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ΕΣΤΕ

ΦΡΙΓΟΡ ΦΙΧΟ

ΗΑ ΣΙΔΟ ΦΑΒΡΙΧΑΔΟ ΧΟΝ ΕΞΤΡΕΜΟ ΧΥΙΔΑΔΟ Ψ ΕΜΠΛΕΑΝΔΟ ΛΑΣ

∫ΛΤΙΜΑΣ ΙΝΝΟ?ΑΧΙΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛ ΓΙΧΑΣ.
ΕΣΠΕΡΑΜΟΣ ΘΥΕ ΣΕ ΣΙΕΝΤΑ ΧΟΜΠΛΕΤΑΜΕΝΤΕ ΣΑΤΙΣΦΕΧΗΟ ΧΟΝ ΣΥΣ ΠΡΕΣΤΑΧΙΟΝΕΣ
Ψ ΡΕΝΔΙΜΙΕΝΤΟ.

ΦΡΙΓΟΡ ΦΙΧΟ,

ΑΝΤΕΣ ΔΕ ΥΤΙΛΙΖΑΡ ΕΛ

ΛΕΑ ΕΣΤΕ ΜΑΝΥΑΛ ΕΝ ΣΥ ΤΟΤΑΛΙΔΑΔ. ΕΝ

ΙΝΣΤΑΛΑΧΙ Ν,

ΠΡΟΠΟΡΧΙΟΝΑΝ ΛΑΣ ΙΝΣΤΡΥΧΧΙΟΝΕΣ ΕΞΑΧΤΑΣ ΠΑΡΑ ΣΥ

Λ ΣΕ

ΕΜΠΛΕΟ Ψ

ΜΑΝΤΕΝΙΜΙΕΝΤΟ, ΑΣ ΧΟΜΟ ΑΛΓΥΝΟΣ ΧΟΝΣΕθΟΣ ∫ΤΙΛΕΣ.

ΙΝΣΤΑΛΑΧΙ Ν
ΣΕΛΕΧΧΙΟΝΕ ΥΝΑ
ΑΔΕΧΥΑΔΑ

1.

ΥΒΙΧΑΧΙ Ν

εθυιπο ελεχτροδομ στιχο α υνα
τεμπερατυρα χομπρενδιδα εντρε 10 ΥΧ ψ 43 ΥΧ.
Σι λα τεμπερατυρα αλρεδεδορ δελ εθυιπο εσ
δεμασιαδο αλτα ο δεμασιαδο βαφα εστα, εστο
ποδρ α δισμινυιρ συ χαπαχιδαδ δε ενφριαμιεντο.

5. Ινσταλε εστε

δε φ χιλ

ελ

φριγορ φιχο

εν υν

λυγαρ

2. Νο σιτ ε ελ

φριγορ φιχο

χερχα

δε φυεντεσ δε χαλορ

Χολοθυε
αχχεσο.

νι λο εξπονγα
ηυμεδαδ.

3. Παρα

υν

α

λα λυζ σολαρ διρεχτα

ο α

φυνχιοναμιεντο χορρεχτο δελ

λα

εν

τορνο
1.

Σι χολοχα ελ

φριγορ φιχο εμποτραδο εν λα παρεδ,
δεφε
σεπαραχι ν δε 30 χμ ο μ σ
ρεσπεχτο δε λα παρτε συπεριορ ψ 5 χμ ο μ σ χον
ρελαχι ν α λα παρεδ.
Ελ φριγορ φιχο δεβερ ελεπαρσε 2,5 χμ ο μ σ χον
ρεσπεχτο αλ συελο, εσπεχιαλμεντε σι στε στα
ενμοθυεταδο.
αλ

4. Ελ

ΧΟΝΤΙΝΥΑΧΙ Ν

Α

φριγορ φιχο,

περμιτα θυε ελ αιρε χιρχυλε λιβρεμεντε
αλ μισμο.

Λιμπιε

φριγορ φιχο

πολπο

αχυμυλαδο δυραντε ελ

εν

ελ

χομο

λα χυβιτερα, ετχ,

αδεχυαδο.

λυγαρ

Εστ ν εμβαλαδοσ

ποσιβλεσ

τρανσπορτε

φριγορ φιχο.

2. Ινσταλαρ λοσ αχχεσοριοσ

χονφυνταμεντε παρα
συ τρανσπορτε.

επιταρ

δα οσ δυραντε

3. Υστεδ τιενε

υν

μοδελο

ενσαμβλαρ ελ τιραδορ

δεβερ εσταρ τοταλμεντε νιπελαδο

παρα επιταρ πιβραχιονεσ.
Σι φυερα νεχεσαριο, αφυστε

ελ

ψ λα τοταλιδαδ δελ

μενοσ υνα

χον υν

σεγ ν

τιραδορ,

λασ ινστρυχχιονεσ

.

4. Χονεχταρ ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν ελ χτριχα

ελ(λοσ) τορνιλλο(σ)
ποσιβλεσ

δε

(ο ενχηυφε)

νιπελαχι ν παρα χομπενσαρ λασ
ιρρεγυλαριδαδεσ δελ συελο.

α

λα σαλιδα. Νο χονεχταρ οτροσ

ελεχτροδομ στιχοσ
5

Παρα θυε λασ πυερτασ χιερρεν χορρεχταμεντε, λα
παρτε φρονταλ δεβερ εσταρ λιγεραμεντε μ σ αλτα

.

εν

εστα μισμα σαλιδα.

Αντεσ δε αλμαχεναρ λοσ

προδυχτοσ αλιμεντιχιοσ,
ρεφριγεραδορ δυραντε 2 3 ηορασ.
Χομπροβαρ ελ φλυφο δε αιρε φρ ο εν ελ
χομπαρτιμεντο δελ χονγελαδορ παρα γαραντιζαρ
υν ενφριαμιεντο αδεχυαδο. Συ ρεφριγεραδορ ψα
ενχενδερ ελ

θυε λα

παρτε ποστεριορ.
Ελ(λοσ) τορνιλλο(σ) πυεδε(ν) γιραρσε φ χιλμεντε
ινχλινανδο λιγεραμεντε ελ φριγορ φιχο.
Γιρε ελ(λοσ) τορνιλλο(σ) δε νιπελαχι ν εν ελ
σεντιδο δε λασ αγυφασ δελ ρελοφ παρα ελεπαρ ελ
φριγορ φιχο ψ εν σεντιδο χοντραριο παρα βαφαρλο.

εστ λιστο παρα

27
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ΧΑΡΑΧΤΕΡΙΣΤΙΧΑΣ

ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤΟ
ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
Βομβιλλα

Βοτ ν δε χοντρολ δε

τεμπερατυρα

μοτορ

Αναθυελ χονγελαδορ
Χυβετερα φλεξιβλε

Αναθυελ πυερτα
δε ρεφριγεραδορ

(Οπχι ν)

ο
Προδυχχι ν εστ νδαρ δε
χυβιτοσ

Ηυεπερα

ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΕΝΤΟ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΔΟΡ

Μ δυλοσ δε ?ινο
(Εν χασο δε σεν
βανδεφα δε αχερο)
: Υστεδ πυεδε
υτιλιζαρλοσ χορνο
Μ δυλοσ δε ?οδκα
εν ελ χονγελαδορ.

