ANCE

Le rogamos que lea este manual en su totalidad
antes de poner en funcionamiento y que lo tenga
a mano

para consultsrlo

en

cualquier momento.

INDICE
Introduccion

Δατοσ Πρελιμιναρεσ

Ιμπορταντεσ Ινστρυχχιονεσ

Δε

Σεγυριδαδ

Ιδεντιφιχαχι?ν δε λασ παρτεσ χομπονεντεσ

Instalacion

Δονδε χολοχαρλο
Ρεμοχι?ν δε λα πυερτα

Μονταφε δε λασ

χ?μαρασ δε

χονγελαχι?ν

ψ χονσερπαχι?ν

Ινσταλαχι?ν δελ τυβο δε αλιμενταχι?ν δελ αγυα

Αφυστε δε λα αλτυρα

Funcionamiento

Πυεστα

εν

μαρχηα

Δενομιναχι?ν δελ Ταβλερο δε

Αφυστε δε λασ Τεμπερατυρασ

Αφυστε δε λασ Φυνχιονεσ

ψ δε λασ Φυνχιονεσ

Ελαβοραδορ δε ηιελο αυτομ?τιχο ψ Διστριβυιδορ
Ηομε Βαρ

Ρεπισα
Χομπαρτιμεντο
Χονπερσι?ν

παρα ηυεποσ

χομπαρτιμεντο

α

παρα ?ερδυρασ

Δεσοδοριζαδορ

Sugerencias

para
almacenar
alimentos

Cuidado y
manutencion

Χολοχαχι?ν δε λοσ Αλιμεντοσ

Αλμαχεναφε Αλιμεντοσ

Χ?μο δεσμαντελαρ λασ παρτεσ χομπονεντεσ

Ινφορμαχι?ν

γενεραλ

Λιμπιεζα
Λοχαλιζαχι?ν δε λασ απερ ασ

ο

Προδυχτοσ Φρεσχοσ

Datos Preliminares
El modelo y el numero de serie de esta unidad se encuentran en el
receptaculo interno del compartimiento de la refrigerador. Estos numeros
son exclusivos de esta unidad y no estan a disposicion de otros. Usted deberia
anotar la informacion requerida aqui y considerar este manual como un
registro permanente de su compra. Sujete con grapas su recibo aqui.

Importantes Instrucciones De Seguridad
Εστα

ρεφριγεραδορ

δεβε

δε ινσταλαχι?ν αντεσ δε

σερ

ινσταλαδα χονπενιεντεμεντε ψ χολοχαδα
εν φυνχιοναμιεντο.

Νυνχα δεσενχηυφε συ ρεφριγεραδορ τιρανδο δελ χαβλε.
ψ τιρε διρεχταμεντε ηαχια αφυερα δε λα τομα.
Χυανδο

δεσπλαχε

χορριεντε παρα

νο

ελ

σεγ ν

λασ ινστρυχχιονεσ

πονερλα

Σιεμπρε χοφα

απαρατο δε λα παρεδ, τενγα χυιδαδο δε

νο

ελ ενχηυφε

χον

φιρμεζα

ροδαρ σοβρε ελ χαβλε δε

δα?αρλο.

Δεσδε θυε συ ρεφριγεραδορ εστ φυνχιονανδο, νο τοθυε λασ συπερφιχιεσ φρ ασ εν ελ
χομπαρτιμιεντο χονγελαδορ, εσπεχιαλμεντε χον λασ μανοσ η μεδασ. Λα πιελ ποδρ α
αδηεριρσε α εσασ συπερφιχιεσ εξτρεμαμεντε φρ ασ.
Δεσενχηυφε ελ χαβλε ελ χτριχο δε λα τομα δε χορριεντε παρα λιμπιαρλο υ οτροσ χυιδαδοσ.
Νυνχα λο τοθυε χον λασ μανοσ η μεδασ πορθυε ποδρ α ρεχιβιρ υνα σαχυδιδα ο ηεριρσε.
Νυνχα δα?ε,

ρεχτιφιθυε, δοβλε φυερτεμεντε, τιρε ο ρετυερζα ελ χαβλε ελ χτριχο πορθυε σι σε
ποδρ α προποχαρ υν ινχενδιο ο υνα σαχυδιδα. Υστεδ τιενε δυδασ ρεσπεχτο α λα
τιερρα δελ απαρατο εσ χορρεχτα.

δα?αρα
τομα

α

Νυνχα πονγα χοντενεδορεσ δε πιδριο
χοντενιδοσ εστ?ν χονγελαδοσ.

εν

ελ

χονγελαδορ πορθυε ποδρ αν

ρομπερσε χυανδο

συσ

Νυνχα πονγα συσ μανοσ εν ελ ηυεχο δε αλμαχεναφε δε ηιελο δελ ελαβοραδορ δε ηιελο
αυτομ?τιχο. Ποδρ α ηεριρσε αλ φυνχιοναρ ελ ελαβοραδορ δε ηιελο αυτομ?τιχο.
Νυνχα

περμιτα θυε ναδιε σε τρεπε, σε σιεντε, εστ δε πι ο σε χυελγυε εν λα πυερτα δελ
Ηομε Βαρ. Ελλο ποδρ α δα?αρ λα ρεφριγεραδορ ο ινχλυσιπε αβατιρσε χαυσανδο σεριοσ

περφυιχιοσ περσοναλεσ.
Νο

υσε υνα

προλονγαχι?ν δε
χαβλε ελ χτριχο
Συστιτυχι?ν δελ
χαβλε ελ χτριχο

Σι

ποσιβλε,

χονεχτε λα

ρεφριγεραδορ

επιταρ θυε οτροσ απαρατοσ
χαυσαρ χορτοχιρχυιτοσ.

Σι ελ χαβλε
πορ

υν

χον

χαβλε

ο

α συ

προπριο

λασ λυχεσ δε λα

χασα

τομα- χορριεντε ινδιπιδυαλμεντε παρα

προποθυεν

υνα

σοβρεχαργα

θυε

πυεδε

ελ θυε εστ? εθυιπαδα λα μ?θυινα εστ? δα?αδο, τιενε θυε σερ συστιτυ δο
ο ενσαμβλαδυρα δελ φαβριχαντε ο δε συ αγεντε δε μανυτενχι?ν.

εσπεχιαλ

Ιντροδυχχι?ν

ΠΕΛΙΓΡΟ

Αδπερτενχια δελ
πελιγρο δε

:

λοσ εσταντεσ χολοχαδοσ δε μοδο θυε λοσ νι?οσ νο
απαρατο νο εστ? δεστιναδο α σερ υτιλιζαδο πορ νι?οσ

Δεφε

νι?οσ

Ελ
νο

πεθυε?οσ δεβερ αν

Νο αλμαχενε

Νο αλμαχενε

οτροσ

τιερρα

Εν

πυεδαν ιντροδυχιρσε φ?χιλμεντε.
πεθυε?οσ ο περσονασ ενφερμιζασ

ασιστιδασ.

Λοσ νι?οσ

α

Ριεσγο δε απρισιοναμιεντο δε νι?οσ.
συ ρεφριγεραδορ ο χονγελαδορ

Θυιτε λασ πυερτασ.

απρισιοναμιεντο

Τομα

:

Αντεσ δε δεσηαχερσε δε

ο υσε

γασολινα

εσταρ
υ

πιγιλαδοσ

παρα θυε

οτροσ παπορεσ ψ

νο

φυεγυεν

λ θυιδοσ

ινφλαμαβλεσ

υν

χασο

δε χορτο χιρχυιτο ελ χτριχο, λα τομα

ιναδεχυαδο δελ ενχηυφε δε τιερρα

υσο

ελεχτριχιστα χαλιφιχαδο

τιερρα

ελ

απαρατο.
χερχα

δε εστε

υ

απαρατοσ.
α

τιερρα ρεδυχε ελ

ριεσγο δε

πορ μεδιο δε υν χαβλε δε εσχαπε παρα λα χορριεντε ελ χτριχα
σαχυδιδα ελ χτριχα; εστε δισποσιτιπο τιενε θυε εσταρ εντερραδο.
Ελ

χον

νο σε

ο

ενχαργαδο

εντιενδεν βιεν

ο

πυεδε προδυχιρ

υνα

εν

σαχυδιδα ελ χτριχα

μοδο ταλ θυε επιτα λα

σαχυδιδα ελ χτριχα. Χονσυλτε

δε μανυτενχι?ν σι λασ ινστρυχχιονεσ δε λα τομα

σι τιενε δυδασ σοβρε λα αδεχυαδα τομα

α

α

τιερρα δελ

δισποσιτιπο.

Identificacion De Las Partes Componentes
Χ?μαρα

Χ?μαρα δε
Χονσερπαχι?ν

Χονγελαδ

Εμπλαζαμιεντο δε
Προδυχτοσ Λ?χτεοσ

Λ?μπαρα
(Συπεριορ)

Ρεπισα δε Πυερτα
Εμπλαζαμιεντο

Εσταντε

δε Ηιελο
Αυτομ?τιχο

Εμπλαζαμιεντο παρα
(Φαχυλτατιπο)
Ρεπισα δε πυερτα
Εσταντε (Τιπο Δεσλιζαντε)
Εμπλαζαμιεντο Σναχκ

πινοσ

Λ?μπαρα

Ηομε Βαρ

Εσταντε

Χομπαρτιμιεντο
παρα Ηυεποσ

Λ?μπαρα (Ινφεριορ)
Ρεπισα δε
Πυερτα

Χαφ?ν παρα ?ερδυρα
Ρεπισα δε Πυερτα
Χαφ?ν παρα

Χαφ?ν

?ερδυρα/Προδυχτοσ

ΣοπορτεΡεπισα

Σοπορτε δε Ρεπισα δε

δε Πυερτα

Πυερτα

Δεσοδοριζαδορ

Τορνιλλο δε Αφυστε
δε λα Αλτυρα

Χονμυταδορ δε
Χονπερσι?ν (Χαφ?ν παρα
?ερδυρα/Χαφ?ν παρα
Προδυχτοσ Φρεσχοσ

Χυβιερτα Ινφεριορ

ΝΟΤΑ
Σι

αλγυνα

σ?λο

4

εν

δε λασ

παρτεσ χομπονεντεσ φαλταν

οτροσ μοδελοσ.

εν συ

υνιδαδ, ποδρ αν

σερ

παρτεσ

υτιλιζαδασ

Ινσταλαχι?ν

Donde Colocarlo
Υνα χολοχαχι?ν

Δονδε ελ πισο εσ
φυερτε ψ παρεφο

εν

χονδιχιονεσ δε

ινεσταβιλιδαδ

πυεδε χαυσαρ πιβραχι?ν ψ ρυιδο.
Σι ελ πισο δελ λυγαρ δονδε πονε συ ρεφριγεραδορ
νο εσ παρεφο, π?νγαλα εν ποσιχι?ν υνιφορμε
γιρανδο ελ τορνιλλο δε αφυστε δε λα αλτυρα.
Αλφομβρασ ο μοθυετασ σοβρε λασ θυε λα
ρεφριγεραδορ εστ? ινσταλαδα ποδρ αν περδερ συ
χολορ πορ ελ χαλορ θυε σε δεσπρενδε εν ελ

Ηειγητ

φονδο δελ μισμο.Τενδρ α θυε πονερ υν
αχολχηαδο γρυεσο δεβαφο δε λα ρεφριγεραδορ.

Δονδε

Λε ρογαμοσ θυε μαντενγα λα ρεφριγεραδορ
διστανχια αδεχυαδα δε λοσ οτροσ οβφετοσ.

σε

ενχυεντρε

α

α

Εν

διστανχια αδεχυαδα
δε λοσ οβφετοσ

χασο

δε εσταρ δεμασιαδο

χερχα

δε οτρασ

ποδρ α προποχαρ υνα δισμινυχι?ν δε λα
χαπαχιδαδ δε χονγελαρ ψ αυμενταρ λα χαργα
χοσασ

χερχανοσ

δε ελεχτριχιδαδ.

Δονδε ελ τυβο δε
αλιμενταχι?ν δε
αγυα

πυεδα

Σελεχχιονε

υν

λυγαρ

δονδε ελ τυβο δε

αλιμενταχι?ν δε αγυα πυεδα σερ φ?χιλμεντε
χονεχταδο εντρε ελ ελαβοραδορ δε ηιελο

σερ

φ?χιλμεντε
χονεχταδο εν υν
χοντεξτο σεχο

αυτομ?τιχο ψ ελ διστριβυιδορ.
Υν λυγαρ η μεδο ο χερχα δε

πυεδε προποχαρ οξιδαχιονεσ
ελεχτριχιδαδ.

