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1. Ιλ φριγοριφερο δεπε εσσερε ινσταλλατο συ υνα συπερ-

φιχιε περφετταμεντε πιαττα, οριζζονταλε ε σταβιλε,
ιν υνα ποσιζιονε ιν χυι λ∏απερτυρα δεγλι σπορτελλι
νον ινχοντρι αλχυν οσταχολο.

2. Επιταρε δι ινσταλλαρε ιλ φριγοριφερο αλλα λυχε διρεττα

δελ σολε οππυρε ιν προσσιμιτ δι στυφε, χαλοριφερι

ο αλτρε σοργεντι δι χαλορε. Επιταρε ινολτρε δι

εσπορλο αδ επεντυαλι σχηιζζι ο γεττι δ∏αχθυα,

οππυρε α ρισταγνι δι υμιδιτ .

3. Ιλ φριγοριφερο δεπε εσσερε ποσιζιονατο ιν μοδο

ταλε δα νον πρεχλυδερνε λα πεντιλαζιονε. Λα δισ-

τανζα τρα ιλ παννελλο συπεριορε εδ υνα επεντυαλε

συπερφιχιε σοπρασταντε νον δοπρ εσσερε ιν- φερι-

ορε α 30 χμ, μεντρε θυελλα τρα ι παννελλι λατεραλι

ο ιλ παννελλο ποστεριορε εδ επεντυαλι παρετι χιρ-

χοσταντι δοπρ εσσερε δι αλμενο 5 χμ. Ιλ φονδο

δελ φριγοριφερο δεπε εσσερε ελεπατο δι χιρχα 3 χμ

δαλ παπιμεντο, ιν παρτιχολαρ μοδο σε

θυεστ∏υλτιμο ριπεστιτο χον υν ταππετο ο υνα

μοθυεττε.

4. Περ μεζζο δει πιεδινι αντεριορι αδ αλτεζζα ρεγο-

λαβιλε σι πυ λιπελλαρε ιλ φριγοριφερο, ιν μοδο δα

χομπενσαρε επεντυαλι ιρρεγολαριτ δελ παπιμεντο
εδ επιταρε ποσσιβιλι πιβραζιονι δυραντε ιλ φυνζιον-

αμεντο. Ινολτρε, περ φαρε ιν μοδο χηε λο σπορτελ-
λο σι χηιυδα αγεπολμεντε δα σ , λα παρτε φρονταλε

δελ φριγοριφερο δοπρεββε εσσερε πι ελεπατα δι

θυαλχηε μιλλιμετρο ρισπεττο αλλα παρτε ποστεριορε.
Περ αλζαρε λα παρτε φρονταλε σι δεπονο ρυοταρε ι

πιεδινι ρεγολαβιλι ιν σενσο οραριο ( ), μεντρε

περ αββασσαρλα λι σι δεπε ρυοταρε ιν σενσο αντιο-

ραριο ( ).

5. Ιλ φριγοριφερο δεπε εσσερε ινσταλλατο ιν αμβιεντι ιν

χυι λα τεμπερατυρα νον σια ινφεριορε α 10Χ ο

συπεριορε α 43Χ. Ιν χασο χοντραριο, λα συα εφφι-

χιενζα πυ ρισυλταρε χομπρομεσσα.

ΝΕΞΤ

1. Πριμα δι ινιζιαρε αδ υτιλιζζαρε ιλ φριγοριφερο σι ραχ-

χομανδα δι πυλιρε αχχυραταμεντε ιλ συο ιντερνο,

περ ριμυοπερε λα πολπερε χηε πι σι πυ εσσερε

επεντυαλμεντε δεποσιτατα δυραντε λ∏ασσεμβλαγ-

γιο, λ∏ιμβαλλαγγιο ε ιλ τρασπορτο.

2. Μονταρε ε ποσιζιοναρε τυττε λε μενσολε ε ι χον-

τενιτορι. Αλ φινε δι επιταρε επεντυαλι δαννι

δυραντε ιλ τρασπορτο, τυττι θυεστι ογγεττι σονο

ιμβαλλατι σεπαραταμεντε.

3. Σε ιλ μοδελλο δι χυι σι δισπονε δοτατο δι

μανιγλια α βαρρα, μονταρλα σεχονδο λε ιστρυζιονι

αλλεγατε.

4. Χολλεγαρε α ρετε ιλ φριγοριφερο, επιτανδο δι υτιλιζ-

ζαρε σπινε μυλτιπλε ο χαπι δι προλυνγα. Επιταρε

ινολτρε δι χολλεγαρλο α ρετε συ υνα πρεσα αλλα

θυαλε σονο γι χολλεγατι αλτρι ελεττροδομεστιχι.

5. Νον αππενα λα τεμπερατυρα αλλ∏ιντερνο δελ πανο

συφφιχιεντεμεντε βασσα, ιντροδυρρε γλι αλιμεντι.

