Πωσ αντιδρά το ψυγείο ςε κρφο ι ηεςτό καιρό;























Προσ ποια κατεφκυνςθ γυρίηετε το κερμοςτάτθ για να κάνετε το εςωτερικό του ψυγείου πιο κρφο χαμθλότερθ τιμι ι υψθλότερθ τιμι;
o Όςο υψθλότερθ θ περιβαλλοντικι κερμοκραςία, τόςο υψθλότερθ θ τιμι ςτον χειριςτιριο.
Υπάρχει θ πικανότθτα να χρειαςτεί απόψυξθ ςυχνότερα θ κατάψυξθ κατά το καλοκαίρι;
o Ναι
Ποφ πθγαίνει το νερό από τθν αυτόματθ απόψυξθ τθσ ςυντιρθςθσ των μθ NO-FROST ψυγείων;
o Από το αυλάκι ςε ςχιμα V ςτθν πλάτθ τθσ ςυντιρθςθσ καταλιγει ςτο οπίςκιο τμιμα του
ψυγείου και κάτω ςτθν δεξαμενι εξάτμιςθσ.
Γιατί βρίςκετε νερό ςτο κάτω μζροσ του ψυγείου (εφόςον δεν ζχει χυκεί τυχαία κάτι);
o Ζχει βουλϊςει ο αγωγόσ ςτο πίςω μζροσ.
o Εάν κάτι ςπρϊχνει ςτο πίςω μζροσ του ψυγείου και διϊχνει το νερό μπροςτά.
o Εάν το ψυγείο ζχει εςφαλμζνα κλίςθ προσ τα εμπρόσ.
o Εάν δεν ζχετε κάνει απόψυξθ ςτθν κατάψυξθ και ο ςχθματιςμζνοσ πάγοσ εμποδίηει τθν πόρτα
ι τθν κφρια πόρτα του ψυγείου απ’ το να κλείςει ςωςτά.
Πϊσ κακαρίηετε το ςωλινα τθσ παροχζτευςθσ του νεροφ από τθν αυτόματθ απόψυξθ και τθσ
εξόδου ςτο οπίςκιο μζροσ του ψυγείου;
o Χρθςιμοποιείςτε υγρό αποςτείρωςθσ και ζναν κακαριςτισ ςωλινων ι μια βοφρτςα
κακαριςμοφ ςωλινων
Ποφ καταλιγει το νερό όταν εξαφανίηεται από το πίςω μζροσ τθσ ςυντιρθςθσ;
o το δίςκο ςυλλογισ νεροφ επάνω από το ςυμπιεςτι και εξατμίηεται από εκεί ςτθν
ατμόςφαιρα.
Πρζπει να αφινετε τθν πόρτα του ψυγείου ανοικτι όταν κάνετε δουλειζσ;
o Για να λειτουργιςει ςωςτά το ψυγείο, τα τρόφιμα πρζπει να αφαιροφνται γριγορα και θ
πόρτα να κλείνει άμεςα.
Πόςο διαρκεί θ ανάκτθςθ τθσ κερμοκραςίασ όταν αφινετε τθν πόρτα ανοικτι;
o Μζχρι και 6 ϊρεσ εκτόσ και αν οι οδθγίεσ χριςθσ αναφζρουν διαφορετικά.
Θα ζπρεπε θ πόρτα του ψυγείου να ανοίγει με δυςκολία;
o Η πόρτα ςφραγίηει καλά όταν δθμιουργείται κενό, ςυνεπϊσ μπορεί να υπάρξει κάποια
αντίςταςθ όταν ανοίγετε τθν πόρτα.
Μπορεί να εντοιχιςτεί ζνα ελεφκερο ψυγείο;
o Όχι, όλεσ οι ελεφκερθσ τοποκζτθςθσ ςυςκευζσ πρζπει να ζχει αρκετό κενό περιμετρικά.
Εάν, τι το αποτζλεςμα κα είναι είτε αμζςωσ είτε μακροπρόκεςμο;
o Εάν ο καυτόσ αζρασ από το ςυμπιεςτι δεν μπορεί να διαφφγει με φυςικό τρόπο ςτθν
ατμόςφαιρα, το ψυγείο κα δουλεφει ςυνεχϊσ για να κρυϊςει και κάποια ςτιγμι ο ςυμπιεςτισ
κα καεί.
