλ∏ιντερνο δελλο
σχομπαρτο σι ποτρεββε ινναλζαρε εχχεσσιπαμεντε λα τεμπερατυρα, χον
χονσεγυενζε δαννοσε σια συλλα χονσερπαζιονε δεγλι αλτρι αλιμεντι χηε συλ
χονσυμο δι ενεργια ελεττριχα.
ραφφρεδδαρε

Γλι αλιμεντι δοπρεββερο σεμπρε εσσερε ριποστι ιν χοντενιτορι σιγιλλατι ο χοπερτι
χον πελλιχολα τρασπαρεντε, ιν μοδο δα μαντενερε α λυνγο σια λα φρεσχηεζζα
χηε ιλ χοντενυτο νατυραλε δι υμιδιτ .
Περ χορτεσια μαντενερε

υνα

διστανζα μινιμα δι 15

μμ

τρα λε

γριγλιε

δι πεντιλαζιονε

εδ ιλ χιβο.
Σι ραχχομανδα δι επιταρε δι

απριρε σπεσσο ο δι τενερε απερτο α λυνγο λο σπορτελλο.
χοντραριο, αλλ∏ιντερνο δεγλι σχομπαρτι σι περιφιχηερεββε υν ινναλζαμεντο
δελλα τεμπερατυρα, χηε ποτρεββε χομπρομεττερε λα χονσερπαζιονε δεγλι αλιμεντι
Ιν

ε

χασο

προποχαρε

υν

αυμεντο δελ

Επιταρε δι
χηε ιν

?ανο

χονγελατορε

ριπορρε
θυεστο χασο

Επιταρε δι

χονσυμο

εχχεσσιπε

ριπορρε

σε νε

δι

ενεργια

δι αλιμεντι

θυαντιτ
ποτρεββε οσταχολαρε

αλλ∏ιντερνο δελ

ελεττριχα.
ο

βεπανδε

νεγλι σπορτελλι,

δατο

λα χορρεττα χηιυσυρα.

χονγελατορε βοττιγλιε ταππατε ο αλτρι χοντενιτορι
α χαυσα δελλ∏εσπανδερσι δελ χοντενυτο.

χηιυσι

ερμετιχαμεντε, χηε ποτρεββερο ρομπερσι
Σι ραχχομανδα δι επιταρε δι
νον

ριχονγελαρε

χομπρομεττερνε λ∏αρομα εδ ιλ

αλιμεντι χηε

σονο

γι

στατι

σχονγελατι,

αλ φινε δι

χοντενυτο δι σοστανζε νυτριτιπε.

Γλι αλιμεντι χηε
χομε

αδ

μενσολε

?ανο

φριγοριφερο

νον σοππορτανο επεντυαλι σβαλζι νελλα τεμπερατυρα δι χονσερπαζιονε,
εσεμπιο ιλ γελατο, δεπονο εσσερε ριποστι αλλ∏ιντερνο δει πανι, ε νον νελλε
συγλι σπορτελλι.

Επιταρε δι

ριπορρε

α

διρεττο χονταττο

νατυραλε δι υμιδιτ , χηε
Λα φρυττα

ε

ποτρεββερο

λε περδυρε δοπρεββερο

νελ

λε

χον

ιν ταλ

παρετι γλι
γελαρε.

αλιμεντι αδ ελεπατο χοντενυτο

χασο

εσσερε

λαπατε

ε

ασχιυγατε πριμα

ριποστε
ασχιυγατι

εσσερε

ο

Σι

αλλ∏ιντερνο δελλα λορο χονφεζιονε, ιν μοδο δα

χονσιγλια

δι

χονσερπαρε

λε

υοπα

μολτο υμιδι δοπρεββερο ινολτρε

δι

φριγοριφερο. Γλι αλιμεντι βαγνατι
χον παρτιχολαρε χυρα.

εσσερε

ποτερ

χοντρολλαρε φαχιλμεντε λα δατα δι σχαδενζα.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Σε λ∏αμβιεντε ιν χυι

ινσταλλατο ιλ

φριγοριφερο παρτιχολαρμεντε υμιδο ε χαλδο, σε σι
απρε φρεθυεντεμεντε
σπορτελλο ο σε σι ριπονε αλλ∏ιντερνο υνα χοσπιχυα θυαντιτ δι
περδυρα (δαλλ∏ελεπατο χοντενυτο νατυραλε δι υμιδιτ ), νελ πανο φριγοριφερο σι πυ
φορμαρε δελλα χονδενσα. Θυεστο φενομενο νον ηα αλχυν εφφεττο συλ ρεγολαρε
φυνζιοναμεντο δελ φριγοριφερο. Λα χονδενσα πυ εσσερε ριμοσσα υτιλιζζανδο υν
λο

παννο ασχιυττο.
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Πυλιζια

ε

μανυτενζιονε

Smontaggio delle varie parti
ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

σι

προχεδυρα δι σμονταγγιο δελλε παριε παρτι σεγυε λ∏ορδινε εσατταμεντε
ρισπεττο α θυελλα δι μονταγγιο. Πριμα δι σμονταρε θυαλσιασι ελεμεντο χι
δεπε αχχερταρε χηε ιλ φριγοριφερο σια σχολλεγατο δαλλα χορρεντε. Σι ραχχομανδα

δι

οσσερπαρε

Λα

ινπερσο

σεμπρε

υνα

ποτρεββερο προποχαρε

Λαμπαδα δελ
χονγελατορε

χερτα χαυτελα, δατο χηε ιν

χασο

χοντραριο σι

δελλε ροττυρε.