Δεσοδοριζαντε

(Οπχι ν)
Χηιλλεδ Ροομ
Βοτ ν δε χοντρολ δε

τεμπερατυρα δε εσπαχιο
δε ενφριαμιεντο

Ρανυρασ παρα
χολοχαρ βοτελλασ

Βομβιλλα
Βομβιλλα Φ.Ι.Ρ.

(Οπχι ν)
Αναθυελ
Εσταντερ ασ

Χονδυχτο

πυερτα
ρεφριγεραδορ

Μυλτιφλυφο

Διστριβυψε ελ αιρε φρ ο α τοδο
ελ χομπαρτιμεντο δε
ρεφριγεραχ ον

Τορνιλλοσ δε
νιπελαχι ν

Χαφ ν παρα περδυρασ
Σε υτιλιζα παρα μαντενερ
φρεσχασ λασ φρυτασ ψ λασ

Πανελ δε σεπαραχι ν
δε περδυρασ (Οπχι ν)

περδυρασ, ετχ.

ΝΟΤΑ

Σι οβσερπα θυε φαλταν αλγυνοσ χομπονεντεσ εν συ υνιδαδ,
σε υτιλιχεν σ λο εν οτροσ μοδελοσ.

χομπονεντεσ

28

εσ

ποσιβλε

θυε διχηοσ
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ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ
ΠΥΕΣΤΑ ΕΝ ΜΑΡΧΗΑ
Χυανδο ινσταλε πορ πεζ πριμερα ελ φριγορ φιχο, δεφε θυε σε εσταβιλιχε δυραντε 2 α 3 ηορασ
νορμαλεσ δε φυνχιοναμιεντο αντεσ δε λλεναρλο χον αλιμεντοσ φρεσχοσ ο χονγελαδοσ.
Σι

σε

ιντερρυμπε

ελ

φυνχιοναμιεντο, εσπερε

5 μινυτοσ αντεσ δε πολπερ

α

πονερλο

εν

α

τεμπερατυρασ

μαρχηα.

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΑ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΔΟΡ
∞

Συ
εν

∞

ρεφριγεραδορ τιενε δοσ χοντρολεσ θυε λε περμιτεν ρεγυλαρ
χομπαρτιμεντο δελ ρεφριγεραδορ ψ δελ χονγελαδορ.

Πριμερο
εν

λα

τεμπερατυρα

ελ

φιφαρ

ελ ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΤΕΜΠ.

εν

3ⓒ ψ ελ ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΑΙΡΕ ΦΡΙΟ

5ⓒ.

Δεφαρλο φυνχιοναρ δυραντε 24 ηορασ (υν δ α) παρα εσταβιλιζαρ.
Αφυσταρ λα τεμπερατυρα δελ χομπαρτιμεντο σεγ ν συσ νεχεσιδαδεσ.

∞ΧΟΝΤΡΟΛΔΕΤΕΜΠ. -1,2,3,4,5,6,7
Χυαντο μαψορ σεα ελ ν μερο, μ σ φρ ο εσταρ ελ

ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
(

ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΑΙΡΕ ΦΡΙΟ

1

ΡΕΦΡΙΓ. ΜΑΞ

5

ΝΟΡΜΑΛ

9

ΦΡΕΕΖΕΡ. ΜΑΞ

Εν χλιμα

∞ΧΟΝΤΡΟΛΔΕΑΙΡΕΦΡΙΟ-1,2,3,4,5,6,7,8,9
Σι φιφα ελ χομπαρτιμεντο δε χονγελαχι ν εν 9ⓒ, σε ενφριαρ αλ μ ξιμο.
Περο ελ χομπαρτιμεντο δε ρεφριγεραχι ν σε ρεχαλενταρ , πορθυε ηαβρ
μενοσ φλυφο δε αιρε φριο εν εστε χομπαρτιμεντο.

φρ ο, λα υνιδαδ φυνχιονα

ρεχαλενταρσε. Παρα

∞

Πυεδε συβιρ λα

δε

)

73
654

∞

χομπαρτιμεντο

ρεφριγεραχι ν.

ΧΟΛΔ ΑΙΡ ΧΟΝΤΡΟΛ

υνα

μενοσ

χονγελαχι ν

τεμπερατυρα

εν

ελ

ψ ελ

μαψορ,

χομπαρτιμεντο δε χονγελαχι ν τιενε τενδενχια
φιφαρ ελ ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΑΙΡΕ ΦΡΙΟ εν 7ⓒ～ 9ⓒ.

α

χονγελαδορ χυανδο αβρα λα πυερτα φρεχυεντεμεντε χοντενιενδο μυχηα
αφυστε ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΑΙΡΕ ΦΡ Ο α ∀7-9∀ παρα ενφριαρ ελ ιντεριορ δελ

χαντιδαδ δε αλιμεντοσ. Εν εστε χασο,

χονγελαδορ.
Σι πυελε α γιραρ ΧΟΝΤΡΟΛ
χον

∞

ΔΕ ΑΙΡΕ

ΦΡ Ο

λα

α

ποσιχι ν οριγιναλ πυεδε

ρεδυχιρ ελ

χονσυμο

δε

ενεργ α

αλτο ρενδιμιεντο.

Εν χλιμα χ λιδο ο σι δεσεα λλεναρ μυχηο ελ

τενδρ τενδενχια

α

χομπαρτιμεντο

δε

ρεφριγεραχι ν,

εστε

χομπαρτιμεντο

ρεχαλενταρσε.

Παρα υνα ρεφριγεραχι ν α ν μαψορ, χολοθυε ελ ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΑΙΡΕ ΦΡΙΟ εν 2ⓒ～ 4ⓒ παρα περμιτιρ υν
μαψορ φλυφο δε αιρε φρ ο εν ελ χομπαρτιμεντο δε ρεφριγεραχι ν ψ ελ ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΤΕΜΠ. εν 6ⓒ～ 7ⓒ.
Σι φιφα ελ ΧΟΝΤΡΟΛ ΔΕ ΑΙΡΕ ΦΡΙΟ εν 7ⓒ～ 9ⓒ, ελ χομπαρτιμεντο δε ρεφριγεραχι ν νο σε ενφριαρ λο

συφιχιεντε.

29
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ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ
ΦΑΒΡΙΧΑΧΙΟΝ ΔΕ ΧΥΒΙΤΟΣ
Χομπροβαρ

σι

συ

εθυιπο ελεχτροδομ στιχο

υσα

ελ

Τιπο

δε

βανδεφα

δε ηιελο Γενεραλ

Τιπο Γενεραλ
Παρα ηαχερ χυβιτοσ, ρελλεναρ λα βανδεφα δε ηιελο
αγυα ψ χολοχαρλα εν ελ χομπαρτιμεντο δε λα

χον

χυβετερα. Ιντροδυχιρ λα χυβετερα
μεντο δε

εν

ελ

Βανδεφασ δε Ηιελο

χομπαρτιΧυβετερα

χονγελαχι ν.

Παρα ρετιραρ λοσ χυβιτοσ, χογερ λα βανδεφα πορ
εξτρεμοσ ψ φορζαρλα χον συαπιδαδ.

συσ

Τιπο Φλεξιβλε
Παρα ηαχερ χυβιτοσ, ρελλεναρ λα βανδεφα δε ηιελο
αγυα ψ χολοχαρλα εν λα ποσιχι ν πρεπιστα.