Ιλ ραγγιυνγιμεντο δελλα νορμαλε τεμπερατυρα
δ∏εσερχιζιο ριχηιεδε χιρχα 2∼3 ορε.
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ΙΝΣΤΑΛΛΑΖΙΟΝΕ

ΘΥΕΣΤΟ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ Ε ΣΤΑΤΟ ΠΡΟΓΕΤΤΑΤΟ Ε ΧΟΣΤΡΥΙΤΟ ΙΝ ΦΥΝΖΙΟΝΕ ΔΕΛΛΑ ΜΑΣ-

ΣΙΜΑ ΣΕΜΠΛΙΧΙΤΑ Δ∏ΥΣΟ Ε ΔΕΛΛΑ ΠΙΥ ΓΡΑΝΔΕ ΑΦΦΙΔΑΒΙΛΙΤΑ ΟΠΕΡΑΤΙ?Α. ΑΛ ΦΙΝΕ ΔΙ

ΠΟΤΕΡΛΟ ΥΤΙΛΙΖΖΑΡΕ ΝΕΛ ΜΙΓΛΙΟΡΕ ΔΕΙ ΜΟΔΙ, ΣΙ ΡΑΧΧΟΜΑΝΔΑ ΔΙ ΛΕΓΓΕΡΕ ΑΤΤΕΝ-

ΤΑΜΕΝΤΕ ΤΥΤΤΕ ΛΕ Α??ΕΡΤΕΝΖΕ, ΛΕ ΠΡΕΣΧΡΙΖΙΟΝΙ Ε Ι ΣΥΓΓΕΡΙΜΕΝΤΙ ΡΙΠΟΡΤΑΤΙ ΙΝ

ΘΥΕΣΤΟ ΜΑΝΥΑΛΕ.
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ΔΕΣΧΡΙΖΙΟΝΕ ΔΕΛ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ

Μενσολε πορταυοπα

Μενσολε συλλο

σπορτελλο
δελ πανο

χονγελατορε

Μενσολε περ βοττιγλιε

Πιεδινι αδ

αλτεζζα ρεγολαβιλε

Ζοχχολινο δι

χηιυσυρα δελλα βασε

?ΑΝΟ

ΧΟΝΓΕΛΑΤΟΡΕ

Λαμπαδα

Μενσολα

?ασχηεττε περ
ιλ γηιαχχιο

Χοντενιτορε περ
ι χυβεττι δι γηιαχχιο

?ΑΝΟ

ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ

Δεοδοριζζατορε

(οπζιοναλε)

Χοντενιτορε

περ χιβι φρεσχηι

Σενσορι περ σιστεμα

δι ραφφρεδδαμεντο

φοχαλιζζατο

Μενσολε

Λαμπαδα

Χασσεττο περ
φρυττα ε περδυρα

(λα τεμπερατυρα
αλ συο ιντερνο

οττιμαλε περ λα

χονσερπαζιονε

δι πεγεταλι)

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ
∞ Λα δοταζιονε δελ προπριο μοδελλο δι φριγοριφερο πυ διφφεριρε δα θυελλα

ινδιχατα νελλ∏ιλλυστραζιονε, χηε σι ριφερισχε αδ υνα δοταζιονε στανδαρδ.



ΑΧΧΕΝΣΙΟΝΕ

Δοπο χηε στατο χολλεγατο α ρετε ε αχχεσο, ιλ φριγοριφερο ιμπιεγα χιρχα 2∼3 ορε περ ραγγιυνγερε λα νορμαλε

τεμπερατυρα δ∏εσερχιζιο: σολο αλλορα σι πυ ινιζιαρε α ριπορπι βεπανδε εδ αλιμεντι. Σε λο σι σπεγνε, σι χον-

σιγλια δι αττενδερε αλμενο 5 μινυτι πριμα δι ριαχχενδερλο νυοπαμεντε.

ΔΙΣΠΛΑΨ Ε ΧΟΜΑΝΔΙ
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ΙΣΤΡΥΖΙΟΝΙ ΟΠΕΡΑΤΙ?Ε

Πρεμενδο ιλ πυλσαντε
ΣΥΠΕΡ ΦΡΖ. σι αττιπα ε

σι δισαττιπα αλτερνατιπα-

μεντε λα φυνζιονε δι

χονγελαμεντο ραπιδο,
χηε περμεττε δι αββρε-

πιαρε ιλ χονγελαμεντο δι

χιβι ο λα προδυζιονε δι

γηιαχχιο. Θυανδο λα

φυνζιονε αττιπατα ι

σεγμεντι λυμινοσι λαμ-

πεγγιανο 3 πολτε ε θυιν-
δι ριμανγονο αχχεσι.

Πρεμενδο ιλ πυλ-
σαντε ΦΡΖ.

ΤΕΜΠ σι πυ

ρεγολαρε λα τεμ-

περατυρα αλλ∏ιντερ-

νο δελ πανο χον-

γελατορε.

Θυεστι ινδιχατορι λυμι-

νοσι επιδενζιανο ιλ λιπελ-

λο δι τεμπερατυρα χηε σι

ιμποστατο νελ πανο

χονγελατορε ε νελ πανο

φριγοριφερο.

Θυεστι ινδιχατορι λυμι-

νοσι σι αχχενδονο δοπο
χηε σι απερτο λο

σπορτελλο δελ πανο φριγ-

οριφερο, ε ριμανγονο
αχχεσι περ θυαλχηε μιν-

υτο αλ φινε δι επιδεν-

ζιαρε χηε λα φυνζιονε δι

ραφφρεδδαμεντο φοχαλιζ-

ζατο αττιπατα.

Πρεμενδο ιλ πυλ-
σαντε ΡΕΦ. ΤΕΜΠ

σι πυ ρεγολαρε λα

τεμπερατυρα
αλλ∏ιντερνο δελ

πανο φριγοριφερο.

Λ∏αχχενσιονε δει

σεγμεντι λυμινοσι

ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ

επιδενζια λ∏αππενυτα

αττιπαζιονε δελλα

φυνζιονε δι χονγελα-
μεντο ραπιδο.

Λ∏αχχενσιονε δει

σεγμεντι λυμινοσι

ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ επι-

δενζια λ∏αππενυτα

αττιπαζιονε δελλα

φυνζιονε δι ραφφρεδ-

δαμεντο ραπιδο.