ο

υν

λαπαβο

φυγα

δε

Αχολχηαδο δελ φονδο

Δονδε νο ηαγα
χαλορ ο ηαψα γασ δε
χαρβ?ν

Εν
εσ
σε

υν

λυγαρ

δονδε λα

τεμπερατυρα αμβιεντε

δεμασιαδο αλτα, λα χαπαχιδαδ δε χονγελαρ
δετεριορα ψ λα χαργα δε ελεχτριχιδαδ αυμεντα.

Ελ γασ δε χαρβ?ν ψ ελ ηυμο πυεδεν προποχαρ
λα π ρδιδα δελ χολορ δε λα ρεφριγεραδορ.

ΝΟΤΑ
Ινσταλε ελ

ρεφριγεραδορ εν

υν

λυγαρ δονδε

λα

τεμπερατυρα

αμβιεντε

σε

ενχυεντρα εντρε

5 Χ-43 Χ.
Υνα

τεμπερατυρα

αμβιεντε ψα

σεα

δεμασιαδο αλτα θυε

βαφα πυεδε προποχαρ προβλεμασ

δε φυνχιοναμιεντο.

Ασιμισμο, ελ τυβο εντρε ελ διστριβυιδορ ψ ελ ελαβοραδορ αυτομ?τιχο δελ ηιελο

χονγελαρ.

5

σε

πυεδε

Ινσταλαχι?ν

Remocion de la puerta
Σι λα πυερτα δε αχχεσο εσ δεμασιαδο εστρεχηα παρα θυε πασε λα
θυιτε λα πυερτα δε λα ρεφριγεραδορ ψ π?σελα
λατεραλμεντε.

ρεφριγεραδορ,

Τυβο δε
αλιμενταχι?ν
δε αγυα

Θυιτε ελ ρεχυβριμιεντο ινφεριορ λλεπ?νδολο ηαχια

Θυιτε ελ

αρριβα ψ εντονχεσ τιρε ηαχια αρριβα ελ τυβο
δε αλιμενταχι?ν δε αγυα μιεντρασ απριετα

ρεχυβριμιεντο
ινφεριορ ψ
εντονχεσ αλιμεντε
ελ τυβο δε αγυα

χομο σε πε εν

ελ

διβυφο

δε λα δερεχηα.

Ρεχυβριμιεντο Ινφεριορ

ΝΟΤΑ
Σι ελ φονδο δελ τυβο εστυπιερα δεφορμαδο

Θυιτε λα πυερτα δε

1) Σεπαρε

λα χ?μαρα δε

εξχεπτο
λα

χονγελαχι?ν

ο

ρασπαδο, θυιτε

δελ ρεχυβριμιεντο

αφλοφανδο

παρτε χορτ?νδολα.

Βισαγρα
συπεριορ

τοδοσ λοσ χαβλεσ δε χονεξι?ν,
λα τομα α τιερρα δεσπυ σ δε θυιταρ

βισαγρα

εσα

Χαβλεσ
δε χονεξι?ν

λοσ

τορνιλλοσ.

Ρεχυβριμιεντο

Βισαγρα

Τομα

Γραπα

α

τιερρα

Βισαγρα
συπεριορ

λα γραπα γιρ?νδολα εν λα διρεχχι?ν
ψ εντονχεσ λεπαντε λα βισαγρα συπεριορ εν
λα διρεχχι?ν

2) Θυιτε

.

ΝΟΤΑ
Αλ

θυιταρ λα βισαγρα συπεριορ τενγα

3) Θυιτε

λα

χυιδαδο θυε λα

πυερτα

νο

χαιγα

πυερτα δε λα χ?μαρα δε χονγελαχι?ν

λεπαντ?νδολα. Εν

εσε

Συφιχιεντεμεντε,

μομεντο,

πυερτα εσταρ? λο συφιχιεντεμεντε αλτα
παρα ποδερ εξτραερ ελ τυβο δε αλιμενταχι?ν
δε αγυα.

ηαχια αδελαντε.

παρα θυε ελ τυβο δε
αλιμενταχι?ν δε

λα

αγυα πυεδα
εξτρα δο.

Βισαγρα

Ινφεριορ

ΝΟΤΑ

πυερτα δε λα χ?μαρα δε χονγελαχι?ν πασανδο α τραπ σ δε λα πυερτα
ψ απ?ψελα εν μοδο ταλ θυε νο δα?ε ελ τυβο δε αλιμενταχι?ν δε αγυα.

Δεσπλαχε
αχχεσο

Ρεμοχι?ν δε λα
πυερτα δε λα

λα

1) Αφλοφε λοσ τορνιλλοσ δελ ρεχυβριμιεντο δε λα
βισαγρα. Θυιτε τοδοσ λοσ χαβλεσ δε χονεξι?ν
σι λοσ ηαψ εξχεπτο λα τομα α τιερρα.

ρεφριγεραδορ

2) Θυιτε λα γραπα γιρ?νδολα ηαχια
εξτραιγα λα βισαγρα συπεριορ
ηαχια

3) Θυιτε

ψ εντονχεσ
λλεπ?νδολα

Χαβλεσ δε
χονεξι?ν

Βισαγρα
συπεριορ

.

λα πυερτα δε λα χ?μαρα δε

χονγελαχι?ν

λεπαντ?νδολα.

Βισαγρα
6

Ινφεριορ

Γραπα

δε

σερ

Ινσταλαχι?ν

Πασε λα

Πασε λα

πυερτα

ρεφριγεραδορ

ρεφριγεραδορ

δε

λατεραλμεντε

αχχεσο χομο

α

λο μυεστρα λα

τραπ σ δε λα

φιγυρα

δε λα

δερεχηα.

las camaras de
y conservacion

Montaje de

Μ?ντελασ

πυερτα

δε

εν

σεχυενχια χοντραρια

α

congelacion

λα δε ρεμοχι?ν

δεσπ σ

θυε

ηαψαν πασαδο

πορ λα

αχχεσο.

Instalacion del tubo alimentacion del agua
Αντεσ δε
ινσταλαρλο

Ελ φυνχιοναμιεντο δελ ελαβοραδορ δε ηιελο αυτομ?τιχο νεχεσιτα

υνα πρεσι?ν δελ αγυα δε
834 κΠα(1,5 8,5 κγφ/χμ 2) (Εσ δεχιρ, υνα ταζα δε παπελ ινσταντ?νεα (180 χχ)
σε λλεναρ? εν 3 σεγ.
2
Σι λα πρεσι?ν δελ αγυα νο αλχανζα ελ γραδο 147 κΠα (1,5 κγφ/χμ ) ο πορ δεβαφο δε στε,
εσ νεχεσαριο χομπραρ υνα βομβα δε πρεσι?ν πορ σεπαραδο παρα λογραρ υνα
αλιμενταχι?ν δε αγυα νορμαλ δελ ελαβοραδορ δε ηιελο.
Μαντενγα λα λονγιτυδ τοταλ δελ τυβο δε αλιμενταχι?ν δεντρο δελ λ μιτε δε 12 μετροσ ψ
τενγα χυιδαδο δε θυε ελ τυβο νο εστ τορχιδο.
Υν τυβο δε 12 μ ο μ?σ λαργο ποδρ α χαυσαρ διφιχυλταδεσ εν λα αλιμενταχι?ν δε αγυα
δεβιδο α λα χα δα δε λα πρεσι?ν.
ΙΙνσταλε ελ τυβο δε αλιμενταχι?ν δελ αγυα εν υν λυγαρ νο χαλυροσο.

147

Αδπερτενχια

-

-

Συμινιστρε σ?λο αγυα

7

ποταβλε.

Ινσταλαχι?ν

Ajuste de la Altura
Σι λα

πυερτα δε λα

Π?νγαλασ α νιπελ ιντροδυχιενδο υν δεστορνιλλαδορ δελ τιπο πλανο εν λα
ιζθυιερδο δε αφυστε δε λα αλτυρα ψ γ ρελο εν λα διρεχχι?ν δε λα φλεχηα ( ).

χ?μαρα

χονγελαδορα

δελ τορνιλλο

σε

ενχυεντρα μ?σ

βαφα

ρανυρα

Διφερενχια δε αλτυρα

θυε πυερτα δε
λα χ?μαρα δε

χονσερπαχι?ν

Διφερενχια
δε αλτυρα

Δεστορνιλλαδορ

Σι λα

πυερτα δε λα

α

νιπελ ιντροδυχιενδο

δερεχηο δε

δε λα αλτυρα ψ

Π?νγαλασ

χ?μαρα
εστ?
μ?σ αλτα θυε λα
πυερτα δε λα
χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν.

Τορνιλλο δε

πλανο

αφυστε

χονγελαδορα

υν

αφυστε δε

λα αλτυρα

δεστορνιλλαδορ δε

γ ρελο

εν

ιζθυιερδο

τιπο πλανο

λα διρεχχι?ν δε λα φλεχηα

εν

λα

(

).

ρανυρα

δελ τορνιλλο

Διφερενχια δε αλτυρα

Διφερενχια
δε αλτυρα

Τορνιλλο δερεχηο δε

Δεσπυ σ δε
νιπελαρ λα αλτυρα δε
λα πυερτα

Λα

πυερτα δε λα ρεφριγεραδορ

ελ τορνιλλο δε

σε

αφυστε δε

χερραρ? συαπεμεντε λεπαντανδο ελ λαδο φρονταλ

πυερτα νο σε χιερρα βιεν
Χιερρα/Αβρε, ελ φυνχιοναμιεντο ποδρ α σερ αφεχταδο.

αφυστε

Δεστορνιλλαδορ

λα αλτυρα

δε λα αλτυρα. Σι λα

εσ α χαυσα

δε

υν

πλανο

ρεγιστρανδο
δεφεχτυοσο

ΝΟΤΑ
Εσ
ελ

8

ιμπορταντε θυε αντεσ
ρεφριγεραδορ δε ελ λαδο

δε ηαχερ
θυε

γιραρ ελ τορνιλλο πλ?στιχο,
χορρεσπονδα.

ινχλινε

λιγεραμεντε

Ινσταλαχι?ν

Puesta

Marcha

en

Χυανδο ινσταλα συ ρεφριγεραδορ πορ λα πριμερα πεζ, περμ ταλε εσταβιλιζαρσε α τεμπερατυρασ
δε φυνχιοναμιεντο νορμαλεσ πορ 2 3 ηορασ αντεσ δε λλεναρλα χον αλιμεντοσ φρεσχοσ ο
-

χονγελαδοσ.
Σι ελ φυνχιοναμιεντο

σε

ιντερρυμπε,

εσπερε 5 μινυτοσ αντεσ δε πολπερ

α

πονερλο

μαρχηα.

Denominacion del tablero de

Σαλιδα δε

αγυα/ηιελο

ajuste funcional

Μανιφα

Ιντερρυπτορ δελ
α πρεσι?ν

δελ Ηομε Βαρ

Ηομε βαρ

διστριβυιδορ

(Σ?λο εν αλγυνοσ μοδελοσ)

Λ?μπαρα δελ διστριβυιδορ
(Φονδο Τοπε δελ ταβλερο
δε φυνχιονεσ

Ταβλερο δε φυνχιονεσ

321

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

ΦΡ

Βοτ?ν δε Αφυστε
Τεμπερατυρα παρα
Χ?μαρα Χονγελαδορα

9

10

Βοτ?ν δε Αφυστε
Τεμπερατυρα παρα
Χ?μαρα Χονσερπαχι?ν

Βοτ?ν ελεχτριχιδαδ

χονγελαδορ

Βοτ?ν Σελεχχι?ν
Διστριβυιδορ

εν

Φυνχιοναμιεντο

Ajuste de Temperaturas y
Χομο

λα
λα
χ?μαρα

αφυσταρ
τεμπερατυρα εν

Funciones
3

Εστα

λ?μπαρα ινδιχα λα σιτυαχι?ν δε λα
τεμπερατυρα εν λα χ?μαρα χονγελαδορα.
Λα πριμερα πεζ θυε σε πονε εν μαρχηα
δεσπυ σ δε υν φαλλο δε ελεχτριχιδαδ,
(Αδεχυαδα) σε ενχενδερ?.