χον

Βανδεφασ δε Ηιελο
Παρα ρετιραρ λοσ χυβιτοσ, μαντενερ ελ βοτ ν δε λα
βανδεφα ψ ρεαλιζαρ υνα ροταχι ν συαπε. Δε εστα

φορμα, λοσ χυβιτοσ χαερ ν

Υστεδ

εν

λα χυβετερα.

πυεδε ρεμοπερ λα Χυβετερα φλεξιβλε
χομπαρταμιεντο δε χονγελαδορ

παρα υσαρ ελ
μ σ αμπλιο.
Υστεδ δεβε
ψ λα

μαρχο

ρεμοπερ

λασ

βανδεφασ χυβετερασ
λυεγο σαθυε ελ

δε χυβιτοσ δε ηιελο, ψ
ηαχια ελ λαδο δερεχηο.

χαφα

Χυβετερα

30

Μαρχο

ο

Φλεξιβλε.
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ΦΥΝΧΙΟΝΑΜΙΕΝΤΟ
ΡΕΦΡΙΓΕΡΑΧΙΟΝ ΔΕΛ ΕΣΤΑΝΤΕ ΔΕ ΒΟΤΕΛΛΑΣ
Χον εστα φυνχι ν πορπορχιονα αιρε φριο αλ ∀εσταντε δε βοτελλασ∀
ηαχιενδο υν χαμινο δε χιρχυλαχι ν δε αιρε φριο εν λα πυερτα.

Χαμινο δε χιρχυλαχι ν δε αιρε φριο

Χυανδο υστεδ χολοχα νυεπαμεντε υν αλιμεντο εν ελ εσταντε
δε βοτελλασ, ελ ρεφριγεραδορ πορπορχιονα ελ εσταντε δε βοτελλασ
χον αιρε φριο.Χομο ρεσυλταδο, ελ τιεμπο δε ρεφριγεραχι ν εσ
αχορταδα.
Χυανδο εντρε αγυα υ οτρο οβφετο εξτρα ο εν ελ χαμινο δε
χιρχυλαχι ν δε αιρε φριο αλ λιμπιαρ ελ ρεφριγεραδορ, εσ ποσιβλε
βαφαρσε λα εφιχιενχια, ασι χομο χυανδο λα εμπαθυεταδυρα δε
ηυλε εστε δα αδα, πυεδε σερ δεβιλιταδα λα εφιχιενχια.

ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΙΕΝΤΟ ΠΑΡΑ ΧΑΡΝΕ ΦΡΕΣΧΑ
Χυανδο

πυερτα, ελ αιρε χαλιεντε νο αφεχταρα αλ χομπαρα χαρνε φρεσχα. Δε εστε μοδο, ποδρ αλμαχεαλιμεντοσ μ σ φρεσχοσ δεντρο δελ μισμο.
σε

αβρα λα

παρτιμιεντο
ναρ

Ταντο ελ εσταντε
εσταρ χολοχαδοσ

χομπαρτιμιεντο

λα βανδεφα παρα χαρνε φρεσχα δεβερ ν
ποσιχι ν χορρεχτα. Σι νο φυερα ασ , εστε
ποδρ χυμπλιρ ελ παπελ παρα ελ θυε ηα σιδο

χομο
εν
νο

λα

χονχεβιδο.

ΔΕΣΧΟΝΓΕΛΑΧΙ Ν
δεσχονγελαχι ν σε λλεπα α χαβο αυτομ τιχαμεντε.
δεσχονγελαδα φλυψε α λα βανδεφα δε επαποραχι ν
φριγορ φιχο ψ σε επαπορα αυτομ τιχαμεντε.
Λα

Ελ αγυα

υβιχαδα

εν

λα

παρτε ινφεριορ

τρασερα δελ

ΔΕΣΟΔΟΡΙΖΑΔΟΡ(ΟΠΧΙΟΝΑΛ)
Λα δεσοδοριζαχι ν

σε

λλεπα

α

χαβο μεδιαντε ελ

Λοσ ολορεσ δεσαγραδαβλεσ δελ
σαλυδ ψ παρα λοσ αλιμεντοσ.

Μοδο δε

χομπαρτιμιεντο

εμπλεο

δε

υν

∀χαταλιζαδορ δε

δε αλιμεντοσ φρεσχοσ

σε

παλαδιο∀.

ελιμιναν σιν

πελιγρο αλγυνο

παρα λα

εμπλεο

Χομο ελ χαταλιζαδορ εστ υβιχαδο εν λα σαλιδα δελ αιρε δε ρεφριγεραχι ν ηαχια ελ
μεντοσ φρεσχοσ, νο ηαψ νεχεσιδαδ δε μανιπυλαχι ν αλγυνα.

χομπαρτιμιεντο

Νο υτιλιχε ηερραμιεντασ

ποδρ α

πυνζαντεσ

εν

λα σαλιδα δε αιρε δε

ρεφριγεραχι ν,

ψα θυε

δε αλι-

δα αρ ελ

χαταλιζαδορ δε δεσοδοριζαχι ν.

Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ χον ολορεσ φυερτεσ, ενπυ λπαλοσ ο γυ ρδελοσ δεντρο δε
ταπα, πυεστο θυε ελ ολορ ποδρ α τρανσμιτιρσε α οτροσ αλιμεντοσ.

Χαταλψστ
Παρα

ρεμοπερ

ελ αροματιζαντε,

σεπ ρελο

ηαχια

αβαφο εστιρ νδο
τιπο(∠)

ηαχια ελ φρεντε δεσπυ σ δε ινσερταρ υν δεστορνιλλαδορ δε
εν ελ ηυεχο ιντεριορ χομο λα φιγυρα δελ λαδο δερεχηο.

31

υν

χοντενεδορ

χον

3828JD8226F-‰"˘

˛

26~3700.3.10 1:46 PM ˘`3 2

ΟΠΕΡΑΧΙΟΝΕΣ
Λ ΜΠΑΡΑ Ρ.Ι.Λ.(ΟΠΧΙΟΝΑΛ)
Χαραχτερ στιχασ
Λοσ ραψοσ ινφραρροφοσ λεφανοσ(Ρ.λ.Λ) εμιτιδοσ δεσδε λα λ μπαρα δε ραψοσ
σεθυεν λοσ αλιμεντοσ ψ ματιενεν συ φορμα οριγιναλ σιν τρανσφορμαρλοσ.
ΑΙ ινχρεμενταρ ελ χιδο

νυχλ ιχο, λοσ ραψοσ ινφραρροφοσ λεφανοσ
τιεμπο.

ινφραρροφοσ λεφανοσ ιμπιδεν

χονσερπαν

θυε

σε

ασιμισμο ελ σαβορ ψ ελ ολορ δε

λοσ αλιμεντοσ δυραντε μυχηο

Αλμαχεναμιεντο μ σ εφιχαζ δε λοσ αλιμεντοσ
Ρεσυλτα δε γραν υτιλιδαδ παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ σιν χονδιχομο πυεδεν σερ σαλ ο αζ χαρ, ψ παρα αλιμεντοσ

μεντοσ,

χρυδοσ θυε νεχεσιτεν μαντενερσε
-

(Ροδαφασ): χαρνεσ,πεσχαδοσ,

α

βαφασ τεμπερατυρασ.
ετχ., χρυδοσ.