ιΠρεμενδο ιλ πυλσαντε
ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ σι αττι-

πα ε σι δισαττιπα αλτερ-

νατιπαμεντε λα φυν-

ζιονε δι ραφφρεδδαμεν-

το ραπιδο, χηε περμε-

ττε δι αββρεπιαρε ιλ ραφ-

φρεδδαμεντο δι χιβι.

Θυανδο λα φυνζιονε

αττιπατα ι σεγμεντι
λυμινοσι λαμπεγγιανο
3 πολτε ε θυινδι ριμαν-

γονο αχχεσι.



ΣΕΓΝΑΛΑΖΙΟΝΕ ΑΧΥΣΤΙΧΑ ΣΠΟΡΤΕΛΛΟ ΑΠΕΡΤΟ

Υν τριπλο σεγναλε αχυστιχο αππερτε χηε λο σπορτελλο δελ πανο φριγοριφερο στατο λασχιατο απερτο τροππο α

λυνγο. Ιλ σεγναλε πιενε εμεσσο δοπο 1 μινυτο, ε ιν σεγυιτο αδ ιντερπαλλι δι 30 σεχονδι.

ΣΙΣΤΕΜΑ ΔΙ ΑΥΤΟΔΙΑΓΝΟΣΤΙΧΑ

Θυεστο φριγοριφερο δοτατο δι υν σιστεμα δι αυτοδιαγνοστιχα, χηε ριλεπα επεντυαλι ανομαλιε νελ συο φυν-

ζιοναμεντο.

Σε ιλ φριγοριφερο νον ρισπονδε αι χομανδι, ο σε ιλ συο φυνζιοναμεντο πρεσεντα δελλε ανομαλιε, σι δεπε

ιντερπελλαρε αλ πι πρεστο υν Χεντρο δι Ασσιστενζα Τεχνιχα αυτοριζζατο. Ιλ φριγοριφερο δεπε εσσερε λασχιατο

αχχεσο ε, περ νον χομπρομεττερε λα χονσερπαζιονε δεγλι αλιμεντι αλ συο ιντερνο, οππορτυνο επιταρε δι

απριρε γλι σπορτελλι.

Περ περιφιχαρε ινολτρε ιλ χορρεττο φυνζιοναμεντο δι τυττι γλι ινδιχατορι λυμινοσι σι δεπονο πρεμερε σιμυλτανεα-

μεντε, περ πι δι 2 σεχονδι, ι πυλσαντι ΦΡΖ. ΤΕΜΠ ε ΣΥΠΕΡ ΦΡΖ. Τυττι γλι ινδιχατορι νελ δισπλαψ σι δεπονο

αχχενδερε, περ ποι σπεγνερσι νον αππενα σι ριλασχιανο ι πυλσαντι.

ΣΙΣΤΕΜΑ ΔΙ ΡΑΦΦΡΕΔΔΑΜΕΝΤΟ ΦΟΧΑΛΙΖΖΑΤΟ

ρε διπερσι σενσορι ριλεπανο λ∏επεντυαλε ινναλζαμεντο δελλα

τεμπερατυρα χηε σι περιφιχα αλλ∏ιντερνο δελ πανο φριγοριφερο
θυανδο πι σι ριπονγονο δεγλι αλιμεντι α τεμπερατυρα πι
ελεπατα. Θυεστι σενσορι αττιπανο υν σιστεμα δι πεντι-

λαζιονε, χηε ινδιριζζα υν φλυσσο δι αρια φρεδδα νελ πυντο ιν

χυι σι ριλεπατο λ∏αυμεντο δι τεμπερατυρα. Περ εσεμπιο:
σε σι ριπονγονο δεγλι αλιμεντι α τεμπερατυρα αμβιεντε

συλλα σεχονδα μενσολα, ιλ σενσορε 2 ριλεπα λ∏αυμεντο δι

τεμπερατυρα ε αττιπα ιλ σιστεμα δι πεντιλαζιονε ιν μοδο δα

αββασσαρε λα τεμπερατυρα ιν χορρισπονδενζα δελλα πριμα ε

δελλα σεχονδα μενσολα.

Ιλ φυνζιοναμεντο δελ σιστεμα δι ραφφρεδδαμεντο φοχαλιζζα-

το χομπλεταμεντε αυτοματιχο, ε νον ριχηιεδε αλχυν

ιντερπεντο δα παρτε δελλ∏υτεντε.

Λα σενσιβιλιτ δελ σιστεμα αυμεντα θυανδο γλι αλιμεντι α τεμ-

περατυρα πι ελεπατα πενγονο ριποστι αχχαντο αι σενσορι.

ΡΕΓΟΛΑΖΙΟΝΕ ΔΕΛΛΑ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΑ

Θυεστο φριγοριφερο πρεπεδε λα ποσσιβιλιτ δι ρεγολαρε σεπαρατα-
μεντε λα τεμπερατυρα νελ πανο φριγοριφερο ε νελ πανο χονγελα-
τορε, υτιλιζζανδο ρισπεττιπαμεντε ι πυλσαντι ΡΕΦ. ΤΕΜΠ ε ΦΡΖ.

ΤΕΜΠ.

Πρεμενδο θυεστι πυλσαντι σι ποσσονο σελεζιοναρε, ιν σεθυενζα,

λε τεμπερατυρε δεσιδερατε.

Λ∏αχχενσιονε δεγλι ινδιχατορι λυμινοσι επιδενζια ιλ λιπελλο δι τεμ-

περατυρα χηε σι ιμποστατο: θυανδο αχχεσο υν σολο ινδιχα-

τορε (�Μινⓒ) λα τεμπερατυρα πι αλτα, μεντρε θυανδο σονο

αχχεσι τυττι γλι ινδιχατορι (�Μαξⓒ) λα τεμπερατυρα πι βασσα.