Ποια είναι θ ιδανικι κζςθ του κερμοςτάτθ τθσ ςυντιρθςθσ για το καλοκαίρι;
o 5-6
Ποια είναι θ ιδανικι περιβαλλοντικι κερμοκραςία του δωματίου ςτο οποίο βρίςκεται το ψυγείο;
o 18°C
Ποια επίδραςθ ζχει μια πολφ χαμθλι περιβαλλοντικι κερμοκραςία ςε:
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α. ςυντιρθςθ
o εάν θ περιβαλλοντικι κερμοκραςία είναι χαμθλότερθ από αυτι που διατθρείται ςτθ
ςυντιρθςθ, τότε δεν κα λειτουργεί.
β. ψυγειοκαταψφκτθ μονοφ επιλογζα κερμοκραςίασ
o επειδι θ ςυντιρθςθ είναι αρκετά κρφα, δεν κα ενεργοποιθκεί ο ςυμπιεςτισ και τα τρόφιμα
ςτθν κατάψυξθ κα αρχίςουν να ξεπαγϊνουν. Όταν το εςωτερικό τθσ ςυντιρθςθσ κερμαίνεται,
ο κερμοςτάτθσ κα ενεργοποιιςει το ςυμπιεςτι και τα μερικϊσ αποψυγμζνα τρόφιμα κα
καταψυχκοφν ξανά.
γ. κατάψυξθ
o κα ςυνεχίςει να λειτουργεί υπό τον όρο ότι θ περιβαλλοντικι κερμοκραςία δεν κα πζςει κάτω
από αυτιν που ζχει εςωτερικά θ ςυςκευι
 Ποια πρζπει να είναι θ κερμοκραςίασ ςτο εςωτερικό τθσ ςυντιρθςθσ για να διατθροφνται
αςφαλϊσ τα φρζςκα τρόφιμα;
o 0°C ζωσ +8°C
 Ποια κερμοκραςίασ πρζπει να διατθρθκεί ςτθ κατάψυξθ:
o με 1 αςτζρι -6°C
o με 2 αςτζρια -12°C
o με 3 αςτζρια -18°C
o με 4 αςτζρια -24°C
 Πϊσ ρυκμίηεται θ κερμοκραςία ςτον καταψφκτθ ενόσ ψυγειοκαταψφκτθ με μονό επιλογζα
κερμοκραςίασ.
o Από τον μονό επιλογζα κατ’ αναλογία
 Γιατί δεν πρζπει να τοποκετιςετε ζνα ψυγείο ι ψυγειοκαταψφκτθ ςε γκαράη ι κερμοκιπιο;
o Οι πολφ χαμθλζσ κερμοκραςίεσ κα οδθγιςουν ςε χαλαςμζνα κατεψυγμζνα τρόφιμα ςτα
ψυγεία με μονό επιλογζα και ςτουσ καταψφκτεσ.
o Οι πολφ υψθλζσ κερμοκραςίεσ κα αναγκάςουν το ςυμπιεςτι να δουλεφει ςυνεχόμενα για να
ανταπεξζλκει ςτισ εξαιρετικά ςκλθρζσ ςυνκικεσ και κα μειϊςουν τθν διάρκεια ηωι του.
 Η κατάψυξθ ζνασ ψυγειοκαταψφκτθ με μονό επιλογζα κερμοςτάτθ κα λειτουργιςει ςε χαμθλζσ
κερμοκραςίεσ;
o Πικανϊσ όχι
 Τι όφελοσ κα υπάρξει με δφο ςυμπιεςτζσ και δφο κερμοςτάτεσ ςε ζναν ψυγειοκαταψφκτθ;
o Εάν υπάρξει βλάβθ ςτθ μιςι ςυςκευι θ υπόλοιπθ κα ςυνεχίςει να λειτουργεί.
o Η κατάψυξθ είναι λιγότερο πικανό να επθρεαςτεί από χαμθλζσ περιβαλλοντικζσ
κερμοκραςίεσ.
 Ποιο είναι το όφελοσ ενόσ ψυγειοκαταψφκτθ NO-FROST;
o Δεν πρζπει να κάνετε απόψυξθ ςτθν κατάψυξθ απενεργοποιϊντασ ολόκλθρθ τθ ςυςκευι
o Σα τρόφιμα ςτθν κατάψυξθ που ζχουν μεγάλθ περιεκτικότθτα ςε νερό δεν κα κολλάνε μεταξφ
τουσ, π.χ. μπιηζλια και φροφτα
o Δεν είναι απαραίτθτο να προβλζψετε μείωςθ των αποκεμάτων ςτα τρόφιμα για να
κακαρίςετε τθν κατάψυξθ από τον πάγο.
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