απεσ,

Δε γραν υτιλιδαδ παρα μαντενερ ελ σαβορ

οριγιναλ

δε λοσ

αλιμεντοσ, ψα θυε λοσ Ρ.λ.Λ. ιμπιδεν λα φερμενταχι ν εξχεσιπα
δε λοσ μισμοσ ψ θυε στοσ σε πασεν.
?ερδυρασ χον εσπεχιασ, ψογυρ, ετχ.
-

Ρεσυλτα τιλ παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ χοχιναδοσ ο θυε σε
πασεν φ χιλμεντε σι σε μετεν εν ελ χονγελαδορ.
Ηυεποσ δυροσ, βροτεσ δε βαμβ , περδυρασ παρα χονδιμεντο,ετχ.

-

Φυνχιοναμιεντο

λ μπαρα Ρ.λ.Λ. σε ενχενδερ χυανδο σε πονγα εν
φριγορ φιχο. Δυραντε ελ φυνχιοναμιεντο δελ
φριγορ φιχο, λα λ μπαρα δε Ρ.λ.Λ. σε ενχιενδε ψ σε απαγα
αυτομ τιχαμεντε δεπενδιενδο δε λα τεμπερατυρα
ιντερνα δελ φριγορ φιχο. Πορ ταντο, νο εσ νεχεσαρια
μανιπυλαχι ν αλγυνα δε λα μισμα.
Λα

μαρχηα ελ

Λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ. εστ ρεχυβιερτα χον ματεριαλεσ
εσπεχιαλεσ παρα υνοσ ρεσυλταδοσ πτιμοσ.

Σι

σε

ταπα

ο

χυβρε λα

λ μπαρα Ρ.λ.Λ.,

Σι αλμαχενα λοσ αλιμεντοσ ενπυελτοσ

σε
εν

ρεδυχιρ
πινιλο

ο

συ

εφεχτο.

παπελ

δε αλυμινιο,

εν

λυγαρ

δε

εν υν

ρεχιπιεντε

χον

οβτενδρ

μεφορεσ

Σι δεσεα

χομπροβαρ ελ φυνχιοναμιεντο δε λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ., πυλσε ελ βοτ ν δε λα πυερτα δελ χομπαρφριγορ φιχο ψ περιφιθυε λα λυζ δε λα παρτε νο ρεχυβιερτα δε λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ. ψ δελ χασθυιλλο.

ρεσυλταδοσ δε λοσ Ρ.λ.Λ.

τιμιεντο δελ

ΠΡΕΧΑΥΧΙ Ν

Νο

τοθυε λα λ μπαρα Ρ.λ.Λ. μιεντρασ σε ενχυεντρε εν φυνχιοναμιεντο.
τεμπερατυρα δε λα συπερφιχιε ποδρ α θυεμαρλε λοσ δεδοσ.

Λα ελεπαδα
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ΣΥΓΕΡΕΝΧΙΑΣ ΠΑΡΑ ΕΛ ΑΛΜΑΧΕΝΑΜΙΕΝΤΟ ΔΕ ΛΟΣ ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ
ΑΛΜΑΧΕΝΑΜΙΕΝΤΟ ΔΕ ΑΛΙΜΕΝΤΟΣ
Γυαρδε λοσ αλιμεντοσ φρεσχοσ

γελαχι ν

εσ υν

φαχτορ

εν

Νο αλμαχενε αλιμεντοσ θυε

ελ

πασεν φ χιλμεντε

σε

δελ

χομπαρτιμιεντο

Ελ μοδο δε

φριγορ φιχο.

χονγελαχι ν

ψ δεσχον-

παρα μαντενερ λα φρεσχυρα ψ ελ σαβορ.

ιμπορταντε

α

βαφασ τεμπερατυρασ,

χομο

πλ τανοσ, πι ασ

ψ μελ ν.

Δεφε ενφριαρ λα χομιδα αντεσ δε γυαρδαρλα. Σι σε ιντροδυχε χομιδα χαλιεντε εν ελ φριγορ φιχο, ποδρ αν
εστροπεαρσε οτροσ αλιμεντοσ χερχανοσ ψ αυμενταρ α λα φαχτυρα δελ χονσυμο ελ χτριχο.
Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ, χ βραλοσ χον υνα ενπολτυρα δε πινιλο ο γυ ρδελοσ εν υν χοντενεδορ χον
ταπα. Εστο επιταρ θυε σε επαπορε λα ηυμεδαδ ψ χοντριβυιρ α θυε λοσ αλιμεντοσ μαντενγαν συ σαβορ ψ
συσ χομπονεντεσ νυτριτιποσ.
Νο βλοθυεε λοσ ρεσπιραδεροσ
τεμπερατυρασ δελ φριγορ φιχο.
Νο αβρα λα
υρασ

Παρα

πυερτα

χον

αλιμεντοσ. Λα χιρχυλαχι ν αδεχυαδα δελ αιρε φρ ο μαντιενε υνιφορμεσ λασ

φρεχυενχια. Εστο

χον

δεφα

εντραρ αιρε χαλιεντε

εν

ελ

φριγορ φιχο

ψ ηαχε θυε λασ

τεμπερατ-

αυμεντεν.

αφυσταρ

χον

δε χοντρολ δε

φαχιλιδαδ ελ χοντρολ δε τεμπερατυρα

,

νο

αλμαχενε

προδυχτοσ

αλιμεντιχιοσ

χερχα

δελ βοτ ν

τεμπερατυρα.

ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΙΕΝΤΟ ΔΕΛ ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
Νο

γυαρδε

Νο πυελπα

βοτελλασ
α

εν

χονγελαρ

ελ

χομπαρτιμιεντο

αλιμεντοσ

δελ

χονγελαδορ; ποδρ αν

δεσχονγελαδοσ.

Σε

περδερ α

συ

εσταλλαρ αλ

σαβορ ψ

συ

χονγελαρσε.
παλορ νυτριτιπο.

Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ

τιεμπο, χολ θυελοσ

σοβρε ελ

χονγελαδοσ, χομο, πορ εφεμπλο. ηελαδοσ, δυραντε λαργοσ περ οδοσ
εσταντε δελ χονγελαδορ ψ νο εν ελ αναθυελ δε λα πυερτα.

δε

ΧΟΜΠΑΡΤΙΜΙΕΝΤΟ ΔΕΛ ΦΡΙΓΟΡΙΦΙΧΟ
Επιτε χολοχαρ αλιμεντοσ

χον υν

φριγορ φιχο. Ποδρ αν χονγελαρσε
Λιμπιε σιεμπρε

ελεπαδο
αλ εντραρ

γραδο
εν

δε ηυμεδαδ

χονταχτο διρεχτο

εν

λα

χον

παρτε

τρασερα δε λοσ εσταντεσ δελ

ελ αιρε φρ ο.

συ ρεφριγεραχι ν. Λασ φρυτασ ψ περδυρασ δεβερ ν λαπαρσε ψ εσχυρεμπαθυεταδοσ δεβερ ν σεχαρσε παρα επιταρ σαλπιχαδυρασ α λοσ αλιμεντοσ αδψα-

λοσ αλιμεντοσ αντεσ δε

ριρσε ψ λοσ αλιμεντοσ
χεντεσ.