Σελεζιονανδο λε τεμπερατυρε πι αλτε (�Μινⓒ) σι ριδυχε ιλ χον-

συμο δι ενεργια ελεττριχα δελ φριγοριφερο.
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ΣΨΣΤΕΜΑ
ΔΙ ΡΑΦΦΡΕΔΔΑΜΕΝΤΟ
ΦΟΧΑΛΙΖΖΑΤΟ

Σηελφ 1

Σηελφ 2

Σενσορε 2

Σενσορε 3



ΦΥΝΖΙΟΝΕ ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ

Λα φυνζιονε Συπερ Χοολ πιενε αττιπατα αυτοματιχαμεντε θυαν-
δο σι χολλεγα α ρετε ιλ φριγοριφερο περ λα πριμα πολτα, ιν μοδο δα

ραγγιυνγερε πι ιν φρεττα λα τεμπερατυρα δι εσερχιζιο. Νον

αππενα σι ραγγιυνγε θυεστα τεμπερατυρα, λα φυνζιονε Συπερ
Χοολ σι δισαττιπα αυτοματιχαμεντε.

Περ αττιπαρε ε δισαττιπαρε αλτερνατιπαμεντε λα φυνζιονε Συπερ
Χοολ, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΣΥΠΕΡ ΧΟΟΛ. Θυανδο αλλ∏ιντερνο

δελ πανο φριγοριφερο σι ραγγιυνγε υν λιπελλο δι τεμπερατυρα
πρεσταβιλιτο, λα φυνζιονε πιενε δισαττιπατα αυτοματιχαμεντε.

ΦΥΝΖΙΟΝΕ ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ

Περ αττιπαρε ε δισαττιπαρε αλτερνατιπαμεντε λα φυνζιονε Συπερ
Φρεεζε, πρεμερε ιλ πυλσαντε ΣΥΠΕΡ ΦΡΕΕΖΕ. Τρασχορσε

χιρχα 3 ορε δαλλα συα αττιπαζιονε, λα φυνζιονε πιενε δισαττιπατα

αυτοματιχαμεντε.

Δατο χηε θυανδο αττιπατα λα φυνζιονε Συπερ Φρεεζε λα πεντο-

λα ρυοτα αδ αλτα πελοχιτ , δελ τυττο νορμαλε χηε ιλ φριγοριφερο
σια λεγγερμεντε πι ρυμοροσο.

ΡΑΦΦΡΕΔΔΑΜΕΝΤΟ ?ΑΝΟ ΒΟΤΤΙΓΛΙΕ

Γραζιε α δεγλι απποσιτι χονδοττι δι πεντιλαζιονε, λε μενσολε περ
λε βοττιγλιε σονο ραγγιυντε δα υν φλυσσο δι αρια φρεδδα.

Υν σενσορε ριλεπα λ∏ινναλζαμεντο δελλα τεμπερατυρα χηε σι περι-

φιχα νελλ∏αρεα δελλε μενσολε θυανδο πι σι ριπονγονο δελλε βοτ-

τιγλιε α τεμπερατυρα πι ελεπατα, ε προποχα λ∏εντρατα ιν φυνζιονε

δελ σιστεμα δι ραφφρεδδαμεντο φοχαλιζζατο. Ιν θυεστο μοδο,
πιενε ρισταβιλιτα αλ πι πρεστο λα νορμαλε τεμπερατυρα δι εσερ-

χιζιο ανχηε νελ πανο βοττιγλιε.

Λ∏εφφιχιενζα δελ σιστεμα δι ραφφρεδδαμεντο φοχαλιζζατο νελ πανο

βοττιγλιε διπενδε δαλλ∏ιντεγριτ δελλα γυαρνιζιονε χηε σι τροπα ιν

χορρισπονδενζα δελλα βοχχηεττα συλλο σπορτελλο. Περ θυεστο
μοτιπο σι ραχχομανδα δι πυλιρλα χον παρτιχολαρε χαυτελα, ε δι

χοντρολλαρλα χον υνα χερτα φρεθυενζα.

ΠΡΟΔΥΖΙΟΝΕ ΔΙ ΓΗΙΑΧΧΙΟ

Περ πρεπαραρε δελ γηιαχχιο σι δεπε ριεμπιρε δ∏αχθυα σινο θυασι
αλ βορδο λ∏απποσιτα πασχηεττα, χηε δοπρ ποι εσσερε χολλοχατα

νελλο σχομπαρτο δελ χονγελατορε.

Περ εστραρρε ι χυβεττι δι γηιαχχιο δαλλα πασχηεττα σι πυ
ιμπυγναρε θυεστ∏υλτιμα αλλε εστρεμιτ ε τορχερλα δελιχαταμεντε.

Περ εστραρρε πι φαχιλμεντε ι χυβεττι δι γηι-
αχχιο σι πυ τενερε περ θυαλχηε σεχονδο

λα πασχηεττα σοττο λ∏αχθυα χορρεντε.
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Χονδοττο δι πεντιλαζιονε

χον αρια φρεδδα

ΣΥΓΓΕΡΙΜΕΝΤΟ



ΧΟΝΣΕΡ?ΑΖΙΟΝΕ ΔΕΙ ΧΙΒΙ ΦΡΕΣΧΗΙ

Δατο χηε θυεστο σχομπαρτο χηιυσο, υνα φρεθυεντε

απερτυρα δελλο σπορτελλο νον προποχα λ∏αυμεντο δελλα τεμ-

περατυρα αλ συο ιντερνο. Ιν θυεστο μοδο, ι χιβι φρεσχηι πεν-

γονο χονσερπατι μεγλιο.