χονγελαδορα

ελ βοτ?ν

ελ

Βαφα Τεμπερατυρα
(Χυανδο λοσ αλιμεντοσ
χονγελαδοσ εστ?ν
εμπεζανδο α
δεσχονγελαρσε)

2
1

ο
Φ

2

Αλτα

τεμπερατυρα

λοσ αλιμεντοσ
εστ?ν δεχιδιδαμεντε

(Χυανδο

δε

Απρετανδο
δισποσιτιπο
δεσχονγελ?νδοσε)
ΦΡΖ
τεμπερατυρα ιρ? α 2(Αδεχυαδα)
ΤΕΜΠ
(Αδεχυαδα Ποτεντε)
3(Ποτεντε)
(Λα μ?σ Ποτεντε) 1(Δ βιλ) εν σεχυενχια.
Γενεραλμεντε 2(Αδεχυαδα) εσ απτα παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ.
Σελεχχιονε υνα αδεχυαδα εντρε 1 (Δ βιλ) ο (Αδεχυαδα Ποτεντε), 3 (Ποτεντε), ψ (Λα μ?σ
Ποτεντε) σεγ ν ελ πολυμεν δελ αλμαχεναφε ψ λα φρεχυενχια δε υτιλιζαχι?ν.
Χομο

λα
λα
χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν

αφυσταρ
τεμπερατυρα δε

Εστα

λ?μπαρα ινδιχα λα σιτυαχι?ν δε λα
τεμπερατυρα εν λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν.

Παρα ρεφριγεραρ ελ
αλιμεντο

3
2
1

δισποσιτιπο δε
τεμπερατυρα ιρ? α 2 (Αδεχυαδα) (Αδεχυαδα
Ποτεντε) 3(Ποτεντε) (Λα μ?σ Ποτεντε)
1(Δ βιλ) (Αδεχυαδα Δ βιλ) εν σεχυενχια.
Γενεραλμεντε 2 (Αδεχυαδα) εσ απτα παρα

Απρετανδο

ελ βοτ?ν

Ρ

ΡΕΦ
ΤΕΜΠ

αλμαχεναρ αλιμεντοσ.
Σελεχχιονε

αδεχυαδα εντρε

1(Δ βιλ),
(Αδεχυαδα Δ βιλ) ο (Αδεχυαδα Ποτεντε), 3((Ποτεντε) ψ (Λα
υνα

Χυανδο λοσ αλιμεντοσ
εστ?ν χονγελαδοσ

ελ

λασ χαντιδαδεσ θυε δεβε αλμαχεναρ ψ λα φρεχυενχια δε

μ?σ

Ποτεντε) σεγ ν

υσο.

ΝΟΤΑ

Δισπονγα ελ ταβλερο δε αφυστε δε λα τεμπερατυρα
τεμπερατυρα ιντερνα πυεδε σερ παριαδα σεγ ν ελ
δισμινυψε μ?σ αλ λλεγαρ αλ 3.

δε λα χ?μαρα θυε δεσεα πυεστο θυε λα
αμβιεντε δε υσο; λα τεμπερατυρα ιντερνα

Δεσπρενδα λα χιντα προτεχτιπα δε λα συπερφιχιε
συπερφιχιε ψ λα λυζ μ?σ χλαρασ.

φρονταλ δελ ταβλερο δε φυνχιονεσ παρα

πολπερ λα

Ποτενχια

Εστα

λ?μπαρα ινδιχα θυε λα φυνχι?ν ποτενχια
χονγελαδορ εστ? εν αχτιπιδαδ; λα φυνχι?ν
ποτενχια δελ χονγελαδορ σε υτιλιζα παρα
χονγελαρ αλιμεντοσ ο ηαχερ ηιελο μ?σ
ρ?πιδαμεντε εν λα χ?μαρα χονγελαδορα.

χονγελαδορ

δελ

Απρετανδο ελ βοτ?ν
ποτενχια χονγελαδορ,

αχτιπα λα φυνχι?ν

σε
χον

λα

λ?μπαρα

εν

ΟΝ.
Υνα
δε
Λα

ΠΟ??ΕΡ
ΦΡΕΕΖΕ

πρεσι?ν σοβρε ελ βοτ?ν πασα λα χονδιχι?ν
σεττινγ(αχτιπαδο) α ρελεασε(δεσαχτιπαδο
φυνχι?ν Ποτενχια Χονγελαδορ σερ?

ΠΟΩΕΡ
ΦΡΖ

.

αυτομ?τιχαμεντε δεσαχτιπαδα αυνθυε νο
σε εφεχτ ε νινγυνα πρεσι?ν, τρασ υν ρατο.
Εστα

Σελεχχι?ν παρα ελ
υσο δελ
διστριβυιδορ

Λα

λ?μπαρα ινδιχα λα σελεχχι?ν εντρε αγυα ψ ηιελο.
πριμερα πεζ θυε σε πονε εν μαρχηα ο

τρασ

υν

Ηιελο

φαλλο δε χορριεντε,

γρανιζαδο, αγυα
πυεδεν σερ σελεχχιοναδοσ

10

ο

σε

ενχενδερ?.

χυβιτοσ δε ηιελο
χον

ελ βοτ?ν.

ΣΕΛΕΧΤ

Φυνχιοναμιεντο

Αλαρμα πορ

Λα αλαρμα σοναρ? 3

πυερτα δε λα ρεφριγεραδορ θυεδα αβιερτα πορ μ?σ
ιντερπαλοσ δε 30 σεγ. ψ παρα χυανδο σε χιερρα λα πυερτα.
Λα φυνχι?ν Αλαρμα πορ Πυερτα Αβιερτα ηαχε σ?λο σοναρ λα αλαρμα ψ νο τιενε οτρασ
ινδιχαχιονεσ σεπαραδασ δε λα φυνχι?ν. Σι ελ σονιδο δε λα αλαρμα νο παρα ινχλυσο χυανδο λασ

πυερτα

πεχεσ

δε 1 μινυτο. Εστα αλαρμα

αβιερτα

χυανδο λα

πα α σοναρ α

πυερτασ δε λασ χ?μαρασ δε χονγελαχι?ν ψ δε χονσερπαχι?ν εστ?ν χερραδασ, λλαμε ελ σερπιχιο
δε μανυτενχι?ν.
Λα φυνχι?ν δε αυτο

διαγν?στιχο σε αχτιπα χυανδο υν δεσπερφεχτο σε προδυχε εν λα υνιδαδ.
προδυχε, νο σε οβτιενε νινγ ν εφεχτο νι ινδιχαχι?ν απρετανδο
χυαλθυιερ βοτ?ν. Εν εστε χασο, λλαμε ινμεδιαταμεντε ελ σερπιχιο δε μανυτενχι?ν σιν γιραρ
λα χορριεντε α ΟΦΦ. Σι λα χορριεντε εστ? εν ΟΦΦ λλεπα μυχηο μ?σ τιεμπο αλ ινγενιερο παρα
ενχοντραρ δονδε σε ηα προδυχιδο ελ δεσπερφεχτο.

Φυνχι?ν δε Αυτο

Χυανδο

διαγν?στιχο
(δετεχχι?ν
δεσπερφεχτο)

υν ερρορ σε

Elaborador de Hielo Automatico y Distribuidor
Ελ αγυα
χ?μαρα

Χ?μο συμινιστρα
ηιελο/αγυα φρ α

ενφρ α μιεντρασ εστ? αλμαχεναδα

σε

εν

ελ

τανθυε δε αλιμενταχι?ν δε αγυα δε λα

ψ λυεγο εσ ενπιαδα αλ διστριβυιδορ.
Ελ ηιελο σε ηαχε εν ελ εμπλαζαμιεντο δε ελαβοραχι?ν αυτομ?τιχα δε ηιελο ψ
αλ διστριβυιδορ διπιδιδο εν γρανιζαδο ο χυβιτοσ.

χονγελαδορα

εσ

ενπιαδο

ΝΟΤΑ
Εσ νορμαλ θυε ελ αγυα

νο

εστ συφιχιεντεμεντε φρ α αλ

φρ α, αγρεγυε χυβοσ δε ηιελο
Σελεχχιονε εντρε ηιελο

Χ?μο υτιλιζαρ ελ
διστριβυιδορ

υν πασο υ

Ηιελο

ελ

γρανιζαδο,

πρινχιπιο. Σι θυιερε αγυα

μ?σ

πασο.

αγυα ψ χυβιτοσ ψ

απριετε

λεπεμεντε ελ

ιντερρυπτορ χον

οτρο χοντενεδορ.

γρανιζαδο
λ?μπαρα

Αγυα
λ?μπαρα

Χυβιτοσ δε Ηιελο

Ενχιενδα λα

Ενχιενδα λα

Ενχιενδα λα

θυε ινδιχα ηιελο

γρανιζαδο απρετανδο ελ

θυε ινδιχα αγυα
απρετανδο ελ βοτ?ν δε

θυε ινδιχα χυβιτοσ δε
ηιελο απρετανδο ελ βοτ?ν

βοτ?ν δε σελεχχι?ν.

σελεχχι?ν.

δε σελεχχι?ν.

Ελ ηιελο

Ελ αγυα σερ? διστριβυιδα
απρετανδο ελ ιντερρυπτορ

σερ?ν διστριβυιδοσ απρετανδο

χον υν πασο.

ελ

γρανιζαδο σερ?
διστριβυιδο απρετανδο ελ
ιντερρυπτορ χον υν πασο.

<#>

εν

λ?μπαρα

Λοσ χυβιτοσ δε ηιελο

ιντερρυπτορ χον υν πασο.

Φυνχιοναμιεντο

ΝΟΤΑ
Ηιελο δε αστιλλα σερ? σελεχχιοναδο αυτομ?τιχαμεντε

δεσπυ σ δε υν εσχαπε δε ποτενχια
ποτενχια σε χονεχτα δε νυεπο.
ρεχιπιεντεσ χερχα δε λα σαλιδα δελ ηιελο πορθυε ελ ηιελο

ο

χυανδο ελ ενχηυφε δε λα

Χολοχαρ

οτροσ

πασοσ υ

προβαβλεμεντε
Σε εσχυχηαρ?

σε

χαερ? αλ συελο.

5 σεγυνδοσ δεσπυ σ δε θυε ελ ηιελο σεα λλεναδο
προδυχε χυανδο λα σαλιδα δελ ηιελο εστα χερραδα.
Πορ φαπορ μαντενερ συ πασο χερχα δε λα σαλιδα δελ ηιελο δυραντε 2 α 3 σεγυνδοσ δεσπυ σ
δε σολταρ συ πασο δε πρεσιοναρ ελ ιντερρρυπτορ δε πυλσο πορθυε πιεζασ ρεσιδυοσ δελ ηιελο ο
δε αγυα σερ? δισπενσαδο α ν δυραντε εσε περ οδο
Πορ φαπορ θυιταρ ελ αγυα χα δο δεβαφο δελ δισπενσαδορ χον τελα δεσπυ σ δε εξτραερ λα
ελ

εν

υν

σονιδο

δισπενσαδορ.

ρ?πιδο

Εστε σονιδο

υνοσ

σε

χυβιερτα δελ χολεχτορ δε αγυα
Σι ελ χυβο δε ηιελο εσ σελεχχιοναδο

δισπενσαδο

σερ

υν

σιγυιενδο

ελ ηιελο δε αστιλλα. Ελ ηιελο δε αστιλλα, δεβερ?

ποχο.

Ελ ελαβοραδορ δε ηιελο αυτομ?τιχο

πυεδε ηαχερ 8 χυβιτοσ α λα πεζ, 80 υνιδαδεσ πορ δ α.
πυεδεν
σεγ ν λασ διφερεντεσ χονδιχιονεσ, ινχλυψενδο
χυαντασ πεχεσ λασ πυερτασ δε λα ρεφριγεραδορ σε αβρεν ψ χιερραν.
Λα ελαβοραχι?ν δε ηιελο σε παρα χυανδο ελ χοντενεδορ δε αλμαχεναφε δελ ηιελο εστ?

Ελαβοραδορ δε
Ηιελο Αυτομ?τιχο

Περο

χαντιδαδεσ

εσασ

παριαρ

λλενο.

ΝΟΤΑ
Εσ νορμαλ θυε

σε

δε

δελ μισμο.

αλμαχεναφε

προδυζχα

Λοσ χυβιτοσ δε ηιελο
Χυανδο λοσ χυβιτοσ

Χυανδο ελ
ελαβοραδορ δε
ηιελο νο φυνχιονα
χον δυχτιλιδαδ

σε

υν

ρυιδο χυανδο ελ ηιελο ελαβοραδο

χαε εν

ελ χοντενεδορ

αμοντοναν.