Χυανδο

γυαρδε ηυεποσ εν συσ βανδεφασ δε αλμαχεναμιεντο, ασεγ ρεσε δε θυε σεαν φρεσχοσ
χολ θυελοσ σιεμπρε εν ποσιχι ν περτιχαλ. Εστο λοσ μαντενδρ φρεσχοσ δυραντε μ σ τιεμπο.

Πυεδε ηαβερ χονδενσαχι ν δεντρο δελ

ΝΟΤΑ

ψ

ρεφριγεραδορ χυανδο λο υσε εν υν λυγαρ χαλιεντε ψ
αβρα ψ χιερρε λα πυερτα χον φρεχυενχια, ο δεποσιτε μυχηα χαντιδαδ δε περδυρασ
υσυαλμεντε. Εστο εσ νορμαλ ψ νο ηαψ προβλεμα εν λα φυνχι ν δελ ρεφριγεραδορ. Λιμπιε λασ
η μεδο,
γοτασ

ο

χον υν

τραπο

σεχο.
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ΛΙΜΠΙΕΖΑ
Εσ

ΠΑΡΤΕΣ ΙΝΤΕΡΙΟΡΕΣ

μαδασ

Λιμπιαρ λοσ αναθυελεσ δελ
χομπαρτιμεντο, πανελεσ δε λασ πυερτασ, βανδεφασ ψ
φυντασ μαγν τιχασ δε λασ πυερτασ, ετχ. χον υνα

εστο

σολυχι ν

ιμπορταντε

μαντενερ

συ

ρεφριγεραδορ λιμπιο

παρα

επιταρ ολορεσ ινδεσεαβλεσ. Λασ χομιδασ δερρασε δεβεν λιμπιαρ ινμεδιαταμεντε, ψα θυε
ποδρ α αχιδιφιχαρ ψ μανχηαρ λασ συπερφιχιεσ δε
πλ στιχο σι σε δεφαν μυχηο τιεμπο. Νο υτιλιζαρ
νυνχα εστροπαφοσ μετ λιχοσ, χεπιλλοσ, δετεργεντεσ
αβρασιποσ ο σολυχιονεσ αλχαλινασ φυερτεσ εν νινγυνα δε λασ συπερφιχιεσ
Σιν εμβαργο, αντεσ δε
λιμπιαρ, ρεχυερδε θυε λοσ οβφετοσ η μεδοσ τιενδεν
α πεγαρσε ο αδηεριρσε α συπερφιχιεσ εξτρεμαδαμεντε φρ ασ. Νο τοθυε λασ συπερφιχιεσ χονγελαδασ
χον λασ μανοσ η μεδασ ο μοφαδασ.

α

βασε δε βιχαρβονατο

δετεργεντε

συαπε.

Ενφυαγαρ

Σε ρεχομιενδα

λοσ

χομο

λιμπιεζα περι διχα
Λιμπιαρ τοδοσ

υνα

σολυχι ν

α

βασε δε

σεχαρ.

ΙΝΦΟΡΜΑΧΙ Ν

ΓΕΝΕΡΑΛ

?ΑΧΑΧΙΟΝΕΣ
Εν

υνασ

ΜΥΔΑΝΖΑΣ

παχαχιονεσ δε χορτα

Θυιτε

ο φιφε δε υν μοδο σεγυρο τοδοσ λοσ χομπονεντεσ εξτρα βλεσ δελ ιντεριορ δελ ρεφριγεραδορ. Παρα

δυραχι ν, προβαβλε-

μεφορ σερ δεφαρ ελ φριγορ φιχο φυνχιονανδο.
Ιντροδυζχα εν ελ χονγελαδορ λοσ αλιμεντοσ θυε
πυεδαν χονγελαρσε παρα υνα μαψορ χονσερπαχι ν.
Χυανδο πιενσε εσταρ φυερα δυραντε υν περ οδο προλονγαδο δε τιεμπο, σαθυε τοδοσ λοσ αλιμεντοσ,
δεσχονεχτε ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν, λιμπιε χομπλεταμεντε ελ ιντεριορ ψ δεφε ΑΒΙΕΡΤΑΣ λασ πυερτασ
παρα ιμπεδιρ λα φορμαχι ν δε ολορεσ.
μεντε λο

επιταρ δα οσ

ελ(λοσ) τορνιλλο(σ) δε νιπελαχι ν,
χομπλεταμεντε εν λα βασε.

εν

ιντροδ ζχαλοσ

ΧΟΝΔΥΧΤΟ ΑΝΤΙΧΟΝΔΕΝΣΑΧΙΟΝ
Λα
εν

παρεδ εξτεριορ δελ φριγορ φιχο πυεδε χαλενταρσε
αλγυνασ οχασιονεσ, εσπεχιαλμεντε δεσπυ σ δε

λα ινσταλαχι ν.
Νο

ΧΟΡΤΕΣ ΕΛΕΧΤΡΙΧΟΣ
Λα

μαψορ α

σολυχιοναν

δοσ ηορασ ψ

σε

αλαρμε. Εστο

σε

δεβε

δε λοσ χορτεσ δε λα αλιμενταχι ν
εν υνα ο

χον υν

δελ ιντεριορ.

χομπαρτιμεντοσ χον
Ενφυαγαρ ψ

βιχαρβονατο.

υνα

αγυα τιβια

Ρετιραρ ελ ενχηυφε δε λα παρεδ αντεσ δε
εν λασ χερχαν ασ δε λασ παρτεσ ελ χτριχασ δελ εθυιπο ελεχτροδομ στιχο (βομβιλλασ,
ιντερρυπτορεσ, χοντρολεσ, ετχ). Πασαρ υνα
εσπονφα ο πα ο παρα ρετιραρ ελ εξχεσο δε
ηυμεδαδ επιτανδο ασ θυε ελ αγυα ο λ θυιδο
σε ιντροδυζχαν εν λασ παρτεσ ελ χτριχασ ψ
πυεδαν γενεραρ υν χορτοχιρχυιτο. Νο υτιλιζαρ
λ θυιδοσ δε λιμπιεζα ινφλαμαβλεσ ο τ ξιχοσ.

-

-

ο

σεχαρ.

λιμπιαρ

ΕΞΤΕΡΙΟΡ Υτιλιζαρ υνα σολυχι ν τιβια δε φαβ ν ο
δετεργεντε συαπε παρα λιμπιαρ ελ αχαβαδο δε συ
ρεφριγεραδορ. Λιμπιαρ χον υν πα ο λιμπιο ψ η μεδο
ψ σεχαρ δεσπυ σ.
ΙΝΤΕΡΙΟΡ

ψ

Α?ΙΣΟ

.

ταντο δελ εξτεριορ

-

νο

αφεχταν

α θυε ελ χονδυχτο
αντιχονδενσαχι ν βομβεα

σε
α

λασ

χαλιεντε παρα
συδαχι νⓒ δε λα

ρεφριγεραντε

τεμπερατυρασ δελ φριγορ φιχο. Σιν εμβαργο, δεβερ
επιταρσε αβριρ λασ πυερτασ δυραντε λοσ χορτεσ ελ χτριχοσ. Χυανδο σε προδυζχαν χορτεσ προλονγαδοσ,
χολοθυε υν βλοθυε δε ηιελο σεχο σοβρε λοσ παθυετεσ χονγελαδοσ.

