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ΕΥΚΟΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΓΙΑ ΨΥΓΕΙΑ 
 

Η ζπζθεπή ιεηηνπξγεί γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα κε πνιύ ζύληνκεο παύζεηο ή ιεηηνπξγεί ζπλερώο.  

Η ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ είλαη ςειόηεξε ησλ +35νC.     Ειέγμηε όηη ε ζπζθεπή αεξίδεηαη επαξθώο. Θέζηε ην 
θνπκπί ηνπ ζεξκνζηάηε ζε ρακειόηεξεο ελδείμεηο ή 
αξηζκνύο.  

Σν θνπκπί ηνπ ζεξκνζηάηε έρεη ηεζεί ζε πςειέο ελδείμεηο ή 

αξηζκνύο.  

   Θέζηε ην θνπκπί ηνπ ζεξκνζηάηε ζε ρακειόηεξεο 
ελδείμεηο ή αξηζκνύο.  

Σν πιήθηξν FAST FREEZING ή SUPER (Γξήγνξε θαηάςπμε) 

έρεη πηεζηεί (ελεξγνπνηεζεί).  

   Αλ έρνπλ πεξάζεη πεξηζζόηεξεο ησλ 24 σξώλ από ηε 
ζηηγκή πνπ ηα ηξόθηκα ηνπνζεηήζεθαλ γηα θαηάςπμε, 
πηέζηε μαλά ην πιήθηξν SUPER (απελεξγνπνηώληαο ην).  

Υςειή ζεξκνθξαζία ζην ζάιακν ηεο θαηάςπμεο (ζεξκνθξαζία πςειόηεξε ησλ -18νC).  

Η ζπζθεπή είλαη ςπγεηνθαηαςύθηεο (κε 2 ζπκπηεζηέο) θαη 
βξίζθεηαη ζε ρώξν κε ζεξκνθξαζία ρακειόηεξε ησλ +16νC.  

   Θεξκάλεηε ην δσκάηην.  

Η εμσηεξηθή κπξνζηηλή πιεπξά ηεο θακπίλαο (ζάιακνο θαηάςπμεο) είλαη πνιύ δεζηή.  

Η ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ είλαη πνιύ πςειή (π.ρ. πνιύ 

δεζηέο θαινθαηξηλέο εκέξεο).  

   Σν θαηλόκελν απηό είλαη θπζηνινγηθό. Η ζεξκνθξαζία 
ζην ζεκείν απηό ζα ειαηησζεί όηαλ ειαηησζεί ε 
ζεξκνθξαζία ηνπ δσκαηίνπ.  

Η ζπζθεπή δελ ιεηηνύξγεζε γηα θάπνην δηάζηεκα.     Σν θαηλόκελν απηό είλαη θπζηνινγηθό. Η ζεξκνθξαζία 
ζην ζεκείν απηό ζα ειαηησζεί όηαλ ε ζπζθεπή 
ιεηηνπξγήζεη γηα κεξηθέο ώξεο.  

Παξνπζία ζηξώκαηνο πάγνπ πάρνπο κεγαιύηεξνπ ησλ 4 ή 5 ρηι. ζην εζσηεξηθό ηνπ ζαιάκνπ θαηάςπμεο.  

Φπζηνινγηθή ζπζζώξεπζε πάγνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ 

ζπκπύθλσζε πγξαζίαο πνπ πξνέξρεηαη από ηα ηξόθηκα θαη 

ην πεξηβάιινλ.  

   Κάλεηε πεξηνδηθά απόςπμε θαη θαζαξηζκό ηεο ζπζθεπήο 
αθνινπζώληαο ηηο ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ. Να ηπιίγεηε 
πξνζερηηθά ηα ηξόθηκα πξηλ ηελ θαηάςπμή ηνπο.  

Σθπξίγκαηα θαη γνπξγνπξίζκαηα ζαλ λα ξέεη θάπνην πγξό.  

Θόξπβνη από ηελ θπθινθνξία ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ κέζα ζηηο 
ζσιελώζεηο ηνπ ςπθηηθνύ θπθιώκαηνο.  

   Απηό είλαη έλα θπζηνινγηθό θαηλόκελν πνπ εκθαλίδεηαη 
θπξίσο ζηηο ζπζθεπέο κε εμσηεξηθό, νξαηό, θύθισκα 
ζσιελώζεσλ. Απηνί νη ζόξπβνη κπνξεί λα είλαη 
πεξηζζόηεξν αηζζεηνί ακέζσο κεηά ηελ παύζε ηνπ 
ζπκπηεζηή, γηαηί ε θπθινθνξία ηνπ ςπθηηθνύ πγξνύ 
δελ ζηακαηά ακέζσο, αιιά ζπλερίδεηαη γηα ιίγα αθόκε 
ιεπηά παξόηη ν ζπκπηεζηήο δελ ιεηηνπξγεί.  

Η θόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία δελ ζβήλεη.  

Η θαηάςπμε μεθίλεζε λα ιεηηνπξγεί ιίγεο ώξεο πξηλ.     Απηό ζπκβαίλεη όηαλ ε ζπζθεπή ηίζεηαη γηα πξώηε 
θνξά ζε ιεηηνπξγία κεηά από θαζαξηζκό ή γεληθώο 
κεηά από καθξό δηάζηεκα κε ιεηηνπξγίαο ηεο. Η 
θόθθηλε ελδεηθηηθή ιπρλία ζα ζβήζεη κεηά από κεξηθέο 
ώξεο ιεηηνπξγίαο, νη νπνίεο γίλνληαη πεξηζζόηεξεο όζν 
κεγαιύηεξε είλαη ε ζεξκνθξαζία ηνπ πεξηβάιινληνο.  

Έρεη εηζαρζεί ζηελ θαηάςπμε κεγάιε πνζόηεηα θξέζθσλ 

ηξνθίκσλ.  

   Πεξηκέλεηε λα νινθιεξσζεί ε θαηάςπμε ησλ ηξνθίκσλ 
ρσξίο λα αλνίμεηε ηελ πόξηα ηεο ζπζθεπήο γηα 24 ώξεο 
ηνπιάρηζηνλ.  
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