Θυεστο χοντενιτορε ποσιζιονατο νελλα ζονα δελ φριγοριφ-
ερο χηε μεγλιο σι αδδιχε αλλα χονσερπαζιονε δει χιβι φρεσ-

χηι. Σε λο σι σποστα, νον ποτρ σπολγερε αλτρετταντο βενε λα

συα φυνζιονε.

ΣΒΡΙΝΑΜΕΝΤΟ

Λο σβριναμεντο πιενε εφφεττυατο αυτοματιχαμεντε, σενζα χηε σια νεχεσσαριο αλχυν ιντερπεντο δα παρτε
δελλ∏υτεντε.

Λα χονδενσα πιενε αχχυμυλατα συλ πιαττο δι επαποραζιονε, σιτυατο νελλα παρτε ποστεριορε βασσα δελ φριγ-
οριφερο, ε ασχιυγα σποντανεαμεντε.

ΔΕΟΔΟΡΙΖΖΑΤΟΡΕ

(ΟΠΖΙΟΝΑΛΕ)
Ιλ σιστεμα δι δεοδοριζζαζιονε βασατο

συ υν χαταλιζζατορε αλ βιοσσιδο δι Τιτανιο

(ΤιΟ2).

Γλι οδορι πι φορτι, χηε ποτρεββερο
ρισυλταρε σγραδεπολι ε τρασμεττερσι α τυττι

γλι αλιμεντι χοντενυτι νελ φριγοριφερο,
πενγονο νευτραλιζζατι ιν μοδο σιχυρο ε νατυραλε.

Χομε φυνζιονα

Ιλ χαταλιζζατορε σιτυατο ιν υνα βοχχηεττα περ ιλ φλυσσο

δι πεντιλαζιονε, χηε προππεδε αλλα χιρχολαζιονε δελλ∏αρια

φρεδδα αλλ∏ιντερνο δελ πανο φριγοριφερο, εδ ιλ συο φυνζιον-

αμεντο νον ριχηιεδε αλχυν ιντερπεντο.

Σι ραχχομανδα δι νον δαννεγγιαρε ιλ χαταλιζζατορε χον

επεντυαλι ογγεττι ταγλιεντι ο αππυντιτι, δατο χηε ιν

θυεστο χασο ιλ συο φυνζιοναμεντο περρεββε χομπρο-

μεσσο.

Σι χονσιγλια δι ριπορρε ιν ρεχιπιεντι χηιυσι ο δι αππολγερε
χον πελλιχολα τρασπαρεντε γλι αλιμεντι δαλλ∏οδορε πι
φορτε, χομε αδ εσεμπιο αλχυνι φορμαγγι, ιλ πεσχε,

εχχετερα.

Ριγενεραζιονε δελ χαταλιζζατορε

Δοπο υν χερτο περιοδο δι τεμπο, ιλ χαταλιζζατορε περδε λα συα προπριετ δεοδοριζζαντε. Περ ριγενεραρλο,

ριπορτανδολο νελλε χονδιζιονι οριγιναλι, λο σι δεπε σμονταρε, ασχιυγαρε περ μεζζο δι υν ασχιυγαχαπελλι (ιν
μοδο δα ριμυοπερε τυττα λα χονδενσα χηε πι σι πυ εσσερε αχχυμυλατα) εδ εσπορρε αλλα λυχε δελ σολε, ιν

μοδο δα σοττοπορλο αλλ∏αζιονε βαττεριχιδα δεγλι υλτραπιολεττι.
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Χαταλιζζατορε
αλ βιοσσιδο

δι Τιτανιο
(ΤιΟ2)Χαταλιζζατορε

αλ βιοσσιδο

δι Τιτανιο
(ΤιΟ2)



ΧΟΝΣΕΡ?ΑΖΙΟΝΕ ΔΕΓΛΙ ΑΛΙΜΕΝΤΙ

Ι χιβι φρεσχηι δεπονο εσσερε ριποστι νελλο σχομπαρτο φριγοριφερο. Ιλ λορο επεντυαλε χονγελαμεντο ποτρεββε,
ιν ταλυνι χασι, χομπρομεττερνε λε θυαλιτ οργανολεττιχηε.

Σι χονσιγλια δι νον χονσερπαρε α λυνγο νελ φριγοριφερο θυεγλι αλιμεντι χηε νον τολλερανο λα βασσα τεμπερ-

ατυρα, χομε αδ εσεμπιο βανανε, μελονι ο ανανασ.

Πριμα δι ριπορρε ιν φριγοριφερο λε βεπανδε ο ι χιβι χαλδι λι σι δεπε λασχιαρε ραφφρεδδαρε α τεμπερατυρα αμβι-

εντε. 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 ελεττρι-

χα.

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 .

Αλ φινε δι ρενδερε πι υνιφορμε λα τεμπερατυρα αλλ∏ιντερνο δελ πανο φριγοριφερο, νον σι δεπονο οστρυιρε λε

βοχχηεττε δι χιρχολαζιονε δελλ∏αρια φρεδδα.

Σι ραχχομανδα δι επιταρε δι απριρε σπεσσο ο δι τενερε απερτο α λυνγο λο σπορτελλο. Ιν χασο χοντραριο,

αλλ∏ιντερνο δεγλι σχομπαρτι σι περιφιχηερεββε υν ινναλζαμεντο δελλα τεμπερατυρα, χηε ποτρεββε χομπρομετ-
τερε λα χονσερπαζιονε δεγλι αλιμεντι ε προποχαρε υν αυμεντο δελ χονσυμο δι ενεργια ελεττριχα.