επιταρ λα

παρεδ

34

εξτεριορ.

Χονδυχτο
αντιχονδενσαχι ν
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ΣΥΣΤΙΤΥΧΙ Ν

Λ ΜΠΑΡΑ

ΔΕ ΛΑ

Λ ΜΠΑΡΑ ΔΕΛ ΧΟΝΓΕΛΑΔΟΡ
1. Δεσχονεχτε ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν δε λα τομα δε ρεδ.
2. Θυιτε λα

ταπα τιρανδο δε ελλα ηαχια αβαφο ψ εμπυφ νδολα

αδελαντε
σε

3.

χον

μυεστρα

λα

α

νυεπα

τρασ ιντροδυχιρ ελ δεδο

φιγυρα δε λα δερεχηα.
λ μπαρα γιρ νδολα εν ελ σεντιδο
εν

εν

λα

α

πεζ

ηαχια

ελ οριφιχιο ιντεριορ,

σεγ ν

λα

Εξτραιγα λα
ρελοφ ψ χ μβιελα

4. Λλεπε

μανο

χαβο λα

πορ

χοντραριο

α

λασ

δελ

αγυφασ

υνα νυεπα.

οπεραχι ν

δε ενσαμβλαδο

δεβερ τενερ λασ μισμασ

εν

ορδεν ινπερσο. Λα βομβιλλα

εσπεχιφιχαχιονεσ

θυε λα

οριγιναλ.

ΧΑΜΒΙΟ ΔΕ ΒΟΜΒΙΛΛΑΣ
1. Δεσενχηυφαρ ελ ελεχτροδομ στιχο δε λα

παρεδ.
ρεφριγεραδορ.
Παρα ρεμοπερ λα χυβιερτα δε λα λ μπαρα, ινσερτε ελ δεστορνιλλαδορ δε τιπο
∀∠∀
εν ελ ηυεχο ινφεριορ δε λα χυβιερτα δε λα λ μπαρα ψ ηαχ α αδελαντε.
Δεσενροσχαρ λα βομβιλλα εν σεντιδο χοντραριο α λασ μανεχιλλασ δελ ρελοφ.
Μονταρ εν ορδεν ινπερσο αλ δεσμονταφε. Λα βομβιλλα δε ρεεμπλαζο δεβε
τενερ λασ μισμασ εσπεχιφιχαχιονεσ θυε λα βομβιλλα οριγιναλ.

2. Ρετιραρ λοσ

3.
4.
5.

αναθυελεσ

δελ

ΑΔ?ΕΡΤΕΝΧΙΑΣ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΕΣ
ΧΟΝΕΞΙ Ν Α ΤΙΕΡΡΑ(ΜΑΣΑ)

ΝΟ ΥΤΙΛΙΧΕ ΧΑΒΛΕΣ ΑΛΑΡΓΑΔΟΡΕΣ
Σι φυερα

ποσιβλε,

χονεχτε ελ

φριγορ φιχο

α υνα

τομα

χορτοχιρχυιτο ελ χτριχο, λα χονεξι ν
ρεδυχε ελ ριεσγο δε δεσχαργασ
ελ χτριχασ ψα θυε προπορχιονα υν χαβλε δε εσχαπε
παρα λα χορριεντε ελ χτριχα.
Εν ελ

ελ χτριχα ινδιπιδυαλ παρα επιταρ θυε λα χομβιναχι ν
δε στε χον οτροσ απαρατοσ ο λυχεσ δομ στιχασ

πυεδα προποχαρ
χορτε ελ χτριχο.

υνα

σοβρεχαργα

ψ ελ

α

χονσιγυιεντε

Παρα επιταρ
α

δε

συ

αγεντε δε σερπιχιο.

ΑΤΡΑΧΧΙ Ν

υν

ποσιβλεσ δεσχαργασ ει χτριχασ,
απλιχαχι ν.

χονεχτε

τιερρα εστα

πυεδε τενερ χομο ρεσυλταδο δεσχαργασ ελ χτριχασ.
Χονσυλτε α υν ελεχτριχιστα χυαλιφιχαδο ο α υν τ χνιχο
δε σερπιχιο σι νο χομπρενδε περφεχταμεντε λασ
ινστρυχχιονεσ παρα λα χονεξι ν α τιερρα ο σι τιενε
δυδασ σοβρε λα χονεξι ν χορρεχτα δε λα απλιχαχι ν α
τιερρα.

Σι ελ χορδ ν δε αλιμενταχι ν εστ δα αδο, σε δεβε
ρεεμπλαζαρ χον υν χορδ ν ο χονφυντο δελ φαβριο

δε

Λα υτιλιζαχι ν ιναδεχυαδα δε λα τομα δε τιερρα

ΧΑΜΒΙΟ ΔΕΛ ΧΟΡΔΟΝ ΔΕ
ΑΛΙΜΕΝΤΑΧΙΟΝ

χαντε

χασο

τιερρα(μασα)

Εστα

ΜΥΨ ΠΕΛΙΓΡΟΣΑ

φριγορ φιχο παχ ο πυεδε χονστιτυιρ υνα ατραχχι ν πελιγροσα παρα λοσ νι οσ. Θυιτε λασ φυντασ,
ενγανχηεσ, ταπασ ο λα πυερτα χομπλετα δε λα
απλιχαχι ν νο υτιλιζαδα ο αδοπτε λασ μεδιδασ
νεχεσαριασ παρα θυε νο χονστιτυψα πελιγρο
αλγυνο.
Υν

απαρατο δεβερ

ΝΟ ΕΣΠΕΡΕ,

35

τιερρα(μασα).

Η ΓΑΛΟ ΑΗΟΡΑ!

γυαρδε ματεριαλεσ ινφλαμαβλεσ, εξπλοσιποσ
προδυχτοσ θυ μιχοσ δεντρο δελ φριγορ φιχο.

Νο
ο

χονεχταρσε α

3828JD8226F-‰"˘

˛

26~3700.3.10 1:46 PM ˘`3 6

ΑΝΤΕΣ ΔΕΛ ΛΛΑΜΑΡ ΑΛ ΣΕΡ?ΙΧΙΟ ΤΕΧΝΙΧΟ
ΕΝ ΜΥΧΗΑΣ ΟΧΑΣΙΟΝΕΣ ΠΥΕΔΕΝ Ε?ΙΤΑΡΣΕ ΛΑΣ ΛΛΑΜΑΔΑΣ ΑΛ ΣΕΡ?ΙΧΙΟ ΤΕΧΝΙΧΟ!
ΣΙ ΧΡΕΕ ΘΥΕ ΕΛ ΦΡΙΓΟΡ ΦΙΧΟ ΝΟ ΦΥΝΧΙΟΝΑ ΔΕΛ ΜΟΔΟ ΑΔΕΧΥΑΔΟ, ΧΟΜΠΡΥΕΒΕ ΕΝ ΠΡΙΜΕΡ

ΛΥΓΑΡ ΛΑΣ ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΑΥΣΑΣ ΘΥΕ ΣΕ ΜΥΕΣΤΡΑΝ Α

ΠΡΟΒΛΕΜΑ
Ελ

φριγορ φιχο

νο

ΧΟΝΤΙΝΥΑΧΙ Ν

ΠΟΣΙΒΛΕΣ ΧΑΥΣΑΣ
φυνχιονα

Σε ηα φυνδιδο

δισψυντορ

υν

φυσιβλε

ηα δεσχονεχταδο

ο σε

υν

δε χιρχυιτοσ?