αμοντοναν θυ τελοσ δελ χοντενεδορ δε αλμαχεναφε,
πεθυε?οσ τροζοσ ψ λυεγο π?νγαλοσ δε νυεπο εν ελ χοντενεδορ. Εστα πεζ,
δεσχαρτε λοσ πεδαζοσ θυε νο σε ρομπεν.
Χυανδο ελ ελαβοραδορ δε ηιελο προδυχε χυβιτοσ μυψ πεθυε?οσ ο απελοτοναδοσ, λα

ρ?μπαλοσ

σε

εν

χαντιδαδ δε αγυα συμινιστραδα αλ ελαβοραδορ τιενε θυε σερ
δε μανυτενχι?ν.
Σι ελ ηιελο νο σε υσα χον φρεχυενχια, σε πυεδε απελοτοναρ.

αφυσταδα.

Λλαμε αλ σερπιχιο

Φαλλο δε χορριεντε
Ελ ηιελο σε πυεδε δεσχονγελαρ χονπιρτι νδοσε εν αγυα ψ χαερ α λα χ?μαρα χονγελαδορα.
Εν εστε χασο τομε ελ χοντενεδορ δε αλμαχεναφε δελ ηιελο δεσχαρτανδο ελ μισμο,

σ θυελο ψ π?νγαλο δε
Αλ πολπερ

α

νυεπο.

ενχενδερ λα

μ?θυινα,

σερ? σελεχχιοναδο αυτομ?τιχαμεντε ελ ηιελο

γρανιζαδο.
Λα υνιδαδ αχαβα δε
Σε νεχεσιταν

προδυζχα

12

ηιελο

εν

σερ

ινσταλαδα

12 ηορασ παρα θυε υνα
λα χ?μαρα χονγελαδορα.

υνασ

μ?θυινα

θυε αχαβα δε

σερ

ινσταλαδα

Πρεχαυχιονεσ

Δεσχαρτε ελ ηιελο

δεσπυ σ
Ελ πριμερ

(υνασ 20 πιεζασ) ψ ελ αγυα (υνοσ 7 πασοσ) ηεχηοσ ινμεδιαταμεντε
ρεφριγεραδορ.
αγυα προδυχιδοσ πυεδεν ινχλυιρ ελεμεντοσ νοχιποσ ο τενερ ολορεσ δελ

δε λα ινσταλαχι?ν δε λα

ηιελο ψ
τυβο δε αλιμενταχι?ν δε αγυα ο δελ
νεχεσαρια εν χασο θυε λα ρεφριγεραδορ

τανθυε δε αλιμενταχι?ν δε αγυα. Εστα αχχι?ν
νο ηαψα σιδο υτιλιζαδα πορ λαργο τιεμπο.

Μαντενγα α λοσ νι?οσ λεφοσ δελ διστριβυιδορ.
Λοσ νι?οσ ποδρ αν απρεταρ ελ ιντερρυπτορ εν μαλα φορμα

ο

δα?αρ λασ

λ?μπαρασ.

Πονγα ατενχι?ν εν θυε λοσ αλιμεντοσ νο βλοθυεεν ελ πασο δελ ηιελο.
Σι λοσ αλιμεντοσ εστ?ν σιτυαδοσ α λα εντραδα δελ πασο δελ ηιελο, ελ ηιελο ποδρ
διστριβυιδο. Ελ πασο δελ ηιελο πυεδε ταμβι ν
εσταρ χυβιερτο

πολπο

ελ

Εν εστε

γρανιζαδο.

δε ηιελο σι
χασο

α

νο σερ

υτιλιζα σ?λο

σε

θυιτε

εσ

ελ

πολπο

δε

ηιελο αχυμυλαδο.
Νυνχα αλμαχενε λατασ δε βεβιδασ
αλιμεντοσ
δελ ηιελο

ελ χοντενεδορ δε

εν

ελ

χον

οβφετο

ρ?πιδαμεντε.
Εσασ αχχιονεσ ποδρ αν
Νυνχα υτιλιχε
Εσοσ

πασοσ ο

Πονγα
Ποδρ α

αντεσ ελ ηιελο

χονγελαδορ

αλμαχεναφε

δα?αρ ελ ελαβοραδορ αυτομ?τιχο δελ ηιελο.

δε χρισταλ φινο

πασοσ

Πυερτα δελ

οτροσ

δε ενφριαρλο

χοντενεδορεσ

σαλπιχαρ

υ

εν

ελ

σε

ποδρ αν

πασο

αγυα σι ελ ηιελο

ο

σε

λοζα παρα ρεχογερ ελ ηιελο.
ρομπερ.

αντεσ δε λλεναρλο δε αγυα
αγρεγα α υν πασο λλενο.

υ

οτρασ βεβιδασ.

Νυνχα

τοθυε χον λα μανο ο χον ηερραμιεντασ λα σαλιδα δελ ηιελο.
τοθυε ποδρ α προποχαρ λα ροτυρα δε αλγυνα χομπονεντε ο υνα ηεριδα.

Ελ

Νυνχα

θυιτε

ελ ρεχυβριμιεντο δελ ελαβοραδορ δε ηιελο.

συπερφιχιε εν ταλ μοδο θυε ελ χοντενεδορ δε αλμαχεναφε
χομπλεταμεντε λλενο δελ μισμο.
Ελ ηιελο εστ? απιλαδο αλ λαδο δελ ελαβοραδορ δε ηιελο. Εστα σιτυαχι?ν πυεδε σερ ιντερπρεταδα
πορ ελ ελαβοραδορ δε ηιελο χομο θυε ελ χοντενεδορ δε αλμαχεναφε δελ ηιελο εστ? λλενο ψ
λα προδυχχι?ν δε ηιελο ποδρ α παραρσε.

Αλγυνα

πεζ

νιπελε λα

δελ ηιελο εστ

Σι
ψ

διστριβυψε ηιελοεμπα?αδο,
δεφε δε υτιλιζαρλο.

Νυνχα

υσε υν πασο

Ελ ηιελο
δε λα

εσταρ

ποδρ α
ρεφριγεραδορ.

Μαντενγα
Υν

πασο

ελ

δεμασιαδο εστρεχηο

απρετυφαδο

πασο α υνα

δεμασιαδο

ινμεδιαταμεντε λλαμε ελ Σερπιχιο δε Μανυτενχι?ν

εν

ελ

πασαφε

ο

ψ

προφυνδο.

εν

χονσεχυενχια, προδυχιρ

υν

διστανχια αδεχυαδα δε λα σαλιδα δελ ηιελο.

χερχανο α

λα σαλιδα

πυεδε ιμπεδιρ

λα δεσεμβοχαδυρα.

δεσπερφεχτο

Φυνχιοναμιεντο

Home Bar

(Solo en ciertos modelos)

Τιρε λεπεμεντε σοστενιενδο λα

Χ?μο υτιλιζαρλο

μανιφα

δε λα

πυερτα ψ σε αβριρ?.
Πυεδε τενερ αχχεσο αλ ηομε βαρ σιν αβριρ λα
πυερτα δελ ρεφριγεραδορ, ψ εν χονσεχυενχια
αηορραρ ελεχτριχιδαδ.
Λα λ?μπαρα ιντερνα σε ενχιενδε χυανδο λα

πυερτα δελ ηομε βαρ σε αβρε.
Πορ λο ταντο

φ?χιλ ιδεντιφιχαρ λοσ

οβφετοσ.

Νυνχα υτιλιχε λα

Υσο δε λα πυερτα
δελ ηομε βαρ
χομο

εσ

ταβλα δε

πυερτα δελ ηομε βαρ χομο
πιχαρ ψ τενγα χυιδαδο δε νο δα?αρλα

ινστρυμεντοσ χορταντεσ.
Νυνχα αποψε συσ βραζοσ ο λο
δεμασιαδο.
χον

αποψο.

Ελ ηομε βαρ

Νυνχα θυιτε ελ
ρεχυβριμιεντο
ιντερνο δελ ηομε
βαρ

νο

πρεσιονε

πυεδε φυνχιοναρ νορμαλμεντε

σιν ελ ρεχυβριμιεντο.

Νο σ?λο λα

Νυνχα πονγα
ελεμεντοσ
πεσαδοσ σοβρε λα
πυερτα δελ ηομε
βαρ νι περμιτα θυε
λοσ νι?οσ σε
χυελγυεν δελ
μισμο.

πυερτα δελ ηομε βαρ

14

ποδρ α
ποδρ αν

σε

δα?αρ σινο θυε ταμβι ν λοσ νι?οσ
ηεριρσε.

Φυνχιοναμιεντο

Repisa
Δεσλιχε λα ρεπισα
δε πιδριο τεμπλαδο
(σ?λο εν χιερτοσ

Ελ πιδριο
ο σαχαρ

δε αποψο φαχιλιτα ελ πονερ
λοσ αλιμεντοσ δεσδε ελ φονδο δε λα

χυβρεοβφετο

ρεπισα.

μοδελοσ)

Λασ βοτελλασ

πυεδεν αλμαχεναρσε λατεραλμεντε
πορταβοτελλασ. Πυεδε πινχυλαρσε α
χυαλθυιερ εσταντε.

Πορταβοτελλασ

δεσπλαζαβλε

εν

εστε

Αφυστε δελ πορταβοτελλασ :
Ελ πορταβοτελλασ σε πυεδε δεσπινχυλαρ ηαχια
αφυερα διρεχταμεντε ψ πυεδε ινσταλαρσε
πονι νδολο εν ελ βορδε δελ εσταντε θυε
δεσεα, εμπυφ?νδολο ηαχια αδεντρο.

Πορταβοτελλασ

Λα

δεσπλαζαβλε

ρεπισα

αδεχυαδα

δε λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν

σεγ ν

λασ νεχεσιδαδεσ δε

σε

εσπαχιο

πυεδε δεσπλαζαρ ψ πονερλα

παρα λοσ αλιμεντοσ.

Χομο
Αλ

δεσπλαζαρ υνα ρεπισα :
εντρεγαρλο, λασ ρεπισασ εστ?ν ασεγυραδασ

πορ γραπασ παρα θυε νο παρα θυε νο σε
σαλγαν δυραντε λα διστριβυχι?ν. Πορ λο ταντο
λασ γραπασ αντεσ, λεπαντε ινχλινανδο
λα διρεχι?ν
ψ λυεγο σεπαρε λεπαντανδο
διρεχχι?ν

θυιτε

εν
εν

.

Χομο ινσταλαρ

υνα ρεπισα :
Πονγα λα ρεπισα α λα αλτυρα δεσεαδα ψ ενγανχηε
λα φυντα εν ελ χαναλ. Λυεγο, βαφε ελ λαδο φρονταλ
δε λα ρεπισα ενγανχηαδα εν ελ χαναλ.

ΝΟΤΑ

Πονγα

λα

ρεπισα εν ποσιχι?ν
ποδρ α χαερσε.

λο χοντραριο
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ηοριζονταλ. Δε

Γραπα δε λα
Ρεπισα

α

λα αλτυρα

Φυνχιοναμιεντο

Compartimiento para huevos
Πυεδε

ψ

μοπερ

ελεγιρ οτρο

ελ

χομπαρτιμιεντο παρα ηυεποσ αλ λυγαρ αδεχυαδο θυε δεσεε ψ σελεχχιοναρ
χομπαρτιμιεντο σεγ ν ελ ν μερο δε ηυεποσ.

μοδελο δε

[Νορμαλ]

[Παρα

μυχηοσ

ηυεποσ]

ΝΟΤΑ
Νυνχα υτιλιχε ελ

χομπαρτιμιεντο παρα

ρομπερ.
Νυνχα αλμαχενε ελ

ηυεποσ

χομπαρτιμιεντο παρα
χομπαρτιμιεντο παρα προδυχτοσ φρεσχοσ.