?ΑΝΟ ΧΟΝΓΕΛΑΤΟΡΕ

Επιταρε δι ριπορρε αλλ∏ιντερνο δελ χονγελατορε βοττιγλιε ταππατε ο αλτρι χοντενιτορι χηιυσι ερμετιχαμεντε, χηε

ποτρεββερο ρομπερσι α χαυσα δελλ∏εσπανδερσι δελ χοντενυτο.

Σι ραχχομανδα δι επιταρε δι ριχονγελαρε αλιμεντι χηε σονο γι στατι σχονγελατι, αλ φινε δι νον χομπρομετ-
τερνε λ∏αρομα εδ ιλ χοντενυτο δι σοστανζε νυτριτιπε.

Γλι αλιμεντι χηε νον σοππορτανο επεντυαλι σβαλζι νελλα τεμπερατυρα δι χονσερπαζιονε, χομε αδ εσεμπιο ιλ

γελατο, δεπονο εσσερε ριποστι αλλ∏ιντερνο δει πανι, ε νον νελλε μενσολε συγλι σπορτελλι.

?ΑΝΟ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ

Επιταρε δι ριπορρε α διρεττο χονταττο χον λε παρετι θυεγλι αλιμεντι αδ ελεπατο χοντενυτο νατυραλε δι υμιδιτ ,
χηε ποτρεββερο ιν ταλ χασο γελαρε.

Λα φρυττα ε λε περδυρε δοπρεββερο εσσερε λαπατε ε ασχιυγατε πριμα δι εσσερε ριποστε νελ φριγοριφερο. Γλι αλι-

μεντι βαγνατι ο μολτο υμιδι δοπρεββερο ινολτρε εσσερε ασχιυγατι χον παρτιχολαρε χυρα.

Σι χονσιγλια δι χονσερπαρε λε υοπα αλλ∏ιντερνο δελλα λορο χονφεζιονε, ιν μοδο δα ποτερ χοντρολλαρε φαχιλ-

μεντε λα δατα δι σχαδενζα.
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Σε σι δεσιδερα πρεπενιρε επεντυαλι σγραδεπολι οδορι

σι δεπε σεμπρε τενερε περφετταμεντε πυλιτο λ∏ιντερνο

δεγλι σχομπαρτι.

Ιν νεσσυν χασο σι δοπραννο υτιλιζζαρε, περ λα

πυλιζια, δετερσιπι ιν πολπερε αδ αζιονε αβρασιπα,

παγλιεττε μεταλλιχηε, δετεργεντι δαλλ∋αζιονε παρτιχο-
λαρμεντε αγγρεσσιπα ο σολπεντι, χηε ποτρεββερο
ροπιναρε ιρριμεδιαβιλμεντε λε συπερφιχι.

Λε σπυγνεττε υμιδε ποσσονο �ινχολλαρσιⓒ αλλε συπερ-

φιχι γηιαχχιατε. Σι χονσιγλια ινολτρε δι νον τοχχαρε

θυεστε συπερφιχι χον λε μανι υμιδε ο βαγνατε.

ΣΥΠΕΡΦΙΧΙ ΕΣΤΕΡΝΕ - Πυλιρε χον υνα σπυγνεττα
ο χον υν παννο μορβιδο, λεγγερμεντε ινυμιδιτι ιν

υνα σολυζιονε δι αχθυα τιεπιδα ε δετεργεντε νευτρο,

θυινδι σχιαχθυαρε ε ασχιυγαρε αχχυραταμεντε.

ΣΥΠΕΡΦΙΧΙ Ε ΠΑΡΤΙ ΙΝΤΕΡΝΕ - Λα πυλιζια δι τυττε

λε συπερφιχι ιντερνε δεπε εσσερε εφφεττυατα χον υνα

χερτα φρεθυενζα. Πυλιρε χον υνα 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.

ΑΤΤΕΝΖΙΟΝΕ

Πριμα δι προχεδερε α θυαλσιασι οπεραζιονε δι

πυλιζια, χι σι δεπε σεμπρε αχχερταρε χηε ιλ φριγοριφ-
ερο 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. Επιταρε ινολτρε δι ριπορρε ο δι χον-

σερπαρε νελ φριγοριφερο σολπεντι ο σοστανζε

χηιμιχηε πολατιλι, χομε αδ εσεμπιο ετερε, αλχοολ,
βενζενε ο αδεσιπι.

ΙΝΦΟΡΜΑΖΙΟΝΙ ΔΙ ΧΑΡΑΤΤΕΡΕ ΓΕΝΕΡΑΛΕ

ΙΝ ΧΑΣΟ ΔΙ ΙΝΥΤΙΛΙΖΖΟ ΠΡΟΛΥΝΓΑΤΟ

Θυαλορα σι πρεπεδα δι λασχιαρε ινυτιλιζζατο ιλ φριγοριφ-
ερο περ υν λυνγο περιοδο δι τεμπο (αδ εσεμπιο
θυανδο χι σι ρεχα ιν παχανζα), σι δο- πραννο

εστραρρε τυττι γλι αλιμεντι, σι δοπρ σφιλαρε ιλ χαπο δι

αλιμενταζιονε δαλλα πρεσα δι ρετε ε λασχιαρε απερτι
γλι σπορτελλι, περ φαποριρε λα πεντιλαζιονε δελλ∏ιντερνο

εδ επιταρε ιλ ρισταγνο δι χαττιπι οδορι.