Σε ηα δεσχονεχταδο

ο νο σε

ενχυεντρα ιντροδυχιδο δελ

μοδο αδεχυαδο ελ χαβλε δε αλιμενταχι ν

εν

λα τομα

εν

λα

δε ρεδ?

Τεμπερατυρα δελ χομπαρτιμιεντο
φνγορ φιχο ο δελ χονγελαδορ
δεμασιαδο ελεπαδα

δελ

Χοντρολ δε λα τεμπερατυρα

νο

εσταβλεχιδο

χολοχαδα δεμασιαδο

Απλιχαχι ν
υνα

χερχα

Χονδιχιονεσ αμβιενταλεσ μυψ χ λιδασ
Πυερτα αβιερτα δυραντε μυχηο

εν

ελ

φριγορ φιχο

υνα

παρεδ

-

απερτυρασ φρε

τιεμπο.
εν

ελ

φριγορ φιχο.

Φριγορ φιχο ινσταλαδο σοβρε υνα συπερφιχιε βλανδα ο
ιρρεγυλαρ ο ελ (λοσ) τορνιλλο(σ) δε νιπελαχι ν νεχεσιτα(ν)
αφυστε.
Οβφετοσ ιννεχεσαριοσ χολοχαδοσ εν λα παρτε ποστεριορ
δελ φριγορ φιχο.
Λοσ αλιμεντοσ

χον

ολορεσ φυερτεσ δεβεν χυβριρσε

ο

ενπολπερσε
Ελ ιντεριορ

Συδοραχι ν δε λα

συπερφιχιε

ο

πυερτα.

Χαντιδαδ εξχεσιπα δε αλιμεντοσ

Ολορ

δε

φυεντε δε χαλορ.

χυεντεσ δε λα

Ρυιδο(σ) ανορμαλ(εσ)

ποσιχι ν

χορρεχτα.

Πυεδε

σερ

περφεχταμεντε.
νεχεσιτα λιμπιεζα.
νορμαλ δυραντε

περ οδοσ

χον υν

γραδο

ελεπαδο δε ηυμεδαδ.
Λα

πυερτα πυεδε ηαβερ θυεδαδο εντρεαβιερτα.

36

δε
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ΙΝΣΤΡΥΧΤΙ?Ο
ΝΟΜΒΡΕ, ΔΟΜΙΧΙΛΙΟ

Ψ

ΙΜΠΟΡΤΑΔΟΡ

ΛΓ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧΣ ΜΕΞΙΧΟ, Σ.Α. ΔΕ Χ.?.

Α?. ΣΟΡ θΥΑΝΑ

ΙΝ Σ

ΔΕ ΛΑ ΧΡΥΖ ΝΟ 555

ΧΟΛ. ΣΑΝ ΛΟΡΕΝΖΟ

ΤΛΑΛΝΕΠΑΝΤΛΑ, ΕΣΤΑΔΟ ΔΕ Μ ΞΙΧΟ ΧΠ 54030
ΤΕΛ. 321-19-00 ΦΑΞ. 321-19-10
ΛΑΔΑ ΣΙΝ ΧΟΣΤΟ 01-800-50-481-00

ΦΑΒΡΙΧΑΝΤΕ

ΛΓ ΕΛΕΧΤΡΟΝΙΧΣ ΙΝΧ

20, ΨΟΙΔΟ-ΔΟΝΓ, ΨΟΥΝΓΔΟΝΓΠΟ-ΓΥ, ΣΕΟΥΛ, ΚΟΡΕΑ
ΕΞΠΟΡΤΑΔΟΡ

ΛΓ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΧΟΡΠ.
20

ΨΟΙΔΟ-ΔΟΝΓ, ΨΟΥΝΓΔΟΝΓΠΟ-ΓΥ, ΣΕΟΥΛ, ΚΟΡΕΑ
ΣΕΟΥΛ, ΚΟΡΕΑ

150-721

ΜΑΡΧΑ

ΛΓ

ΜΟΔΕΛΟ(Σ)

ΓΡ-Τ452Ξ?, ΓΡ-Τ456Ξ?

ΛΕΨΕΝΔΑ ΘΥΕ

∀ΠΟΡ ΦΑ?ΟΡ, ΛΕΑΝ ΧΥΙΔΑΔΟΣΑΜΕΝΤΕ...∀

ΙΝ?ΙΤΕ Α ΛΕΕΡΛΟ

ΠΡΕΧΑΥΧΙΟΝΕΣ

∀ΠΡΕΧΑΥΧΙΟΝΕΣ, ΑΔ?ΕΡΤΕΝΧΙΑΣ∀

ΠΑΡΑ ΕΛ ΥΣΥΑΡΙΟ

ΙΝΔΙΧΑΧΙΟΝΕΣ

∀ΗΑΧΙΕΝΔΟ ΛΑΣ ΧΟΝΕΞΙΟΝΕΣ ΧΟΡΡΕΧΤΑΣ∀

ΔΕ ΧΟΝΕΞΙΟΝ

ΙΝΔΙΧΙΟΝΕΣ ΤΕΧΝΙΧΑΣ

ΤΕΝΣΙΟΝ ΔΕ ΑΛΙΜΕΝΤΑΧΙΟΝ

:

127 ?

ΦΡΕΧΥΕΝΧΙΑ ΔΕ ΟΠΕΡΑΧΙΟΝ

:

60 Ηζ

ΣΑΛΙΔΑ ΔΕ ΜΟΤΟΡ

:

170 Ω

ΣΑΛΙΔΑ ΔΕ ΔΕΣΧΟΝΓΕΛΑΡ

:

210 Ω
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Λιστα δε Ινσταλαδορεσ δε Ρεφριγεραδορ
Αυτοριζαδο ΛΓ
Χιυδαδ

Δομιχιλιο

Διστριτο Φεδεραλ

(Ρεφριγεραχι ν Χοντ νυα)

Τορρεσ Θυιντερο Νο. 36Β
Χολ. Σαν Μιγυελ λζταπαλαπα

Διστριτο Φεδεραλ

Απ. Αζτεχασ Μανζανα Α Νο. 61 Λοτε 2

(Χλιμασ

Χολ. Αφυσχο
Αλδαμα Νο. 81 Λοχ. 3
Χολ. Γυερρερο
Δελεγαχι ν Χυαυητεμοχ

Σιδε βψ Σιδεⓒ
Τελ φονο

Φαξ

(5)-686-44-99

(5)-686-16-58

(5)-544-31-55

(5)-544-31-55

(5)-703-19-90
(5)-705-41-50
(5)-566-87-61
(5)-739-09-58

(5)-546-0036

Δελεγαχι ν λζταπαλαπα
ψ

Σιστεμασ)

Διστριτο Φεδεραλ
(Σερπιχιο Τ χνιχο

ΡΦ)

Διστριτο Φεδεραλ

(Μερετι Εξχλυσιπο)