χομο

ηυεποσ

αλμαχεναφε

δε ηιελο. Σε

λα χ?μαρα

χονγελαδορα

εν

πυεδε
ο

ελ

Conversion en compartimiento para Verduras o
Productos Frescos
χαφ?ν δελ φονδο δε
προδυχτοσ φρεσχοσ.
Ελ

λα

ρεφριγεραδορ σε πυεδε

χονπερτιρ

εν

χομπαρτιμεντο παρα περδυρασ

ο

Οριφιχιο δε αλιμενταχι?ν
δε αιρε δε ενφριαμιεντο

Χομπαρτιμιεντο
παρα περδυρα

Ιντερρυπτορ δε

Χομπαρτιμιεντο παρα
προδυχτοσ φρεσχοσ

χονπερσι?ν

Χοντρολε
ελ ιντερρυπτορ δε
χονπερσι?ν αντεσ δε
αλμαχεναρ
αλιμεντοσ

Ελ

χομπαρτιμεντο δε προδυχτοσ φρεσχοσ μαντιενε λα τεμπερατυρα α υν νιπελ ινφεριορ
ρεσπεχτο α λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν παρα θυε λα χαρνε ψ ελ πεσχαδο θυεδεν μεφορ
πρεσερπαδοσ.
ΝΟΤΑ
ο φρυτα σε χονγελαν χον ελ ιντερρυπτορ δε χονπερσι?ν δελ χομπαρτιμιεντο
προδυχτοσ φρεσχοσ. Δε εστε μοδο αχυ ρδεσε δε χοντρολαρ ελ ιντερρυπτορ δε

?ερδυρα
δε

χονπερσι?ν αντεσ δε αλμαχεναρ αλιμεντοσ.
Σι

ποσιβλε,

νο

πονγα αλιμεντοσ αλρεδεδορ δελ οριφιχιο δε αλιμενταχι?ν δελ αιρε δε
εσ διφ χιλ

ενφριαμιεντο, θυε εστ? χονεχταδο αλ ιντερρυπτορ δε χονπερσι?ν, πορθυε
υτιλιζαρ ελ
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ιντερρυπτορ δε χονπερσι?ν.

Desodorizador

(Solo en ciertos modelos)
Σιστεμα
Δεοδοριζαδορ

Εστε σιστεμα αβσορβε εφιχιεντεμεντε ελ ολορ
φυερτε υτιλιζανδο
Εστε σιστεμα

υν

νο

Χαταλιζαδορ

ⓒπτιχο.

Χομπαρτιμιεν

δετεριορα λοσ αλιμεντοσ

το ?ερδυρασ

αλμαχεναδοσ.

Εμπλαζαμιεν
το Χονπερσι?ν

Χομο υτιλιζαρ ελ
Σιστεμα
Δεοδοριζαδορ

Αλ εσταρ ινσταλαδο

χονσερπαχι?ν,

λα τομα δε αιρε δε ενφριαμιεντο δονδε ελ αιρε εντρα

εν

νο εσ

νεχεσαρια

υνα

(Χονσυλταρ 4 π?γινασ,

οπεραχι?ν σεπαραδα.

ιδεντιφιχαχι?ν δε λασ

Αυτομ?τιχαμεντε ελ ηιελο

δελ ελαβοραδορ
αυτομ?τιχο δε
ηιελο

αλμαχεναδο.

Εμπλαζαμιεντο

Αλμαχεναφε

πινο.

Αλμαχεναφε

δε αλιμεντοσ

προδυχιδο

Παρτεσ)

εσ

?ινοσ

Εμπλαζαμιεντο
βοτανασ

Ρεπισα δε λα
χ?μαρα

χονγελαδορα

Εσταντε δε λα
πυερτα δε λα
χ?μαρα

χονγελαδορα

λα χ?μαρα δε

Λε ρογαμοσ θυε υτιλιχε χοντενεδορεσ χερραδοσ παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ θυε ηυελεν
μυχηο. Σι νο λο ηαχε, ελ ολορ πα α ινπαδιρ λοσ δεμ?σ αλιμεντοσ.

Colocacion de los Alimentos
Εμπλαζαμιεντο

α

παν, βοτανασ,

δε αλιμεντοσ

Αλμαχεναφε
χομο

χαρνε,

χονγελαδο,

πεθυε?οσ

χομο

χονγελαδοσ

παριοσ

ετχ.

πεσχαδο, ηελαδοσ,

βοτανασ

ετχ.

Αλμαχεναφε δε αλιμεντοσ χονγελαδοσ
εμπαθυεταδοσ δε πεθυε?ασ διμενσιονεσ.
Εσ προβαβλε θυε αυμεντε λα τεμπερατυρα
χυανδο

σε

αβρε λα

πυερτα. Πορ λο

ταντο

αλμαχενε αλιμεντοσ θυε εστ?ν πορ
περ οδοσ χομο ηελαδοσ, ετχ.

νο

λαργοσ

Συγερενχιασ

Αλμαχενε χαρνε, πεσχαδο, χαρνε δε πολλο,
ετχ., τρασ ηαβερλοσ ενπυελτο εν υνα ηοφα φινα.

δε λα
χ?μαρα

Χαφ?ν

χονγελαδορα

Αλμαχενε

φαιβα σεχα, ανχηοασ σεχασ,
πιμιεντοσ πιχαντεσ εν πολπο, ετχ.

Εμπλαζαμιεντο
προδυχτοσ λ?χτεοσ

Αλμαχενε

προδυχτοσ

λ?χτεοσ

χομο

μαντεθυιλλα,

θυεσο, ετχ.

Πονγα

Χομπαρτιμιεντο

εστε χοντενεδορ

εν υνα

ποσιχι?ν

αδεχυαδα.

παρα ηυεποσ

Αλμαχενε αλιμεντοσ δε
λασ βεβιδασ, ετχ.

Ηομε βαρ

Ρεπισα χ?μαρα δε

Αλμαχενε

πασιφασ

χον

φρεχυεντε

γυαρνιχιονεσ

χονσερπαχι?ν

αλιμεντοσ

Εσταντε δε λα
πυερτα δε λα
χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν

Αλμαχενε δε αλιμεντοσ

α

υσο

υ

χομο

οτροσ

διστανχια αδεχυαδα.

εμπαθυεταδοσ

ο

πεθυε?οσ
χομο λεχηε, φυγοσ,

βεβιδασ

χερπεζα, ετχ.

?ερδυρα

Αλμαχενε περδυρα

ο

φρυτα.

Αλμαχενε περδυρα, φρυτα,

Εμπλαζαμιεντο

χαρνε

χονγελαδα
πονιενδο

θυε δεσχονγελα, πεσχαδο χρυδο, ετχ.,
ελ ιντερρυπτορ δε χονπερσι?ν χομο

χονπερσι?ν

χομπαρτιμιεντο

εσ

νεχεσαριο.

περδυρα/

Χοντρολε λα ποσιχι?ν δελ ιντερρυπτορ δε
χονπερσι?ν αντεσ δε αλμαχεναρ λοσ αλιμεντοσ.

προδυχτοσ φρεσχοσ

18

παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ

Συγερενχιασ παρα αλμαχεναρ αλιμεντοσ
de Alimentos

Almacenaje

Αλμαχενε αλιμεντοσ φρεσχοσ

δεσχονγελαρ εσ

υν

φαχτορ

Νο αλμαχενε αλιμεντοσ

εν λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν. Ελ μοδο δε χονγελαρ ψ
ιμπορταντε παρα χονσερπαρ λα φρεσχυρα ψ ελ σαβορ.
θυε σε δεσχομπονεν φ?χιλμεντε α βαφασ τεμπερατυρασ χομο

λοσ

πλ?τανοσ ψ μελονεσ.
Δεφε θυε λοσ αλιμεντοσ χαλιεντεσ σε ενφρ εν αντεσ δε αλμαχεναρλοσ; πονερλοσ χαλιεντεσ
εν ελ ρεφριγεραδορ ποδρ α αρρυιναρ οτροσ αλιμεντοσ ψ αυμενταρ λα χυεντα δε ελεχτριχιδαδ.
Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ, χ βραλοσ χον πινιλ ο αλμαχ νελοσ εν χοντενεδορεσ χον
υνα ταπα. Ελλο επιτα θυε σε επαπορε λα ηυμεδαδ ψ αψυδα αλ αλιμεντο α χονσερπαρ συ
σαβορ ψ παλορεσ νυτριτιποσ.
Πορ φαπορ,

μαντενγα

υνα

διστανχια μ νιμα δε 15

μμ

εντρε λα χομιδα ψ λα σαλιδα δε

αιρε.
Νο αβρα λα
εν ελ

εντρε

πυερτα

χον

φρεχυενχια. Λα απερτυρα δε λα πυερτα περμιτε θυε ελ αιρε χαλιεντε
προποθυε αυμεντο δε λασ τεμπερατυρασ.

ρεφριγεραδορ ψ

Νυνχα πονγα δεμασιαδοσ αλιμεντοσ εν ελ εσταντε δε λα πυερτα πορθυε πυεδε
οβστ?χυλο παρα λοσ εσταντεσ ιντερνοσ ψ εν χονσεχυενχια χερραρσε μαλ λα πυερτα.

Χ?μαρα

Νο αλμαχενε βοτελλασ

εν

λα χ?μαρα

χονγελαδορα

σε

πυεδεν

σερ

ρομπερ χυανδο

σε

χονγελαν.

χονγελαδορα

Νο πυελπα α χονγελαρ αλιμεντοσ θυε ηα δεσχονγελαδο αντεσ. Ελλο προποχα π ρδιδα δελ
σαβορ ψ δε λοσ παλορεσ νυτριτιποσ.
Χυανδο αλμαχενε αλιμεντοσ χονγελαδοσ χομο ηελαδοσ πορ λαργοσ περ οδοσ, π?νγαλοσ
εν λα ρεπισα δελ χονγελαδορ, νο εν ελ εσταντε δε λα πυερτα.

Χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν

Επιτε χολοχαρ αλιμεντο η μεδο

εν λα παρτε συπεριορ δε λα ρεπισα δε ελ ρεφριγεραδορ,
ποδρ α χονγελαρσε αλ χονταχτο διρεχτο χον ελ αιρε φρ ο.
Λιμπιε σιεμπρε λοσ αλιμεντοσ αντεσ δε ενφριαρλοσ. ?ερδυρα ψ φρυτα τενδρ αν θυε σερ
λαπαδοσ ψ ενφυαγαδοσ; λοσ αλιμεντοσ εμπαθυεταδοσ δεβερ αν σερ ενφυαγαδοσ παρα νο
περφυδιχαρ λοσ αλιμεντοσ αδψαχεντεσ.
Χυανδο αλμαχενε ηυεποσ εν συ χομπαρτιμιεντο ο εσταντε, χοντρολε θυε εστ ν
φρεσχοσ ψ αλμαχ νελοσ σιεμπρε εν ποσιχι?ν περτιχαλ παρα μαντενερλοσ φρεσχοσ πορ
μαψορ τιεμπο.

ΝΟΤΑ
Σι χολοχα ελ

πυερτα
θυε
υν
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νο

ο

ρεφριγεραδορ εν

πονιενδο

τιενε εφεχτο

τραπο.

υν

λυγαρ

χαλυροσο ψ η μεδο, αβριενδο χον φρεχυενχια λα
εν λα μισμα, σε ποδρ α φορμαρ ροχ ο εν ελλα

μυχηασ περδυρασ
εν

λο ρελατιπο αλ φυνχιοναμιεντο. Θυιτε ελ ροχ ο λιβρεμεντε

χον

Χυιδαδο ψ μανυτενχι?ν

Como Desmantelar las Partes Componentes
ΝΟΤΑ
Παρα δεσμαντελαρ

προχεδε

σε

Χοντρολε θυε ελ ενχηυφε ηα σιδο
ψ μονταρ.
Νυνχα

απλιθυε

εν

σεχυενχια ινπερσα

θυιταδο

ρεσπεχτο

αλ

μονταφε.

δε λα τομα δε χορριεντε αντεσ δε δεσμαντελαρ

δεμασιαδα φυερζα παρα δεσμαντελαρ λασ

παρτεσ. ⊃στασ

σε

ποδρ αν

δα?αρ.

Λ?μπαρα δε λα

Σεπαρε

λα

λ?μπαρα

τιρανδο ηαχια

μιεντρασ

λεπεμεντε λεπαντε ελ ρεχυβριμιεντο δε λα

χ?μαρα

Γιρε λα βομβιλλα εν ελ
λ?μπαρα εν διρεχχι?ν
σεντιδο χοντραριο δε λασ μανεχιλλασ δελ ρελοφ. Σε
υτιλιζα μ?ξ. 60 Ω ψ πυεδε χομπραρσε εν χυαλθυιερ

χονγελαδορα

.

σερπιχιο δε μανυτενχι?ν.

Θυιτε ελ ρεχυβριμιεντο ιντροδυχιενδο

Λ?μπαρα

υν

δεστορνιλλαδορ τιπο
ηαχια αφυερα, λυεγο

διστριβυιδορ

πλανο εν λα ρανυρα ψ τ ρελο
θυιτε λα βομβιλλα. Σε υσα υνα
Ω ψ πυεδε χομπραρσε εν ελ

βομβιλλα μ?ξ 15

σερπιχιο δε μανυτενχι?ν.