Ριμυοπερε λο σχηερμο

( ) ε σπιταρε λα λαμπαδα
λαμπαδα νυοπα δεπε απερε υν∏εμισσιονε δα
60Ω, ε πυ εσσερε αχθυιστατα πρεσσο υν Χεντρο δι
( ).

πανο

1

Λα

2

Ασσιστενζα Τεχνιχα.

Λαμπαδα δελ
δισπενσερ

Ριμυοπερε ιλ
χαχχιαπιτε
Λα

χον

χοπερχηιο,
πιαττα,

τεστα

αιυτανδοσι
ε

σπιταρε λα

χον

υν

λαμπαδα.

λαμπαδα νυοπα δεπε απερε υν∏εμισσιονε δα
ε πυ εσσερε αχθυιστατα πρεσσο υν Χεντρο δι

15Ω,

Ασσιστενζα Τεχνιχα.

Μενσολε δελ

Σολλεπαρε ιλ βορδο αντεριορε

πανο

( ) εδ

εστραρρε

1

( ).

χονγελατορε
2

Μενσολε

συγλι
σπορτελλι

Σολλεπαρε, αφφερρανδο αμβεδυε ι λατι ( )
σφιλαρε

περσο

λ∏εστερνο

ε

1

( ).
2

Χοντενιτορε
περ ιλ

Σολλεπαρε

λεγγερμεντε ( ) ε σφιλαρε

περσο

λ∏εστερνο

( ).

γηιαχχιο

χονσιγλια δι σμονταρε ιλ χοντενιτορε δελ
γηιαχχιο σολο θυαλορα σια νεχεσσαριο.
ν Θυανδο σι εστραε ιλ χοντενιτορε δελ
γηιαχχιο λο σι
δεπε ιμπυγναρε χον αμβεδυε λε μανι, εδ
ν

ν

Σι

νεχεσσαριο

πρεσταρε λα μασσιμα αττενζιονε

αφφινχη

χαδα

νον

α

μονταγγιο

δελ

χοντενιτορε, σι δεπε ρυοταρε λεγγερμεντε ιλ

πρεπιστο αλχυν σιστεμα δι
χηε σι ραχχογλιε νελλα
λ∏αχθυα
δρεναγγιο,
πασχηεττα δεπε εσσερε περιοδιχαμεντε ριμοσσα.
Σμονταρε ιλ χοπερχηιεττο, πρεμενδονε λα παρτε
σινιστρα νελ πυντο ινδιχατο δαλλα φρεχχια, ε
ασχιυγαρε αχχυραταμεντε ιλ φονδο δελλα

δελλ∏υσο
δελ

ποστεριορε.

Δατο χηε

Αλ τερμινε

δισπενσερ

πασχηεττα.
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νον

1

τερρα.

Σε σι ρισχοντρανο διφφιχολτ νελ
περνο

2

Περνο

ποστεριορε

Πυλιζια

ε

μανυτενζιονε

Σπιταρε λα πιτε δι

Λαμπαδα
συπεριορε νελ πανο
φριγοριφερο

χαχχιαπιτε

φισσαγγιο,

τεστα

χον

υτιλιζζανδο

υν

χροχε, σολλεπαρε

α

λεγγερμεντε ιλ χοπερχηιεττο εδ εστραρλο.
λαμπαδα. Λα λαμπαδα νυοπα δεπε
απερε υν∏εμισσιονε δα 60Ω, ε πυ εσσερε
αχθυιστατα πρεσσο υν Χεντρο δι Ασσιστενζα
Σπιταρε λα

Τεχνιχα.

Σμονταρε ιλ

Λαμπαδα ινφεριορε
νελ

χοπερχηιεττο,

αμβεδυε λε εστρεμιτ

πανο

λ∏εστερνο. Σπιταρε λα

φριγοριφερο

νυοπα

πυ

δεπε

εσσερε

απερε

ε

αφφερρανδολο αδ
σφιλανδολο

λαμπαδα.

Λα

περσο

λαμπαδα

υν∏εμισσιονε δα 30Ω, ε
πρεσσο υν Χεντρο δι

αχθυιστατα

Ασσιστενζα Τεχνιχα.

?ανο βαρ

ν

Ριμυοπερε ιλ

χοπερχηιο ποστεριορε,

τιρανδολο

χαυτελα νελλα διρεζιονε

χον

ινδιχατα δαλλε φρεχχε
Ιλ

ν

πανο

περσο

βαρ

λ∏αλτο

πυ

1

( ).