Δονιζεττι Νο. 239
Χολ. ?αλλεφο
Δελεγαχι ν Γυσταπο Α. Μαδερο

Χηαλχο, Εδο. δε Μ ξιχο

Απ. Χυαυητεμοχ Νο. 4 Πονιεντε

(Σερπιχιο Εσπεχιαλιζαδο)
Εχατεπεχ, Εδο. δε Μ ξιχο
(Σερπιχε Ελεχτρονιχσ)
Τεπατιτλαν, θαλισχο
(Μεχανιχα δελ Ηογαρ)
Τλαθυεπαθυε, θαλισχο
(Ρεφριγεραχι ν Λεο)
Μοντερρεψ, Νυεπο Λεον

Χολ. Εφιδαλ
?αλλε περδιδο Μζ. 2 Λτ. 917 Σ.Μ. 4
Χολ. ?αλλε δε Αραγον

(Ρεφριγεραχι ν Γαρζα)

Μοντερρεψ, Νυεπο Λεον
(Χλιμασ ψ χαλεφ. δελ νορτε)
Μοντερρεψ, Νυεπο Λεον
(Σερπιχιο ?ιλλαρεαλ)

(5)-739-09-58

(597)-521-49

(597)-521-49

(5)-783-14-68

(5)-783-14-68

Μαπελο Νο. 113
Χολ. Χεντρο

(378)-118-26

(378)-118-26

Ιβισ Νο. 903
Χολ. Σαν Πεδρο

(3)-636-54-08

(3)-636-54-08

Νεπαδο δε Τολυχα Νο. 102-Β
Χολ. Μιτρασ Χεντρο
Μιγυελ Χ. Αβαστα Νο. 2413
Χολ. Φερροχαρριλερα

(8)-348-07-99

(8)-348-07-99

(8)-370-91-42

(8)-370-91-42

Αξαψαχατλ Νο.

(8)-391-18-83

(8)-391-18-83

4504
Χολ. Σαν Βερναβε Προπιλεον 1

Σερπιχιο Διρεχτο ΛΓ
Χιυδαδ

Δομιχιλιο

Μ ξιχο, Εσταδο δε Μ ξιχο

Μοντερρεψ, Νυεπο Λεον
Γυαδαλαφαρα, θαλισχο

Σορ. θυανα Ινεσ δε λα Χρυζ Νο. 555
Χολ. Σαν Λορενζο
Τλαλνεπαντλα, Εδο. Μ ξ
Απ. Ρυιζ Χορτινεζ Νο. 2822 Οριεντε
Χολ. Μοδερνα

Χηιχαγο Νο.

120
Χολ. Φερροχαρριλ
Χαλλε 60 Νο. 360 Ξ 37
Χολ. Χεντρο

Μεριδα, Ψυχαταν

Τελ φονο

Φαξ

(5)-321-19-00

(5)-321-19-18
(5)-321-19-08

ΛΑΔΑ Σ/ΧΟΣΤΟ
01-800-504-8100

01-800-507-3300

(8)-354-91-11

(8)-354-91-11

01-800-34-716-00

(3)-619-55-22/23

(3)-619-55-24

(99)-25-50-49

(99)-25-50-49

01-800-96-722-00
01-800-34-718-00

Χεντρο δε Σερπιχιο Γλοβαλ Χιβερνετιχο
Χιυδαδ

Ε-μαιλ

Χελαψα, Γυαναφυατο

πεδρο4?ιβμ.νετ
σηυρεεοι?ψαηοο.χομ

Τολυχα, Εδο. Μ ξ.
Ηερμοσιλλο, Σονορα
Ηερμοσιλλο, Σονορα

μαχαμαξ?ηοτμαιλ.χομ

αλφργσ?προδιγψ.νετ.μξ

Χανχυν, Θυιντανα Ροο

αμαδορ?θροολ.τελνεξ.νετ.μξ

Γυαδαλαφαρα, θαλισχο

σετεσα?πιανετ.χομ.μξ

Μ ξιχο, Δ.Φ.
?εραχρυζ, ?εραχρυζ
Μαζατλαν, Σιναλοα

μηκιμ?ινφοσελ.νετ.μξ
σερπιχεντερπ?μεξισ.χομ
εραχιττι?σιν.τελμεξ.νετ.μξ

Μεξιχο Δ.Φ.

Χηαλχο, Εδο. Μ ξ.
Μεριδα, Ψυχαταν
Μ ξιχο, Δ.Φ.
Τυξτλα Γυτιερρεζ, Χηιαπασ
?ιλλαηερμοσα, Ταβασχο
Ζαμορα, Μιχηοαχαν
Μεριδα, Ψυχαταν
Χδ. θυαρεζ, Χηιηυαηυα
Μεξιχο Δ.Φ.

Γυασαπε, Σιναλοα

μερετιπαλλεφο?ηοτμαιλ.χομ
ασαλασγ?εδομεξ1.τελμεξ.νετ.μξ
χενα?συρεστε.χομ
αλφλονατ?ηοτμαιλ.χομ.μξ

ελβα7?ψυπιμαιλ.χομ.μξ
σπμαστερ?ποδιγψ.νετ.μξ
μυλτισ?χερσε.χομ.μξ

μιξερσ?προδιγψ.νετ.μξ
σερπιτεχφρζ?ηοτμαιλ.χομ
λααγσι?χορρεοωεβ.χομ
ζψνκολεο?δεβτελ.χομ.μξ

Τελ φονο

Λ νεα

(461)-238-10
(72)-13-34-24
(62)-11-59-24
(62)-13-14-60
(62)-12-22-00
(98)-87-96-89
(3)-635-18-75
(5)-611-87-06
(29)-32-00-18
(69)-85-37-48
(5)-739-09-93
(5)-975-21-49
(99)-26-11-53
(5)-544-31-55
(961)-323-06
(93)-16-32-06
(351)-554-16
(99)-27-30-79
(16)-16-38-83
(5)-797-61-48
(687)-223-31

Ε
Ε

Ε, ΛΒ
ΛΒ, ΡΑΧ, ΙΡΑΧ
ΛΒ, ΡΑΧ, ΙΡΑΧ
Ε
Ε

Ε, ΛΒ, ΡΑΧ, ΙΡΑΧ
ΛΒ
ΛΒ

Ε, ΛΒ
Ε, ΛΒ
ΙΡΑΧ
Ε

Ε, ΛΒ
Ε, ΛΒ
ΙΡΑΧ
ΛΒ

Ε, ΜΜ
Ε

Νομενχλατυρα:
Ε-μαιλ: Χορρεο ελεχτρ νιχο

Ραχ: Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Αιρε Αχονδιχιοναδο

Λ/Β: Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Λ νεα Βλανχα

ΜΜ: Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Μυλτιμεδια

Ε: Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Λ νεα Ελεχτρ νιχα

ΙΡΑΧ: Ινσταλαδορ δε Αιρε Αχονδιχιοναδο

Αχχεσο διρεχτο

Χονσυμιδορεσ:

λα

δε Ιντερνετ δε ΛΓ:

π γινα
ηττπ://μξ.λγσερπιχε.χομ
α

ΑΣΧ:

ηττπ://βιζ.λγσερπιχε.χομ

Av Sor Juana Ines de la Cruz No 555. Col. San Lorenzo,

Tlalnepantla,

Edo de Mex. Tel. 3 21 19 00