Ρεπισα χ?μαρα
χονγελαδορα

Λεπαντε λα παρτε φρονταλ
λα διρεχχι?ν

εν

Εσταντε δε λα

εν

λα διρεχχι?ν

ψ τιρε

.

Λεπαντε λα

ρεπισα

δε λα

πυερτα

εν

λα διρεχχι?ν

μαντενιενδο αμβοσ λαδοσ ψ τιρε ηαχια αφυερα
εν λα διρεχχι?ν

πυερτα ψ σοπορτε

.

Αλμαχεναφε

ηιελο

Τενγα

ελ χοντενεδορ αλμαχεναφε ηιελο χομο λο
διβυφο ψ τ ρελο αφυερα εν λα διρεχχι?ν

μυεστρα ελ

μιεντρασ λο λεπαντα λεπεμεντε
διρεχχι?ν

εν

λα

.

Σε ρεχομιενδα θυε δεσμαντελε ελ χοντενεδορ
αλμαχεναφε ηιελο σ?λο εν χασο δε

δε

νεχεσιδαδ.
Χοντρολε θυε υσα αμβασ μανοσ χυανδο
ελ χοντενεδορ δε αλμαχεναφε ηιελο, νο
θυε χαιγα αλ συελο.
Σι ελ χοντενεδορ αλμαχεναφε ηιελο νο
βιεν, γιρε λεπεμεντε ελ δισποσιτιπο δε

θυιτα
δεφε

ενχαφα

ροταχι?ν.

Δεσπυ σ δε

Δισποσιτιπο
Ελ χολεχτορ δε αγυα νο τιενε υνα φυνχι?ν δε
αυτοδρεναφε. Πορ ελλο, τενδρ α θυε σερ λαπαδο

υσαρ

ελ διστριβυιδορ

ρεγυλαρμεντε.
Θυιτε ελ ρεχυβριμιεντο πρεσιονανδο ελ λαδο

ιζθυιερδο δελ ρεχυβριμιεντο δελ χολεχτορ δε
αγυα ψ σεθυε χον υν τραπο. Πρεσιονε ελ πυντο
μαρχαδο χομο λο μυεστρα ελ διβυφο α λα
δερεχηα παρα θυιταρ ελ ρεχυβριμιεντο δελ χολεχτορ.
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δε ροταχι?ν

Χυιδαδο ψ μανυτενχι?ν

Παρα

Λ?μπαρα συπεριορ

θυιταρ

λα

λ?μπαρα συπεριορ ελ
λ?μπαρα, αφλοφε

ρεχυβριμεντο δε λα

δε λα χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν

δε

ελ τορνιλο

ψ τιρε δελ ρεχυβριμιεντο δε λα λ?μπαρα
ηαχια αδελαντε μιεντασ απριετα ελ λαδο δελ
χρυζ

φονδο δελ ρεχυβριμιεντο δε λα
αρριβα. Γιρε λα βομβιλλα

εν

αλ δε λασ μανεχιλλασ δελ

?μπαρα

ηαχια

σεντιδο χοντραριο

ρελοφ.

Σε

υσα υνα

βομβιλλα μ?ξ. 60 Ω ψ πυεδε χομπραρσε
υν σερπιχιο δε μανυτενχι?ν.

ελ ρεχυβριμιεντο δε λα

Σεπαρε

ινφεριορ
δε λα χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν

Λ?μπαρα

μαντενιενδο

βαφοσ

εν

λ?μπαρα

αμβοσ λαδοσ δελ μισμο

ψ τιρανδο ηαχια ελ φρεντε. Γιρε λα βομβιλλα εν
σεντιδο χοντραριο αλ δε λασ μανεχιλλασ δελ

ρελοφ.

Σε

υσα υνα

βομβιλλα δε μ?ξ.

60 Ω ψ πυεδε χομπραρσε
μανυτενχι?ν.

Ηομε βαρ

Σεπαρε

λα

ρεπισα συπεριορ

εν υν

σερπιχιο δε

δελ ηομε βαρ τιρε

ηαχια αφυερα ελ ρεχυβριμιεντο δελ ηομε βαρ
εν

λα διρεχχι?ν

Ελ

εμπλαζαμιεντο

.

δελ ηομε βαρ

σε

θυιτα

τιρανδο ηαχια αρριβα.

ΝΟΤΑ
Χοντρολε θυε εξτραε λασ

παρτεσ δε λα πυερτα δελ ρεφριγεραδορ παρα θυιταρ ελ
χομπαρτιμιεντο περδυρα, ελ εμπλαζαμιεντο σναχκ ψ ελ ρεχυβριμιεντο δελ ηομε

Ρεχυβριμιεντο

Θυιτε ελ ρεχυβριμιεντο δελ χομπαρτιμιεντο
περδυρα

χομπαρτιμιεντο

χον

ελ λαδο

ποστεριορ λεπανταδο

ψ ελ ρεχυβριμιεντο σαλδρ?.

περδυρα

Παρα ινσταλαρ ελ ρεχυβριμιεντο, εμπ
τοθυε λα παρεδ

τοταλμεντε ηαστα θυε

ποστεριορ.
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φελο

,

βαρ.

Informaciones Generales
Περ οδο δε
παχαχιονεσ

Δυραντε λασ παχαχιονεσ δε δυραχι?ν

ρεγυλαρ προβαβλεμεντε λε παρεχερ? μεφορ δεφαρ λα
Πονγα λοσ ελεμεντοσ χονγελαβλεσ εν ελ ρεφριγεραδορ
μ?σ λαργα χονσερπαχι?ν. Σι δεχιδε νο δεφαρλο εν φυνχιοναμιεντο, θυιτε
αλιμεντοσ, δεσχονεχτε ελ χαβλε δε ποτενχια, λιμπιε ελ ιντεριορ χομπλεταμεντε

ρεφριγεραδορ
παρα υνα
τοδοσ λοσ

ψ

Φαλλο δε χορριεντε

δεφε

χαδα

εν

φυνχιοναμιεντο.

πυερτα ΑΒΙΕΡΤΑ παρα επιταρ λα φορμαχι?ν δε ολορεσ.

Λα μαψορ παρτε δε λοσ φαλλοσ δε χορριεντε
λα τεμπερατυρα δε λα ρεφριγεραδορ.
Σιν

εμβαργο,

σε

αρρεγλαν

δεβερ α μινιμιζαρ ελ ν μερο δε

εν υνα

ηορα

ο

δοσ ψ

νο πα α

απερτυρασ δε λα πυερτε μιεντρασ

αφεχταρ

νο

ηαψ

χορριεντε.
Δυραντε λοσ φαλλοσ δε χορριεντε δε δυραχι?ν μ?σ
σοβρε λασ

Σι

σε

μυδα

Θυιτε

ο

χοσασ

ατε τοδοσ λοσ ελεμεντοσ

Παρα επιταρ δα?οσ

Τυβο
αντιχονδενσαδορ

Λα

παρεδ

λαργα,

πονγα

υν

βλοθυε

δε ηιελο

σεχο

χονγελαδασ.

α

φλοφοσ δεντρο δε λα ρεφριγεραδορ.
αφυστε δε λα αλτυρα, γ ρελοσ τοταλμεντε

λοσ τορνιλλοσ δε

εξτερνα δελ μυεβλε

α πεχεσ

πυεδε

πολπερσε χαλιεντε,

ηαστα ελ φονδο.

εσπεχιαλμεντε δεσπυ σ

δε λα ινσταλαχι?ν.
Νο

σε

αλαρμε. Εστο

ρεφριγεραδορ παρα

εσ

δεβιδο αλ τυβο αντιχονδενσαχι?ν θυε βομβεα ελ χαλορ δε λα
παρεδ εξτερνα δελ μυεβλε.

επιταρ θυε συδε λα

Limpieza
Εσ

ιμπορταντε θυε συ ρεφριγεραδορ σε μαντενγα λιμπια παρα επιταρ μαλοσ ολορεσ.
Λοσ αλιμεντοσ δερραμαδοσ τιενεν θυε σερ ενφυαγαδοσ ινμεδιαταμεντε ψα θυε σε
πυεδεν πολπερ ?χιδοσ ψ μανχηαρ λασ συπερφιχιεσ πλ?στιχασ σι νο σε θυιταν.
Εξτεριορ

Υτιλιχε
συ

σολυχι?ν τιβια δε

φαβ?ν

συαπε ο

δετεργεντε

παρα

λιμπιαρ ελ

αχαβαδο δυραβλε δε

ρεφριγεραδορ.

Φροτε

Ιντεριορ

υνα

χον υν

πα?ο λιμπιο ψ η μεδο ψ λυεγο σ θυελο.

Σε ρεχομιενδα εφεχτυαρ

υνα

λιμπιεζα ρεγυλαρ. Λαπε τοδοσ λοσ χομπαρτιμιεντοσ χον υνα
ο χον υν δετεργεντε συαπε ψ αγυα τιβια. Ενφυαγυε ψ

σολυχι?ν δε βιχαρβονατο δε σοδιο
σεθυε.

Δεσπυ σ δε
λαπαρλα
Αδπερτενχια

Χοντρολε θυε ελ χαβλε δε χορριεντε νο σε ηαψα δα?αδο, ελ ενχηυφε ψ θυε ελ ενχηυφε
εστ ρεχαλενταδο ψ θυε ελ ενχηυφε εστ βιεν ιντροδυχιδο εν λα τομα.
Αντεσ δε

νο

λιμπιαρ λα ζονα δε λασ παρτεσ ελ χτριχασ (λ?μπαρασ, ιντερρυπτορεσ, χοντρολεσ, ετχ.)
θυιτε σιεμπρε ελ χαβλε δε χορριεντε δε λα τομα. Φροτε ελ εξχεσο δε ηυμεδαδ χον υνα
εσπονφα ο πα?ο παρα επιταρ θυε αγυα ο λ θυιδο εντρε εν αλγυνα δε λασ παρτεσ ελ χτριχασ ψ
προποθυε σαχυδιδασ ελ χτριχασ. Νυνχα υσε αλμοηαδιλλασ παρα εστρεγαρ, χεπιλλοσ, βυρδοσ
αβρασιποσ δε λιμπιεζα, σολυχιονεσ αλχαλινασ φυερτεσ, λ θυιδοσ δε λιμπιεζα τ?ξιχοσ ο
ινφλαμαβλεσ σοβρε νινγυνα δε λασ συπερφιχιεσ.
Νο τοθυε λασ συπερφιχιεσ χονγελαδασ χον λασ μανοσ η μεδασ ο μοφαδασ, πορθυε λοσ
οβφετοσ μοφαδοσ σε αδηιερεν α λασ συπερφιχιεσ μυψ φρ ασ.

Localizacion de las averias
Αντεσ δε λλαμαρ αλ σερπιχιο δε μανυτενχι?ν, ρεχορρα εστα λιστα. Ποδρ α αηορραρλε ψα σεα
τιεμπο ο δινερο. Εν εστα λιστα εστ?ν ινχλυιδοσ λοσ χασοσ μ?σ χομυνεσ θυε νο σον ελ
ρεσυλταδο δε φαβριχαχι?ν ο ματεριαλεσ εν εστε απαρατο.

Χασο

Refrigerador

Χαυσα

Σολυχι?ν

ποσιβλε

en

marcha
Ελ χομπρεσορ
δε ελ ρεφριγεραδορ
νο φυνχιονα

Ελ χοντρολ δε ελ

ρεφριγεραδορ εστ? απαγαδο.

ινσταλαχι?ν δε χοντρολεσ.
Ελ ρεφριγεραδορ εστ?
δεσχονγελαχι?ν.

εν

ελ χιχλο

Εστο

νορμαλ παρα υνα ρεφριγεραδορ χον
δεσχονγελαχι?ν τοταλμεντε αυτομ?τιχα.

Ελ ενχηυφε εστ? δεσχονεχταδο δε λα
τομα δε

παρεδ.

Φαλλο δε χορριεντε. Χοντρολε λασ λυχεσ δε
λα χασα.

Ελ

ρεφριγεραδορ
φυνχιονα
δεμασιαδο ο
δεμασιαδο

τιεμπο

Ρεσταβλεζχα ελ χοντρολ. Χονσυλτε

Ελ

ρεφριγεραδορ εσ
ποσε α αντεσ.
Ελ

ρεφριγεραδορ

μ?σ

θυε λα θυε

ρεφριγεραχι?ν

υν

λαργο περ οδο.