ΙΝ ΧΑΣΟ ΔΙ ΙΝΤΕΡΡΥΖΙΟΝΙ ΔΙ ΧΟΡΡΕΝΤΕ

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 σι σχονγελασσερο, σαρ οππορτυνο χον-

συμαρλι αλ πι πρεστο, δαλ μομεντο χηε νεσσυν

προδοττο χηε ινιζια α σχονγελαρε δεπε εσσερε ριχον-

γελατο. Θυαλε μισυρα χαυτελατιπα χοντρο λε ιντερ-

ρυζιονι δι χορρεντε σι ραχχομανδα δι χονσερπαρε

αλλ∏ιντερνο δι χιασχυνο σχομπαρτο, ο αλμενο δελλο

σχομπαρτο δελ χονγελατορε, θυαλχηε χοντενιτορε δι

λιθυιδο ευτεττιχο (θυελλι χηε νορ- μαλμεντε σι υτιλιζ-

ζανο νελλε γηιαχχιαιε πορτατιλι), χηε χοντριβυιρ α

μαντενερε βασσα λα τεμπερατυρα πι α λυνγο.

ΙΝ ΧΑΣΟ ΔΙ ΤΡΑΣΠΟΡΤΟ Ο ΔΙ

ΤΡΑΣΛΟΧΟ

Φισσαρε αδεγυαταμεντε τυττε λε παρτι ιντερνε,

οππυρε εστραρλε ε τρασπορταρλε σεπαραταμεντε.
Επιταρε δι τρασπορταρε ο ιμμαγαζζιναρε ιλ φριγοριφερο
ιν ποσιζιονε οριζζονταλε, δατο χηε ιν ταλ χασο ιλ χομ-

πρεσσορε ποτρεββε δαννεγγιαρσι.

ΔΙΣΠΟΣΙΤΙ?Ο ΑΝΤΙΧΟΝΔΕΝΣΑ

Υν επεντυαλε λεγγερο
ρισχαλδαμεντο δελλε

συπερφιχι εστερνε δελ φριγ-
οριφερο (ιν παρτιχολαρ μοδο

συβιτο δοπο λα συα αχχεν-

σιονε) πυ εσσερε προπο-

χατο δαλ δισποσιτιπο αντι-

χονδενσα, χηε πρεπιενε λα

φορμαζιονε δι βρινα ε χον-

δενσα αλλ∏ιντερνο δεγλι
σχομπαρτι.

ΠΥΛΙΖΙΑ

Δισποσιτιπο αντιχονδενσα
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ΑΛΙΜΕΝΤΑΖΙΟΝΕ

Αλλα πρεσα αλλα θυαλε χολλεγατο ιλ φριγοριφερο νον σι

δεπονο χολλεγαρε αλτρι ελεττροδομεστιχι, αλ φινε δι

επιταρε επεντυαλε σοπραχχαριχηι δι ασσορβιμεντο

ελεττριχο.

ΧΑ?Ο ΔΙ ΑΛΙΜΕΝΤΑΖΙΟΝΕ

Νελλ∏επεντυαλε χασο δι γυαστι, ιλ χαπο δι αλιμεν-

ταζιονε πυ εσσερε σοστιτυιτο σολο δαι τεχνιχι δι υν

Χεντρο δι Ασσιστενζα αυτοριζζατο, δαλ μομεντο χηε

θυεστα οπεραζιονε ριχηιεδε υτενσιλι παρτιχολαρι.

ΜΕΣΣΑ Α ΤΕΡΡΑ

Ιλ φριγοριφερο δεπε χατεγοριχαμεντε εσσερε χολλεγατο
αδ υνα λινεα δι μεσσα α τερρα.

Νελλ∏επεντυαλιτ δι υν χορτοχιρχυιτο, θυεστο τιπο δι

χολλεγαμεντο ριδυχε ιλ ρισχηιο δι φολγοραζιονε. Ιλ φριγ-
οριφερο δεπε θυινδι εσσερε χολλεγατο α ρετε εσχλυσι-

παμεντε περ μεζζο δι υνα πρεσα τριπολαρε δοτατα δι

χονταττο δι τερρα. Ιλ μανχατο χολλεγαμεντο δελ φριγ-
οριφερο αδ υν σιστεμα δοτατο δι μεσσα α τερρα πυ
τραδυρσι ιν υν ρισχηιο περ λ∏υτεντε. Νελ χασο ιν χυι σι

νυτρανο δει δυββι συλλ∏εφφιχιενζα δελ σιστεμα δι

μεσσα α τερρα, σαρ οππορτυνο χονσυλταρε υν ελετ-

τριχιστα θυαλιφιχατο.

Ιλ φριγοριφερο δεπε χατεγοριχαμεντε εσσερε

χολλεγατο αδ υνα λινεα δι μεσσα α τερρα.

ΠΕΡΙΧΟΛΟ!

Σι ραχχομανδα δι επιταρε, χον λα μασσιμα αττεν-

ζιονε, χηε ιλ φριγοριφερο πυοτο πενγα λασχιατο αλλα

πορτατα δι βαμβινι χηε ποτρεββερο, περ γιοχο,
χηιυδερσι αλ συο ιντερνο.

Επιταρε δι ριπορρε ο δι χονσερπαρε νελ φριγοριφερο
σοστανζε χηιμιχηε, σολπεντι ο εσπλοσιπι.

Α??ΕΡΤΕΝΖΕ ΙΜΠΟΡΤΑΝΤΙ

ΛΑΜΠΑΔΑ ΔΕΛ ?ΑΝΟ ΧΟΝΓΕΛΑΤΟΡΕ

1. Σχολλεγαρε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε δελ φριγοριφερο δαλλα πρεσα δι χορ-

ρεντε.