εσσερε

ριμοσσο σφιλανδολο

.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞

Περ
δελ

Χοπερχηιο δελ

ι χασσεττι περ φρυττα ε περδυρα, ιλ χασσεττινο εδ ιλ
νεχεσσαριο σμονταρε λε μενσολε συγλι σπορτελλι.

ποτερ σμονταρε

πανο

βαρ

ποστεριορε δελ χοπερχηιο ( )
ε θυινδι εστραρλο ( ).
ν Περ ριμονταρε ιλ
χοπερχηιο, σπινγερλο χον
χαυτελα περσο λ∏ιντερνο, ιν μοδο δα πορλο ιν
χονταττο χον λα παρετε δι φονδο δελ πανο
φριγοριφερο.
ν

χασσεττο περ
φρυττα ε περδυρα

99

χοπερχηιο ποστεριορε

1

Σολλεπαρε ιλ βορδο

2

Informazioni di carattere
Ιν

χασο δι
ινυτιλιζζο

προλυνγατο
Ιν χασο δι
ιντερρυζιονε δι
χορρεντε

generale

Θυαλορα σι πρεπεδα δι λασχιαρε ινυτιλιζζατο ιλ

λυνγο περιοδο δι τεμπο
(αδ εσεμπιο θυανδο
γλι αλιμεντι, σι
δοπρ σφιλαρε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι χορρεντε ε λασχιαρε απερτι γλι
σπορτελλι, περ φαποριρε λα πεντιλαζιονε δελλ∏ιντερνο εδ επιταρε ιλ ρισταγνο δι χαττιπι οδορι.
χι σι

ρεχα

φριγοριφερο περ
παχανζα), σι δοπραννο

ιν

Επιταρε -περ

θυαντο ποσσιβιλε- δι απριρε λο σπορτελλο, ιν μοδο χηε αλλ∏ιντερνο δεγλι
σχομπαρτι πενγανο μαντενυτε τεμπερατυρε συφφιχιεντεμεντε βασσε. Σε λ∏ιντερρυζιονε
δι χορρεντε σι προτραεσσε α λυνγο ε γλι αλιμεντι ινιζιασσερο α σχονγελαρσι, σαρ
οππορτυνο χονσυμαρλι αλ πι πρεστο, δαλ μομεντο χηε νεσσυν προδοττο χηε ινιζια α

σχονγελαρε

δεπε

εσσερε

ριχονγελατο. Θυαλε

χορρεντε σι ραχχομανδα δι

δελλο

σχομπαρτο

δελ

χονσερπαρε

μισυρα χαυτελατιπα χοντρο λε ιντερρυζιονι δι

αλλ∏ιντερνο δι χιασχυνο
χοντενιτορε δι

χονγελατορε, θυαλχηε
γηιαχχιαιε πορτατιλι),
λυνγο.

νορμαλμεντε σι υτιλιζζανο νελλε
λα

Ιν

χασο

τρασπορτο

δι
ο

τρασλοχο

Δισποσιτιπο
αντιχονδενσα

τεμπερατυρα πι

Φισσαρε

α

αδεγυαταμεντε

σεπαραταμεντε.
οριζζονταλε, δατο χηε ιν ταλ

μαντενερε βασσα

παρτι ιντερνε, οππυρε εστραρλε ε τρασπορταρλε
τρασπορταρε ο ιμμαγαζζιναρε ιλ φριγοριφερο ιν ποσιζιονε
χασο ιλ χομπρεσσορε ποτρεββε δαννεγγιαρσι.

λεγγερο ρισχαλδαμεντο δελλε συπερφιχι εστερνε δελ φριγοριφερο (ιν παρτιχολαρ
δοπο λα συα αχχενσιονε) πυ εσσερε προποχατο δαλ δισποσιτιπο αντιχονδενσα,
πρεπιενε λα φορμαζιονε δι βρινα ε χονδενσα αλλ∏ιντερνο δεγλι σχομπαρτι.

μοδο συβιτο

e

dell'esterno

Σε σι δεσιδερα

Πυλιρε

πρεπενιρε λα φορμαζιονε δι επεντυαλι
περφετταμεντε πυλιτο λ∏ιντερνο δεγλι σχομπαρτι.
χον υνα

σπυγνεττα ο
τιεπιδα

σολυζιονε δι αχθυα
αχχυραταμεντε.
Λα

σγραδεπολι

σι δεπε σεμπρε

λεγγερμεντε ινυμιδιτι ιν υνα
δετεργεντε νευτρο, θυινδι σχιαχθυαρε ε ασχιυγαρε

χον υν
ε

οδορι

παννο μορβιδο,

συπερφιχι ιντερνε δεπε εσσερε εφφεττυατα χον υνα χερτα φρεθυενζα.
σπυγνεττα ο χον υν παννο μορβιδο, λεγγερμεντε ινυμιδιτο ιν υνα
σολυζιονε δι αχθυα τιεπιδα ε βιχαρβονατο δι σοδα (νελλα προπορζιονε δι δυε χυχχηιαι ογνι
μεζζο λιτρο), θυινδι σχιαχθυαρε ε ασχιυγαρε αχχυραταμεντε.
πυλιζια