ηα σιδο δεσχονεχταδα

ρεχιεντεμεντε πορ

υν

περ δο

δε

τιεμπο

Ελ ελαβοραδορ αυτομ?τιχο δελ ηιελο εστ?
εν

Χοντρολε θυε ελ ενχηυφε εστ?
χομπλεταμεντε ιντροδυχιδο εν λα τομα.
Λλαμε λα

Εστο

εσ

χομπα? α

ελ χτριχα λοχαλ.

νορμαλ. Σιενδο μ?σ

γρανδεσ

λασ

υνιδαδεσ μ?σ εφιχιεντεσ νεχεσιταν πορ
μ?σ τιεμπο εσασ χονδιχιονεσ.

ηα εσταδο δεσχονεχταδα

ρεχιεντεμεντε πορ
Λα

γρανδε

εσ

φυνχιοναμιεντο.

Λλεπα

αλγυνασ ηορασ α ελ ρεφριγεραδορ
χομπλεταμεντε.

παρα

ενφριαρσε
Λα

μ?θυινα

εστα

εν

αυτομ?τιχα δε ηαχερ ηιελο

φυνχιοναμιεντο.

Ελ φυνχιοναμιεντο δελ ελαβοραδορ δε
ηιελο χαυσα υν λεπε αυμεντο δελ
φυνχιοναμιεντο.

Γρανδεσ χαντιδαδεσ δε αλιμεντο τιβιο ο
χαλιεντε ποδρ α ηαβερ σιδο δεποσιταδο
ρεχιεντεμεντε.

Λοσ αλιμεντοσ χαλιεντεσ προποχαν υν
αυμεντο δελ φυνχιοναμιεντο ηαστα θυε

Λασ

Ελ αιρε χαλιεντε θυε εντρα
προποχα υν αυμεντο δελ

πυερτασ σε αβρεν

φρεχυενχια

ο

χον

πορ μυχηο

δεμασιαδα

τιεμπο.

σε

αλχανζα λα

τεμπερατυρα δεσεαδα.

φυνχιοναμιεντο. Αβρα λα
μενορ

Λα

πυερτα δελ ρεφριγεραδορ ο δελ χονγελαδορ
ποδρ α εσταρ λεπεμεντε αβιερτα.

εν

λα

πυερτα

ρεφριγεραδορ
χον

φρεχυενχια.

Χοντρολε θυε ελ

ρεφριγεραδορ εστ? εν
ποσιχι?ν παρεφα.Πονγα ατενχι?ν θυε

αλιμεντοσ

ο

λοσ χοντενεδορεσ

λοσ

νο

βλοθυεεν λα πυερτα, χονσυλτε λα σεχχι?ν
προβλεμασ, ΑΒΡΙΡ/ΧΕΡΡΑΡ πυερτασ.
Λα

τεμπερατυρα δελ ρεφριγεραδορ
πρεδισπυεστα δεμασιαδο φρ α.
Λα

ηα σιδο

γυαρνιχι?ν δε ελ ρεφριγεραδορ ο δελ
χονγελαδορ εστ? συχια, δεσγασταδα,
αγριεταδα ο νο σε αδαπτα βιεν.

Πονγα

ελ

ρεγιστρο

δελ

ρεφριγεραδορ εν

υν

πυντο μ?σ τεμπλαδο ηαστα θυε λα
τεμπερατυρα εστ? σατισφαχτορια.

Λιμπιε ο χαμβιε λα γυαρνιχι?ν. Λασ
γριετασ δε λα ηερμετιχιδαδ δε λα πυερτα
ηαρ?ν φυνχιοναρ ελ ρεφριγεραδορ πορ μ?σ
τιεμπο παρα μαντενερ λασ τεμπερατυρασ
δεσεαδασ.

Χασο
Ελ χομπρεσορ δε ελ

ρεφριγεραδορ νο φυνχιονα.
Las

Χαυσα

Ελ τερμοστατο μαντιενε ελ

τεμπερατυρα

Σολυχι?ν

ποσιβλε
ρεφριγεραδορ α

χονσταντε.

Εστο

εσ νορμαλ. Λα ρεφριγεραδορ πασα δε ον α οφφ
παρα μαντενερ λα τεμπερατυρα χονσταντε.

temperaturas

estan demasiado
frias.
Λα τεμπερατυρα εν
ελ χονγελαδορ εστ?
δεμασιαδο φρ ασ ψ
λα τεμπερατυρα δε
λα χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν εσ
σατισφαχτορια.

Λοσ αλιμεντοσ
αλμαχεναδοσ εν λοσ

Ελ

ρεγιστρο δελ χονγελαδορ εστ?
πρεδισπυεστο δεμασιαδο φρ ο.

Πονγα

ελ

δελ

ρεγιστρο

χονγελαδορ εν

υν

πυντο μ?σ τεμπεραδο ηαστα θυε λα
τεμπερατυρα δελ χονγελαδορ εσ
σατισφαχτορια.

Ελ

ρεγιστρο

εστ?

εν υν

δε λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν

Πονγα ελ ρεγιστρο

πυντο δεμασιαδο φρ ο.

χονσερπαχι?ν

δε λα χ?μαρα δε

εν υν

πυντο μ?σ τεμπλαδο.

χαφονεσ σε χονγελαν.
Λα χαρνε
αλμαχεναδα εν ελ
χαφ?ν δε λα χαρνε
φρεσχα σε χονγελα.

Las

Λα

χαρνε

δεβερ α εσταρ αλμαχεναδα

α υνα

τεμπερατυρα απενασ πορ δεβαφο δελ πυντο
δε χονγελαχι?ν ( 32 Φ, 0 Χ ) παρα οβτενερ
υν τιεμπο μ?ξιμο δε αλμαχεναφε φρεσχο.

Εσ νορμαλ θυε σε φορμεν χρισταλεσ
δε ηιελο δεβιδο α λα ηυμεδαδ
χοντενιδα

εν

λα

χαρνε.

temperaturas

son

demasiado

templadas.
Λα

τεμπερατυρα εν
χονγελαδορ εσ

ελ

Ελ

ρεγιστρο

δελ

χονγελαδορ εστ?

εν υν

Ελ ρεγιστρο δε λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν
εστ? εν υν πυντο δεμασιαδο τεμπλαδο.

⊃στο προδυχε εφεχτοσ

δελ

λα χ?μαρα δε
χονσερπαχι?ν ο δε
λα χονγελαδορα

εστ? δεμασιαδο
τιβια.

ρεγιστρο

δελ

χονγελαδορ

σατισφαχτορια.

τεμπλαδα.

τεμπερατυρα δε

ελ

εν υν

δεμασιαδο

Λα

Πονγα

πυντο μ?σ φρ ο ηαστα θυε λα
τεμπερατυρα δελ χονγελαδορ εσ

πυντο δεμασιαδο τεμπλαδο.

Λασ

εν

λα

τεμπερατυρα

πυερτασ
ο

σε

ελ

ρεγιστρο

δελ

χονγελαδορ

πυντο μ?σ φρ ο ηαστα θυε λα
τεμπερατυρα δελ χονγελαδορ σεα
σατισφαχτορια.

χονγελαδορ.

φρεχυενχια

Πονγα
εν υν

αβρεν

χον

δεμασιαδα

πορ δεμασιαδο

τιεμπο.

πυερτα δε ελ ρεφριγεραδορ ο δελ φριγο
ποδρ α εσταρ λεπεμεντε αβιερτα.

Αιρε χαλιεντε εντρα

εν

λα χ.δε

χονσερπαχι?ν/χονγελαδορ χαδα πεζ θυε σε
αβρε λα πυερτα. Iβραλα λο μενοσ ποσιβλε.

Λα

Χιερρε λα

ο

Γρανδεσ χαντιδαδεσ δε αλιμεντοσ τιβιοσ
χαλιεντεσ πυεδεν ηαβερ σιδο αλμαχε
ναδοσ ρεχιεντεμεντε.

ο

Λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν ηα εσταδο
ρεχιεντεμεντε δεσχονεχταδα πορ υν

Υνα

πυερτα χομπλεταμεντε.

Εσπερε ηαστα θυε λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν
λα χονγελαδορα τενγα λα ποσιβιλιδαδ δε
αλχανζαρ λα τεμπερατυρα σελεχχιοναδα.

ρεφριγεραδορ νεχεσιτα αλγυνασ
παρα ενφριαρ χομπλεταμεντε.

ηορασ

περ οδο.
Λα

τεμπερατυρα

εν

λα χ?μαρα δε

χονσερπαχι?ν εστ?
δεμασιαδο τιβια ψ
λα τεμπερατυρα δελ

χονγελαδορ.

Ελ

ρεγιστρο

δε ελ

ρεφριγεραδορ εστ?

πυντο δεμασιαδο τεμπλαδο.

εν υν

Πονγα
υνα

ελ

ρεγιστρο

δε ελ

ρεφριγεραδορ εν

τεμπερατυρα μ?σ φρ α.

Χασο

Χαυσα

Σολυχι?ν

ποσιβλε

Sonido y ruidos
Νιπελεσ δελ εφεχτο
σονορο

χυανδο ελ
εστ?

μαψορεσ

ρεφριγεραδορ
εν

Λασ

νεπερασ

αχτυαλεσ ηαν αυμενταδο λα

χαπαχιδαδ δε αλμαχεναφε ψ μαντιενεν
υνα τεμπερατυρα μ?σ παρεφα.

Εσ νορμαλ θυε λοσ νιπελεσ δελ εφεχτο
σονορο σεαν

μαψορεσ.

μαρχηα.

Λοσ νιπελεσ δελ

εφεχτο

σονορο

Ελ

ρεφριγεραδορ φυνχιονα χον μαψορ
πρεσι?ν αλ αρρανχαρ ελ χιχλο ΟΝ.

Εστο

εσ

νορμαλ. Ελ σονιδο

πα α

αλ χοντινυαρ λα μαρχηα δε ελ

δισμινυιρ

ρεφριγεραδορ.

μαψορεσ αλ
αγρεγαρσε
ελ χομπρεσορ.
Ρυιδο δε πιβραχι?ν
ο

τραθυετεο.

Ελ

πισο νο εσ παρεφο ο νο εσ ρεσιστεντε.
ρεφριγεραδορ σε βαλανχεα εν ελ
πισο αλ μοπερσε λεπεμεντε.

Χοντρολε θυε ελ πισο εστ παρεφο ψ σεα
σ?λιδο ψ πυεδε αποψαρ λα ρεφριγεραδορ εν
μοδο αδεχυαδο.

Ελ

Θυιτε λοσ

Ελ

δε λα χ?μαρα δε χονσερπαχι?ν

ρεγιστρο

εστ?
Λοσ

εν υν

οβφετοσ.

πυντο δεμασιαδο φρ ο.

οβφετοσ αποψαδοσ

σοβρε ελ

ρεφριγεραδορ

πιβραν.

Εσ νορμαλ θυε λοσ πλατοσ πιβρεν
λεπεμεντε. Μυ παλοσ λεπεμεντε.
Χοντρολε θυε ελ ρεφριγεραδορ εστ?
μοδο παρεφο ψ σ?λιδο.

αποψαδα

εν

Ελ

ρεφριγεραδορ τοχα

υν

μυεβλε

ο υνα

παρεδ.

Μυεπα

ο

σεπαρε ελ

ρεφριγεραδορ.

Αγυα/Ηυμεδαδ/Ηι
ελο δεντρο δε ελ

Ρεφριγεραδορ.
Λα τεμπερατυρα εν
ελ χονγελαδορ εσ
δεμασιαδο

Ελ τιεμπο εσ χαλυροσο ψ η μεδο,
αυμεντανδο λα τασα δε εσχαρχηα θυε
αχυμυλα ψ ελ συδορ ιντερνο.

Ελλο

εσ

νορμαλ.

σε

τεμπλαδα.
Λα

πυερτα εστ? λεπεμεντε αβιερτα.

Χονσυλταρ λα σεχχι?ν

προβλεμα

Αβριρ/Χερραρ πυερτασ
Λα

πυερτα σε αβρε ψ σε χιερρα μυψ
μενυδο ψ πορ μυχηο τιεμπο.

α

Αβρα λα πυερτα
φρεχυενχια.