2. Ριμυοπερε ιλ χοπερχηιο δελλα λαμπαδα τιρανδο λα παρτε ποστεριορε ιν

απαντι ε περσο ιλ βασσο.

3. Σπιταρε λα λαμπαδα, ρυοτανδολα ιν σενσο αντιοραριο.

4. Αππιταρε υνα νυοπα λαμπαδα ε ριπετερε, αλ χοντραριο, λα προχεδυρα δι

σμονταγγιο δελ χοπερχηιο. Λα λαμπαδα νυοπα δεπε εσσερε δι τιπο
ιδεντιχο α θυελλα σοστιτυιτα.

ΛΑΜΠΑΔΑ ΔΕΛ ?ΑΝΟ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ

1. Σχολλεγαρε ιλ χαπο δι αλιμενταζιονε δελ φριγοριφερο δαλλα πρεσα δι χορ-

ρεντε.

2. Τιραρε περσο ιλ βασσο, χον χαυτελα, λα σποργενζα συλ λατο δεστρο δελ χοπ-

ερχηιο.

3. Σπιταρε λα λαμπαδα, ρυοτανδολα ιν σενσο αντιοραριο.

4. Αππιταρε υνα νυοπα λαμπαδα ε ριπετερε, αλ χοντραριο, λα προχεδυρα δι

σμονταγγιο δελ χοπερχηιο. Λα λαμπαδα νυοπα δεπε εσσερε δι τιπο
ιδεντιχο α θυελλα σοστιτυιτα.

ΣΟΣΤΙΤΥΖΙΟΝΕ ΔΕΛΛΕ ΛΑΜΠΑΔΕ
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ΙΝ ΧΑΣΟ ΔΙ ΠΡΟΒΛΕΜΙ

ΣΕ ΣΙ ΠΡΕΣΕΝΤΑΣΣΕΡΟ Ι ΠΡΟΒΛΕΜΙ ΣΟΤΤΟ ΕΛΕΝΧΑΤΙ, ΠΡΙΜΑ ΔΙ ΙΝΤΕΡΠΕΛΛΑΡΕ ΙΛ ΣΕΡ?ΙΖΙΟ ΔΙ

ΑΣΣΙΣΤΕΝΖΑ ΤΕΧΝΙΧΑ ΣΙ ΠΟΤΡΑ ΠΡΟ?ΑΡΕ Α ΜΕΤΤΕΡΕ ΙΝ ΑΤΤΟ Ι ΠΟΣΣΙΒΙΛΙ ΡΙΜΕΔΙ ΧΗΕ ?ΕΝ-

ΓΟΝΟ ΔΙ ?ΟΛΤΑ ΙΝ ?ΟΛΤΑ ΣΥΓΓΕΡΙΤΙ.

ΠΡΟΒΛΕΜΑ ΠΟΣΣΙΒΙΛΙ ΧΑΥΣΕ

ΙΛ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ ΝΟΝ ΦΥΝΖΙΟΝΑ Λ∏ερογαζιονε δι χορρεντε στατα ιντερροττα, ο ιλ φυσιβιλε

δι λινεα βρυχιατο.

Ιλ φριγοριφερο στατο ιναππερτιταμεντε σχολλεγατο δαλλα

πρεσα δι χορρεντε.

ΛΑ ΤΕΜΠΕΡΑΤΥΡΑ Δ∏ΕΣΕΡΧΙΖΙΟ Λα ρεγολαζιονε δελλα τεμπερατυρα νον στατα ιμποστατα

χορρετταμεντε.

Ιλ φριγοριφερο πιχινο αδ υνα φοντε δι χαλορε.

Λα τεμπερατυρα αμβιενταλε μολτο ελεπατα.

Σι απερτο τροππο φρεθυεντεμεντε λο σπορτελλο.

Σι λασχιατο απερτο τροππο α λυνγο λο σπορτελλο.

Νεγλι σχομπαρτι σι ριποστο υν νοτεπολε θυαντιτατιπο δι

βεπανδε ο αλιμεντι α τεμπερατυρα αμβιεντε.

ΙΛ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ ΠΡΟΔΥΧΕ Λα συπερφιχιε συ χυι ποσιζιονατο νον αδεγυαταμεντε

σταβιλε ο πιανα. Προπαρε α ρεγολαρε λ∏αλτεζζα δει πιεδινι,

ιν μοδο δα σταβιλιζζαρλο.

Συλ παννελλο συπεριορε σι σονο αππογγιατι δεγλι ογγεττι

χηε πιβρανο.

ΑΛΛ∏ΙΝΤΕΡΝΟ ΔΕΛ ΦΡΙΓΟΡΙΦΕΡΟ ΣΙ ?ι σι σονο ριποστι δεγλι αλιμεντι δαλλ∏οδορε παρτιχολαρμεντε

Α??ΕΡΤΟΝΟ ΟΔΟΡΙ ΣΓΡΑΔΕ?ΟΛΙ φορτε (αδ εσεμπιο φορμαγγι ο μελονε), ιν χοντενιτορι νον

σιγιλλατι.

Λε συπερφιχι ιντερνε νον σονο πυλιτε.

ΣΥΛ ΜΟΒΙΛΕ ΣΙ ΦΟΡΜΑ Λ∏υμιδιτ αμβιενταλε μολτο ελεπατα.

ΔΕΛΛΑ ΧΟΝΔΕΝΣΑ Νον σι σονο χηιυσι βενε γλι σπορτελλι.