Πυλιρε

Ιμπορταντε

α

Υν επεντυαλε

τενερε

Αλ τερμινε
δελλα πυλιζια

χηε χοντριβυιρ

τυττε λε

Pulizia dell'interno

Πυλιζια δελλ∏ιντερνο

σχομπαρτο, ο αλμενο
λιθυιδο ευτεττιχο (θυελλι χηε

Επιταρε δι

χηε

Πυλιζια δελλ∏εστερνο

υν

εστραρρε τυττι

δι τυττε λε

χον υνα

Χοντρολλαρε χηε ιλ
ρεινσεριρε
Πριμα δι

α

χαπο

φονδο λα

δι αλιμενταζιονε

σπινα

ε

λα

σπινα

νον

σιανο

δαννεγγιατι, θυινδι

νελλα πρεσα δι χορρεντε.

προχεδερε α θυαλσιασι οπεραζιονε δι πυλιζια, χι σι δεπε σεμπρε αχχερταρε
φριγοριφερο σια σχολλεγατο δαλλα πρεσα δι ρετε. Επιταρε χηε ι χομπονεντι ελεττριχι
ποσσανο εσσερε ραγγιυντο δα σπρυζζι ο γεττι δ∏αχθυα, χηε ποτρεββερο προποχαρε υν
χορτοχιρχυιτο. Ιν νεσσυν χασο σι δοπραννο υτιλιζζαρε, περ λα πυλιζια, δετερσιπι ιν
πολπερε αδ αζιονε αβρασιπα, παγλιεττε μεταλλιχηε, δετεργεντι δαλλ∋αζιονε παρτιχολαρμεντε αγγρεσσιπα ο σολπεντι, χηε ποτρεββερο ροπιναρε ιρριμεδιαβιλμεντε λε
συπερφιχι. Λε σπυγνεττε υμιδε ποσσονο ινχολλαρσιⓒ αλλε συπερφιχι γηιαχχιατε. Σι
χονσιγλια ινολτρε δι νον τοχχαρε θυεστε συπερφιχι χον λε μανι υμιδε ο βαγνατε.
χηε ιλ

In

di eventuali

caso

Σε σι

problemi

πρεσεντασσερο ι προβλεμι σοττο ελενχατι, πριμα δι ιντερπελλαρε ιλ σερπιζιο δι
ποτρ προπαρε α μεττερε ιν αττο ι ποσσιβιλι ριμεδι χηε πενγονο δι

Ασσιστενζα Τεχνιχα σι
πολτα ιν πολτα

συγγεριτι.

Προβλεμα

Ριμεδιο

Χαυσα

Φυνζιοναμεντο
δελ

φριγοριφερο

Ιλ χομπρεσσορε
νον εντρα
ιν φυνζιονε

Ε∏ στατα

ιμποστατα

υνα

Ιμποσταρε

τεμπερατυρα

ιντερνα εχχεσσιπαμεντε ελεπατα.
Σι

υνα

τεμπερατυρα ιντερνα πι

ιδονεα.

αττιπατο αυτοματιχαμεντε ιλ χιχλο δι

σβριναμεντο.

Λ∏αττιπαζιονε

περιοδιχα

αυτοματιχο.

χομπλεταμεντε
Λα

σπινα

δελ

χαπο

δι αλιμενταζιονε

νον

ινσεριτα νελλα πρεσα δι χορρεντε.

Λ∏ερογαζιονε
Ιλ χομπρεσσορε
εντρα ιν φυνζιονε

μολτο σπεσσο

δελ χιχλο δι

σβριναμεντο πιενε αττιπατα ιν μοδο

δελλα χορρεντε

Χοντρολλαρε χηε λα
ινσεριτα

ιντερροττα.

φριγοριφερο μολτο πι ποτεντε
θυελλο χηε σι ποσσεδεπα πριμα.

α

σπινα σια

Χοντατταρε λ∏εντε

ερογατορε.

Θυεστο

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ι

δι

φριγοριφερι ποτεντι

Λα τεμπερατυρα αμβιενταλε
ελεπατα.

μολτο

χορρετταμεντε

φονδο νελλα πρεσα.

χομπρεσσορι δει
πι α λυνγο.

φυνζιονινο

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν θυεστο χασο ιλ
χομπρεσσορε εντρι ιν φυνζιονε πι σπεσσο.

Ιλ φριγοριφερο
ριμαστο α λυνγο
σχολλεγατο δαλλα χορρεντε.

Ιν

θυεστο χασο, χι πογλιονο αλχυνε

ορε

δι

φυνζιοναμεντο χοντινυο αφφινχη πενγανο
ραγγιυντε λε τεμπερατυρε δι εσερχιζιο
.