χον μενοσ

Αγυα/Ηυμεδαδ/Ηι
ελο φυερα δε ελ

Ρεφριγεραδορ.
Σε φορμα
ηυμεδαδ

ο

Ελ

τιεμπο

εσ

η μεδο.

ροχ ο

εσ

νορμαλ

δεσαπαρεχερ ελ

φυερα δε ελ

ρεφριγεραδορ
πυερτασ.

Εστο

χον

τιεμπο

η μεδο.

Αλ δισμινυιρ λα ηυμεδαδ δεβε
ροχ ο.

ο

εντρε λασ

Αλ εσταρ λα

πυερτα εστ? λεπεμεντε
αβιερτα, ηαχε θυε ελ αιρε φρ ο δελ ιντεριορ
σε

ενχυεντρε

εξτεριορ.

χον

ελ αιρε χαλιεντε δελ

Εν

εσε

χασο, χιερρε λα

χομπλεταμεντε.

πυερτα

Χασο

Olores

en

Χαυσα

Σολυχι?ν

ποσιβλε

la

Refrigerador
Λιμπιε ελ ιντεριορ χον εσπονφα, αγυα
χαλιεντε ψ βιχαρβονατο δε σοδιο.

Ηαψ θυε λιμπιαρ ελ

ιντεριορ.

Ηαψ αλιμεντοσ
ρεφριγεραδορ.

φυερτε ολορ

χον

λα

εν

Χ βραλοσ μυψ βιεν.

Αλγυνοσ χοντενεδορεσ ψ παπελεσ
εμβαλαφε προδυχεν ολορ.

δε

Χαμβιε ελ χοντενεδορ

παπελ

δε

ο

λα

μαρχα ο

ελ

εμβαλαφε.

de

Apertura/Cierre
Puertas/Cajones.
Πυερτα(σ)
Πυερτα(σ)

θυε νο
χιερραν.
θυε νο
χιερραν.

Ελ

εμβαλαφε

δελ αλιμεντο μαντιενε λα

Μυεπα λοσ

παθυετεσ θυε
πυερτα.

πυερτα αβιερτα.

χερραρ

Λα

πυερτα ηα σιδο χερραδα χον
προποχανδο λα λεπε
απερτυρα δε λα οτρα.

Χιερρε αμβασ

Ελ

Αφυστε λα αλτυρα χον
χορρεσπονδιεντε.

λα

πυερτασ

περμιτεν

νο

χον

δελιχαδεζα.

δεμασιαδα πιολενχια

εν

Ελ
Ελ

ρεφριγεραδορ νο εστ? παρεφα. Σε
ελ πισο αλ μενορ μοπιμιεντο.

βαλανχεα

πισο εσ ιρρεγυλαρ ο νο ρεσιστεντε.
ρεφριγεραδορ σε βαλανχεα εν ελ πισο

μενορ

ελ τορνιλλο

Χοντρολε θυε ελ
αλ

μοπιμιεντο.

πισο εστ? παρεφο ψ θυε
πυεδε σοπορταρ ελ ρεφριγεραδορ. Λλαμε υν
χαρπιντερο παρα χορρεγιρ χεδιμιεντοσ ο
ινχλιναχιονεσ.

Ελ

Λοσ

χαφονεσ εστ?ν

διφ χιλεσ δε

μοπερ.

ρεφριγεραδορ

τοχα λα

παρεδ

Λοσ αλιμεντοσ τοχαν λα
σοβρε ελ χαφ?ν.

ρεπισα

Λοσ χαρριλεσ εν λοσ θυε ελ
εστ?ν συχιοσ

ελ

Αλιγερε

ο μυεπα

θυε εστ?

Πονγα
χαφ?ν.

μενοσ

αλιμεντοσ

εν

ελ

δεσλιζα

Πονγα

μενοσ

αλιμεντοσ

εν

ελ

ο υν

χαφ?ν

μυεβλε.

ρεφριγεραδορ.

χαφ?ν.

Distribuidor
Ελ διστριβυιδορ

διστριβυψε

νο

ηιελο

Ελ χοντενεδορ δελ

αλμαχεναφε

Χυανδο ελ

δε ηιελο

Λα
υν

πριμερ συμινιστρο

δε ηιελο

εν

τεμπερατυρα δελ χονγελαδορ εστ?
πυντο δεμασιαδο τιβιο.

Λα π?λπυλα δε λα λ νεα

γενεραλ

Γιρε ελ ρεγιστρο δελ χονγελαδορ α υν πυντο
μ?σ αλτο παρα θυε φαβριθυε λοσ χυβιτοσ.
Χυανδο ελ πριμερ συμινιστρο δε ηιελο εστ?
λιστο, ελ διστριβυιδορ δεβερ α φυνχιοναρ.

εν

δελ αγυα

εστ? αβιερτα.

νο

Αβρα λα π?λπυλα δε αλιμενταχι?ν δελ αγυα
δε λα λ νεα γενεραλ ψ δ φελα πορ υν τιεμπο
συφιχιεντε παρα θυε σε φορμεν λοσ
χυβιτοσ. Χυανδο εστ?ν φορμαδοσ, δεβερ α
φυνχιοναρ.

Λα

πυερτα δελ χονγελαδορ ο λα δε λα

χονσερπαχι?ν

χαε

ελ χοντενεδορ, ελ διστριβυιδορ δεβερ α
φυνχιοναρ.

εστ? παχ ο.

νο

εστ?ν χερραδασ.

Χοντρολε θυε αμβασ
χερραδασ.

πυερτασ εστ?ν

Χασο
Ελ διστριβυιδορ

διστριβυψε

νο

ηιελο.

Χαυσα

Σολυχι?ν

ποσιβλε

Ελ ηιελο σε ηα δερρετιδο ψ ηελαδο αλρεδεδορ
δε λα βαρρενα δεβιδο αλ ποχο υσο, λασ
φλυχτυαχιονεσ δε τεμπερατυρα ψ/ο φαλλοσ δε
χορριεντε.

Θυιτε ελ χοντενεδορ δελ

αλμαχεναφε

δε

ηιελο, δεσχονγελε ελ χοντενδιδο.
Λιμπιε ελ χοντενεδορ, ενφυαγυε ψ σ θυελο,

πονι νδολο

εν

ποσιχι?ν

αδεχυαδα. Χυανδο

ελ ηιελο εστ? ηεχηο, ελ διστριβυιδορ δεβερ α
φυνχιοναρ.

Ελ διστριβυιδορ δε

ηιελο εστ?

βλοθυεαδο.

Λοσ χυβιτοσ δε ηιελο εστ?ν

βλοθυεαδοσ

εντρε ελ βραζο δελ ελαβοραδορ δε ηιελο ψ ελ

Θυιτε λοσ χυβιτοσ βλοθυεαδοσ

σε

ηαν

χονγελαδο φυντοσ.

Υσε ελ διστριβυιδορ
λοσ χυβιτοσ

Χυβιτοσ

χομπραδοσ ο

ηεχηοσ

φορμα ηαν σιδο υσαδοσ

διστριβυψε

νο

αγυα

χον

εν

οτρα

ελ διστριβυιδορ.

Λα π?λπυλα δελ αγυα δε λα λ νεα γενεραλ
νο εστ? αβιερτα. Χονσυλτε προβλεμα
Ελαβοραδορ δε ηιελο
Λα

νο

νο

Σ?λο λοσ χυβιτοσ ηεχηοσ
δεβερ αν

σερ

γενεραλ

γριφο

Ελ σονιδο δελ

Εστε σονιδο

ελ χοντενεδορ δε

χαε

ελ διστριβυιδορ.

πυερτασ εστ ν

πασοσ

δε αγυα ψ τ ρελοσ παρα

ενφυαγαρ ελ τανθυε.

Χονεχτε λα υνιδαδ αλ αγυα φρ α δε
λα λ νεα γενεραλ θυε συμινιστρα ελ

δε

αγυα φρ α.

ηιελο θυε

ελ ελαβοραδορ

7 πασοσ δε αγυα ψ τ ρελοσ παρα
ρεφρεσχαρ ελ συμινιστρο δε αγυα. Σαθυε

εστ? βιεν
λα λ νεα

εν

χον

γενεραλ.

τερμιναρ δε

α

υτιλιζαδοσ

Αβρα λα π?λπυλα δελ αγυα δε λα λ νεα

οτροσ 7

νο

μενυδο παρα θυε

Σαθυε

ραροσ

Λα υνιδαδ

α

χονγελεν φυντοσ.

Χοντρολε θυε αμβασ
χερραδασ.

εστ? χερραδα.

Ελ αγυα ηα εσταδο πορ
μυχηο τιεμπο εν ελ τανθυε.

χονεχταδα

νο σε

ηαχε ηιελο.

πυερτα δε λα ρεφριγεραδορ ο δελ

χονγελαδορ
Ελ αγυα τιενε υν
σαβορ ψ/ο ολορ

ελ

φονδο δελ χοντενεδορ.
Λοσ χυβιτοσ

Ελ διστριβυιδορ

εν

διστριβυιδορ.

δε λα χοχινα.

γενεραλμεντε ηεχηο χυανδο ελ ηιελο εν ελ ελαβοραδορ αυτομ?τιχο χαε
αλμαχεναφε. Ελ πολυμεν πυεδε παριαρ σεγ ν λα χολοχαχι?ν δε ελ

εν

ρεφριγεραδορ.
Σονιδο δελ
συμινιστρο δελ

Εστε σονιδο
χαερ

σε

προδυχε

χυανδο ελ ελαβοραδορ δε ηιελο ρεχιβε αγυα τρασ ηαβερ

δεφαδο

ελ ηιελο ηεχηο αυτοματιχαμεντε.

αγυα

Οτροσ

Λε ρογαμοσ θυε λεα πορ
εστε μανυαλ.

χομπλετο

Ηιελο ηεχηο αυτομ?τιχαμεντε ψ Διστριβυιδορ

εν
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Χιυδαδ

Δομιχιλιο

Τελ φονο

Τορρεσ Θυιντερο Νο. 36Β
Χολ. Σαν Μιγυελ Ιζταπαλαπα

Διστριτο Φεδεραλ
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Ιβισ Νο. 903
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(3)-636-54-08

Νεπαδο δε Τολυχα Νο. 102-Β
Χολ. Μιτρασ Χεντρο

(8)-348-07-99

(8)-348-07-99

Μιγυελ Χ. Αβαστα Νο. 2413
Χολ. Φερροχαρριλερα

(8)-370-91-42

(8)-370-91-42

Νο. 4504
Χολ. Σαν Βερναβε Προπιλεον 1

(8)-391-18-83

(8)-391-18-83

Δελεγαχι?ν Ιζταπαλαπα
Διστριτο Φεδεραλ

(Χλιμασ

ψ

Σιστεμασ)

Διστριτο Φεδεραλ
(Σερπιχιο Τ χνιχο

ΡΦ)

Δονιζεττι Νο. 239
Χολ. ?αλλεφο
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Αξαψαχατλ

(5)-739-09-58

Σερπιχιο Διρεχτο ΛΓ
Χιυδαδ

Δομιχιλιο

Μοντερρεψ,

(5)-321-19-00

Βερμυδασ Νο. 146 Χολ. ?ιστα Ηερμοσα
Μοντερρεψ, Ν.Λ.

Νυεπο Λεον

Γυαδαλαφαρα,

Τελ φονο
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Χολ. Σαν Λορενζο
Τλαλνεπαντλα, Εδο. Μ ξ

Μ ξιχο, Εσταδο δε Μ ξιχο

Χαλλε 60Νο. 360
Χολ. Χεντρο

Μεριδα, Ψυχαταν

ξ

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

01-800-347-1919

01-800-347-1296

(8)-346-2810

(8)-354-91-11

01-800-34-716-00

Απ. Αρχοσ Νο. 687 Χολ. θαρδινεσ δελ
Βοσθυε Γυαδαλαφαρα, θαλισχο Χ.Π. 44520
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Φαξ
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(3)-647-1700

(3)-619-55-24

01-800-96-722-00
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Χελαψα, Γυαναφυατο

:

Ε-μαιλ : Χορρεο ελεχτρ?νιχο
Λ/Β :
Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Λ νεα Βλανχα
Ε :
Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Λ νεα Ελεχτρ?νιχα
ΡΑΧ : Χεντρο δε Σερπιχιο Αυτοριζαδο δε Αιρε Αχονδιχιοναδο
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Αχχεσο διρεχτο
Χονσυμιδορεσ
ΑΣΧ :

:

α

λα

π?γινα

δε Ιντερνετ δε ΛΓ
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