Ε∏ ιν φυνζιονε ιλ

προδυζιονε

δι

δισποσιτιπο
γηιαχχιο.

περ λα

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν

θυεστο χασο ιλ
πι σπεσσο.

χομπρεσσορε εντρι ιν φυνζιονε

Σι
ριποστα νελ φριγοριφερο υνα νοτεπολα
θυαντιτ δι αλιμεντι ο βεπανδε α
τεμπερατυρα αμβιεντε.

φυνζιοναμεντο χοντινυο αφφινχη πενγανο
ρισταβιλιτε λε τεμπερατυρε δι εσερχιζιο.

Σι

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν

απερτι τροππο φρεθυεντεμεντε
τροππο λυνγο γλι σπορτελλι.
σονο

ο

α

Γλι

σπορτελλι

νον σονο

βεν χηιυσι.

Ε∏ νεχεσσαριο

χερτο

υν

Χοντρολλαρε χηε ιλ
αλιμεντι

ο

ιν

υνα

τεμπερατυρα

Λε

γυαρνιζιονι δεγλι σπορτελλι
ο

φεσσυρατε.

σονο

πι σιανο

Ιμποσταρε

υνα

δεγλι σπορτελλι.

τεμπερατυρα ιντερνα πι

ιδονεα.

ιντερνα εχχεσσιπαμεντε βασσα.

δεφορματε

φριγοριφερο σια
πιανο, ε χηε νον

βεπανδε χηε οσταχολανο λα

χορρεττα χηιυσυρα

ιμποστατα

θυεστο χασο ιλ
πι σπεσσο.

χομπρεσσορε εντρι ιν φυνζιονε

περφετταμεντε

Ε∏ στατα

περιοδο δι

ροττε,

Επεντυαλι δαννι αλλε
ποσσονο

γυαρνιζιονι

χομπρομεττερε λα

θυεστο

χασο, λε

εσσερε

σοστιτυιτε

γυαρνιζιονι
.

τενυτα. Ιν

δεπονο

Προβλεμα

Χαυσα

Ριμεδιο

Λε τεμπερατυρε ιντερνε
σονο

Λα

τροππο βασσε

τεμπερατυρα

ιντερνα δελ

πανο

χονγελατορε τροππο
βασσα, μα θυελλα δελ
πανο φριγοριφερο

Ε∏ στατα

ιμποστατα

υνα

τεμπερατυρα

εχχεσσιπαμεντε βασσα δελ

πανο

πι ιδονεα τεμπερατυρα
χονγελατορε.

Ιμποσταρε

υνα

ιντερνα δελ

πανο

χονγελατορε.

νορμαλε
Λα τεμπερατυρα
ιντερνα δελ πανο

φριγοριφερο τροππο
μα θυελλα δελ
πανο χονγελατορε

βασσα,

Ε∏ στατα ιμποστατα υνα τεμπερατυρα
εχχεσσιπαμεντε βασσα δελ πανο

πι ιδονεα τεμπερατυρα
φριγοριφερο.

Ιμποσταρε

υνα

ιντερνα δελ

πανο

Ιμποσταρε

υνα

ιντερνα δελ

πανο

φριγοριφερο.

νορμαλε

Γλι αλιμεντι νει
χασσεττι χονγελανο

Ε∏ στατα

ιμποστατα

υνα

τεμπερατυρα

εχχεσσιπαμεντε βασσα δελ

πανο

πι ιδονεα τεμπερατυρα
φριγοριφερο.

φριγοριφερο.
Γλι αλιμεντι νελλο
σχομπαρτο φρεδδο

χονγελανο

Περ

γαραντιρε

λα λορο χονσερπαζιονε

οττιμαλε, γλι αλιμεντι δεπονο
αδ υνα τεμπερατυρα δι 0ΥΧ.

εσσερε

ριποστι

Ιν χονσιδεραζιονε δελ λορο νατυραλε
χοντενυτο δι

δελ τυττο

υμιδιτ ,

νορμαλε χηε αλχυνι αλιμεντι σι

γηιαχχινο.

Λε τεμπερατυρε ιντερνε
σονο

τροππο ελεπατε

Λε

τεμπερατυρε
οπερατιπε νελ πανο

χονγελατορε ο νελ
πανο φριγοριφερο
σονο

τροππο ελεπατε

Λα
νελ

τεμπερατυρα οπερατιπα ιμποστατα
πανο χονγελατορε
τροππο ελεπατα.

πι ιδονεα τεμπερατυρα
χονγελατορε.

Ιμποσταρε

υνα

ιντερνα δελ

πανο

Λα

τεμπερατυρα οπερατιπα ιμποστατα νελ
φριγοριφερο (χηε σι ριφλεττε συ θυελλα
δελ πανο χονγελατορε) τροππο ελεπατα.

Ιμποσταρε

υνα

πανο

ιντερνα δελ

πανο

Σι

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν

ο

απερτι τροππο φρεθυεντεμεντε
τροππο α λυνγο γλι σπορτελλι.
σονο

τεμπερατυρα

πι ιδονεα τεμπερατυρα
φριγοριφερο.
θυεστο

χασο

αλλ∏ιντερνο δει πανι αυμεντι

λεγγερμεντε.
Γλι

Λα

τεμπερατυρα
οπερατιπα νελ πανο
φριγοριφερο τροππο
ελεπατα, μεντρε
θυελλα νελ πανο
χονγελατορε
νορμαλε

σπορτελλι

σονο

σοχχηιυσι.

Χηιυδερλι αχχυραταμεντε.

Σι
ριποστα νελ φριγοριφερο υνα νοτεπολα
θυαντιτ δι αλιμεντι ο βεπανδε α
τεμπερατυρα αμβιεντε.

Αττενδερε χηε πενγα
νορμαλε τεμπερατυρα

ριπριστινατα
οπερατιπα.

λα

Ιλ φριγοριφερο
ριμαστο α λυνγο
σχολλεγατο δαλλα χορρεντε.

Αττενδερε χηε πενγα
νορμαλε τεμπερατυρα

ριπριστινατα
οπερατιπα.

λα

Σι

ιμποστατα

υνα

τεμπερατυρα

εχχεσσιπαμεντε ελεπατα δελ

φριγοριφερο.

πανο

πι ιδονεα τεμπερατυρα
φριγοριφερο.

Ιμποσταρε

υνα

ιντερνα δελ

πανο

λα

Χαυσα

Προβλεμα

Ριμεδιο

Ρυμορι ανομαλι
Ρυμορε
δι
φυνζιοναμεντο

χομπλεσσιπο

Ρυμορε
αλλ∏αττιπαζιονε δελ
χομπρεσσορε
?ιβραζιονι ο
ρυμορι ιντερμιττεντι

Αι

φριγοριφερι μοδερνι πενγονο ριχηιεστε
πρεσταζιονι νοτεπολμεντε πι ελεπατε
χηε ιν πασσατο.

Αλλ∏ινιζιο δελ χιχλο δι

πρεσσιονε

ρεφριγεραζιονε,

λα

αλλ∏ιντερνο δελ σιστεμα αυμεντα

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ι φριγοριφερι
δελλ∏υλτιμα γενεραζιονε σιανο λεγγερμεντε

πι

ρυμοροσι δι

θυελλι δεγλι

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν
χιχλο δι

ρεφριγεραζιονε

ιλ

αννι

πασσατι.

θυεστα φασε δελ

ρυμορε

δελ

χονσιδερεπολμεντε.

χομπρεσσορε αυμεντι

Λα

Ρεγολαρε ι πιεδινι. Σε χι νον βαστασσε,
ιντερπορρε δεγλι σπεσσορι τρα ι πιεδινι εδ ιλ
παπιμεντο.

συπερφιχιε συ χυι
ποσιζιονατο ιλ
νον
περφετταμεντε
φριγοριφερο
υνιφορμε ε ιν πιανο.

Ριμυοπερε

Επεντυαλι

ογγεττι αππογγιατι σοπρα ιλ
φριγοριφερο πιβρανο ε προδυχονο ρυμορε.
Ι

πιαττι

ε

ι χοντενιτορι

λεγγερμεντε.

γλι ογγεττι αππογγιατι

ριποστι συλλε
φριγοριφερο

Υνα

λεγγερα

πιβραζιονε

μενσολε αλλ∏ιντερνο δελ

τυττο νορμαλε. Μυοπερε

πιβρανο.

ογγεττι

χηε

ασσεσταρλι

μεγλιο.

Ιλ

φριγοριφερο

εντρα ιν χονταττο

ι μοβιλι χιρχοσταντι,
λε πιβραζιονι.

ο χον

ε

χον

λα

αλ

φριγοριφερο.

παρετι

τρασμεττε λορο

Αλλονταναρε δι

φριγοριφερο

πυ εσσερε δελ
λεγγερμεντε γλι
ιν

πιβρανο,

μοδο

δα

θυαλχηε μιλλιμετρο ιλ
παρετι ο δαι μοβιλι

δαλλε

χιρχοσταντι.

Πρεσενζα δι αχθυα,
χονδενσα

ο

γηιαχχιο

αλλ∏ιντερνο
Λε

παρετι ιντερνε
φριγοριφερο
σονο ριχοπερτε δι
δελ

Εχχεσσιπα

τεμπερατυρα εδ υμιδιτ

αμβιενταλε.

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν
χονδιζιονι σι περιφιχηι

υνα

θυεστε
χοπιοσα

φορμαζιονε δι χονδενσα.

χονδενσα
Γλι

σπορτελλι

νον σονο

χηιυσι βενε.

?εδερε αλλα

ποχε

Απερτυρα

ε

χηιυσυρα

δεγλι σπορτελλιⓒ.
Σι

απερτι τροππο φρεθυεντεμεντε
τροππο α λυνγο γλι σπορτελλι.
σονο

ο

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν

θυεστο χασο σι

φορμι δελλα χονδενσα.

Πρεσενζα δι
αχθυα, χονδενσα
ο

γηιαχχιο

αλλ∏εστερνο
Λε παρετι εστερνε
δελ φριγοριφερο ε λα
ζονα τρα γλι

σπορτελλι σονο
ριχοπερτε δι
χονδενσα

Εχχεσσιπα υμιδιτ αμβιενταλε.

Ε∏ δελ τυττο νορμαλε χηε ιν
χονδιζιονι σι περιφιχηι

υνα

θυεστε
χοπιοσα

φορμαζιονε δι χονδενσα.

Γλι σπορτελλι νον σονο χηιυσι βενε, ε
λ∏αρια φρεδδα χηε εσχε δαλλ∏ιντερνο σι
χονδενσα συλλε παρετι εστερνε.

Χηιυδερε αχχυραταμεντε
πεδερε αλλα

ποχε

δεγλι σπορτελλιⓒ.

γλι σπορτελλι, ε
Απερτυρα ε χηιυσυρα

Προβλεμα

Χαυσα

Ριμεδιο

Οδορι σγραδεπολι
Λ∏ιντερνο δελ

φριγοριφερο

Πυλιρε τυττε λε

πυλιτο.

νον

υνα

παρετι ε λε παρτι ιντερνε χον
σπυγνεττα ινυμιδιτα ιν υνα σολυζιονε

δι αχθυα
Σι

σονο

ριποστι αλιμεντι δαλλ∏οδορε μολτο φορτε.

Αλχυνι χοντενιτορι ποσσο
φορτε οδορε δι πλαστιχα.

βιχαρβονατο δι σοδιο.

ε

Χονσερπαρλι ιν χοντενιτορι

εμαναρε υν

σιγιλλατι.

Υτιλιζζαρε σολο χοντενιτορι περ αλιμεντι,
απερλι πυλιτι αχχυραταμεντε.

δοπο

Απερτυρα/ χηιυσυρα
δεγλι σπορτελλι
Γλι

σπορτελλι

νον

σι χηιυδονο βενε

Αλλ∏ιντερνο δελ
εχχεσσιπα
Σι

φριγοριφερο σι ριποστα
θυαντιτ δι αλιμεντι.

χηιυσο

σπορτελλο,

Ριορδιναρε ιλ χοντενυτο δελ

υνα

μοδο χηε

τροππο πιολεντεμεντε υνο
προποχανδο λ∏απερτυρα

Γλι

νον νε

σπορτελλι

υνα

φριγοριφερο,

ιν

οσταχολι λα χηιυσυρα.

δεπονο

εσσερε

χηιυσι

χον

χερτα δελιχατεζζα.

δελλ∏αλτρο.
Λα συπερφιχιε συ χυι
ποσιζιονατο
φριγοριφερο νον περφετταμεντε ιν πιανο.

ιλ

Ιλ παπιμεντο συ χυι
ποσιζιονατο ιλ
φριγοριφερο νον αδεγυαταμεντε σταβιλε.

Ρεγολαρε ι πιεδινι.
Χολλοχαρε

ιλ

ποσιζιονε,

δοπε ιλ

φριγοριφερο ιν υν∏αλτρα
παπιμεντο σια πι

σταβιλε.

Ιλ

Νον σι ριεσχε αδ
απριρε ι χασσεττι

φριγοριφερο

ιν χονταττο

Νει χασσεττι σι

θυαντιτ
Λε

γυιδε

χον

ριποστα

λε

υνα

παρετι.

Αλλονταναρλο δι

εχχεσσιπα

Ριορδιναρε ιλ χοντενυτο δει χασσεττι, ιν
μοδο χηε νον νε οσταχολι λα χηιυσυρα.

δι αλιμεντι.
δει χασσεττι

νον σονο

πυλιτε.

μιλλιμετρο.

θυαλχηε

Πυλιρε αχχυραταμεντε λε

γυιδε.

Δισπενσερ
Ιλ

δισπενσερ νον
γηιαχχιο

ερογα

Σι

αππενα αχχεσο ιλ φριγοριφερο, εδ ιλ
χοντενιτορε δελ γηιαχχιο ανχορα πυοτο.
Νελ πανο φριγοριφερο σι
ιμποστατα υνα
τεμπερατυρα εχχεσσιπαμεντε ελεπατα.

Ιλ ρυβινεττο δι χαριχο

δελλ∏αχθυα

χηιυσο.

Αττενδερε ιλ
δελ

τεμπο νεχεσσαριο αλλα προδυζιονε
πριμο θυαντιτατιπο δι γηιαχχιο.

τεμπερατυρα πι ιδονεα,
τεμπο νεχεσσαριο αλλα
προδυζιονε δελ πριμο θυαντιτατιπο δι γηιαχχιο.

Ιμποσταρε

ε

υνα

αττενδερε ιλ

Απριρε

ιλ ρυβινεττο,

ε

αττενδερε ιλ

νεχεσσαριο αλλα προδυζιονε
θυαντιτατιπο δι γηιαχχιο.

Γλι

σπορτελλι δελ πανο χονγελατορε ο δελ
φριγοριφερο νον σονο χηιυσι βενε.

πανο

Χηιυδερε αχχυραταμεντε

δελ

τεμπο
πριμο

γλι σπορτελλι.

Προβλεμα
Ιλ

Χαυσα

δισπενσερ

Ιλ

νον

χοντενιτορε ιν

ερογα

γηιαχχιο

γηιαχχιο πυ εσσερσι σχιολτο νελ
σεγυιτο αδ υν προλυνγατο

δισπενσερ

αππαρε βλοχχατο

Σμονταρε ιλ χοντενιτορε, ριμυοπερε ι
ρεσιδυι δι γηιαχχιο, θυινδι πυλιρλο, ασχιυγαρλο
ε ριμονταρλο. Αλ τερμινε,
τεμπο νεχεσσαριο αλλα προδυζιονε
δελ πριμο θυαντιτατιπο δι γηιαχχιο.

αχχυραταμεντε

ινυτιλιζζο, αδ υν χονσιστεντε ινναλζαμεντο
τεμπερατυρα ο αδ υνα προλυνγατα

δελλα

ιντερρυζιονε

Ιλ

Ριμεδιο

νελλ∏ερογαζιονε δι

αττενδερε ιλ

χορρεντε.

Τρα ιλ βραχχιο δελ δισποσιτιπο δι προδυζιονε
δελ γηιαχχιο εδ ιλ ρετρο δελ χοντενιτορε σι
σονο

Ριμυοπερε ι χυβεττι χηε οσταχολανο ιλ
φυνζιοναμεντο δελ

δισπενσερ.

βλοχχατι δει χυβεττι

Ι χυβεττι σι

σονο

σαλδατι τρα δι λορο.

Υτιλιζζαρε

πι σπεσσο ιλ δισπενσερ,
μαν μανο ιλ γηιαχχιο προδοττο.

χονσυμανδο
Νελ χοντενιτορε σι

γηιαχχιο προδοττι

σονο

ριποστι

χυβεττι δι

ιν πασχηεττε εστερνε.

Υτιλιζζαρε σολο ι χυβεττι δι γηιαχχιο προδοττι
δαλ δισποσιτιπο ινχορπορατο νελ φριγοριφερο, ι

θυαλι
Ιλ

δισπενσερ
νον

Ιλ ρυβινεττο δι χαριχο

χηιυσο.

δελλ∏αχθυα

ηαννο διμενσιονι ιδονεε.

Απριρε

ιλ ρυβινεττο,

ε

αττενδερε ιλ

νεχεσσαριο αλλα

προδυζιονε
θυαντιτατιπο δι γηιαχχιο.

ερογα
αχθυα
Γλι

σπορτελλι δελ πανο χονγελατορε ο δελ
φριγοριφερο νον σονο χηιυσι βενε.

Χηιυδερε αχχυραταμεντε

δελ

τεμπο
πριμο

γλι σπορτελλι.

πανο

Λ∏αχθυα ερογατα
ηα

υν

σαπορε ο
υν οδορε

ριμαστα

Λ∏αχθυα

τροππο

α

λυνγο

νελλα

πασχηεττα.

χον

Ι τυβι δι αλιμενταζιονε
βενε

Ρυμορε δι αχθυα
χηε σχορρε
Αλτρι

προβλεμι

ε

μολτο αχχυραταμεντε λα

ασχιυγαρε

λα πασχηεττα

δελλ∏ερογατορε, θυινδι ριεμπιρε

σγραδεπολε

Ρυμορε δι
γηιαχχιο χηε χαδε

Πυλιρε

πασχηεττα εδ ι τυβι δι αλιμενταζιονε

νον σονο

χολλεγατι

αλλ∏ερογατορε.

Θυεστο

ρυμορε

αλλ∏ιντερνο

Θυεστο

αχθυα φρεσχα

ε

φαρλα

σχορρερε υν

πο∏.

Χοντρολλαρε ιλ χολλεγαμεντο δει τυβι δι χαριχο
δελλ∏αχθυα ε δι αλιμενταζιονε δελλ∏ερογατορε

δελ τυττο νορμαλε, εδ
χοντενιτορε.

δοπυτο αι χυβεττι δι

δελ τυττο νορμαλε, εδ

δοπυτο

γηιαχχιο

χηε χαδονο

δελλ∏απποσιτο

ρυμορε

προδυζιονε

δελ

αλλ∏αχθυα

χηε

ριεμπιε

ιλ

δισποσιτιπο

γηιαχχιο.

Λεγγερε αττενταμεντε ιλ χαπιτολο Δισπενσερ περ λ∏ερογαζιονε
νελ θυαλε σονο ριπορτατε αλτρε υτιλι ινδιχαζιονι.

δι

γηιαχχιο

ε

αχθυαⓒ,

δι
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