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را خریداري  این شرکت و محصول  این جزوه در جهت خدمت رسانی هر چه بهتر و سریع تر به کسانی است که به ما اعتماد کرده اند

عملکرد ، قطعات و  به این جزوه درك بهتري نسبتکامل کرده اند . به همین خاطر از شما سرویس کار محترم انتظار می رود با مطالعه 

  پیدا کنید .  محصول عیوب احتمالی

اما مطالب    می باشد با نام تجاري ایران شرق شرکت گراند صنعت خراسان یخچال و فریزر نوفراست(بدون برفک) گرچه محصوالت

استفاده کنید .این امر مخصوصا موقعی آشکار  نیز دیگر محصوالت شرکت هايزیادي در این جزوه است که شما می توانید از آنها در 

فرض ما بر این است که سرویس کار نسبت به ه خریداران تمایل بیشتري نسبت به خرید یخچال هاي نوفراست دارند .می شود ک

  تعمیرات یخچال آشنایی مقدماتی دارد . 

  ذیال اشاره می گردد توجه فرمائید  که از شما عزیزان خواهشمندیم به نکاتی

محصوالت این شرکت با سعه صدر و با دقت آنرا برطرف کنید و از  همیشه حق با مشتري است لذا در زمان بروز مشکل براي -

 رفع کامل مشکل اطمینان حاصل کرده و بعد از آن نیز پیگیري کنید که رضایت مشتري جلب شده باشد .

از فراهم کردن  پسخواهشمندیم قبل از رفتن به منزل مشتري با ایشان تماس حاصل کرده و مشکل را از ایشان سوال کنید . -

 قطعات و ابزار الزم به منزل مشتري مراجعت فرمائید .

اطمینان کامل نداشتید حتما مورد را با واحد خدمات این شرکت مطرح سازید تا  ، در صورتی که نسبت به رفع مشکل -

  راهنمایی الزم انجام شود .

  مراه با عکس مطرح سازیم . سعی کرده ایم مطالب را با بیانی ساده و شیوا ه این جزوه در هر فصل

این  .برخی از  استفاده شده را بررسی می کنیم قطعات. می پردازیمدر این شرکت  به معرفی یخچال فریزر (کمبی)  تولید شده 1فصل 

که در این فصل آمده است راه اندازي محصول  به نکات .قطعات در یخچال تک و فریزر تک نیز بسته به نوع نیاز نیز استفاده می شود

مطالعه کنید چرا که بسیاري از موارد آن در سایر محصوالت نیز  یخچال فریزر (کمبی) را کامال و در انتها عیوب احتمالی کنید  توجه

  مشترك است . لذا خواهشمندیم فصل اول را به عنوان اصلی ترین فصل این جزوه با دقت بیشتري مطالعه کنید.

فرض کرده ایم که سرویس کار فصل اول را  تولید شده در این شرکت می پردازیم . و فریزر تک فی یخچال تکبه معر 3و 2فصل 

مسائل مشترك در فصل اول توضیح مطالعه کرده است لذا در این دو فصل به مطالب مختص یخچال تک وفریزر تک پرداخته ایم . کامال

  داده شده است .

در خاتمه از کلیه عزیزان  هاي مختلفی در نوشتن این جزوه یاري کرده اندکه از همه تشکر می کنیم .بسیاري از همکاران ما را به صورت

   د .ناستدعا می شود ایرادات و اشکاالت را که حتما کم هم نمی باشد ، به ما گوشزد نمای

  

 شرکت گراند صنعت خراسان

  کوه بنانی

    1394فروردین 

 مقدمه
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  معرفی محصوالت و مشخصات فنی :
 محصوالت شرکت شامل چهار محصول است 

 

  

  

 

  چیست  ؟ 65و کمبی  70سوال : نحوه ي تشخیص یخچال فریزر کمبی 

  پنج سانتی متر است و شصت 65هفتاد سانتی متر است و عرض یخچال فریزر کمبی  70عرض یخچال فریزر کمبی 

  مدل و مشخصات فنی مشخص شده است .  محصولدر پشت  روي پالك راه دوم : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  NO-R&F-24Bمدل :       70یخچال فریزر کمبی  – 1

  NO-R&F-22Bمدل :     65یخچال فریزر کمبی  – 2

  NO-RE-23Bمدل :                        یخچال تک – 3

 NO-FR-23Bمدل :                         فریزر تک – 4

  65یخچال فریزر (کمبی) -1

 NO-R&F-22Bمدل : 

  70یخچال فریزر (کمبی)  -2

 NO-R&F-24Bمدل : 

  فریزر تک  -  3

 NO-FR-23Bمدل : 

  یخچال تک - 4

  NO-RE-23Bمدل : 

  65و کمبی  70یخچال فریزر کمبی 



4 

  

  .  دارد را اطالعات سنسور ها و ارسال آن به نمایشگر پردازش برد الکترونیکی وظیفه کنترل و   برد الکترونیکی (پاور) : – 1

  :استفاده می شود  محصوالتدر  مدل برد الکترونیکی (پاور) 4

   جهت ارتباط با نمایشگر از سه رشته سیم استفاده شده است پاور سه رشته : 1-1

   سیم استفاده شده است .جهت ارتباط با نمایشگر از چهار رشته  : جهت نمایشگر سه دکمه پاور چهار رشته 1-2

  .تنها در برنامه است و تفاوت ظاهري ندارد 2تفاوت این پاور با پاور شماره  : جهت نمایشگر شش دکمه پاور چهار رشته 3 -1

  روي برد قرار دارد  مشکی است و سه رلهجهت ارتباط با نمایشگر از چهار رشته سیم استفاده شده  :جهت نمایشگر شش دکمه پاور سه رله 1-4

   تنها در برنامه است و تفاوت ظاهري ندارد . 4تفاوت این پاور با پاور شماره  : سه رله جهت نمایشگر شش دکمهپاور  1-5

  به عکس هاي زیر دقت فرمایید  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاور (برد الکترونیکی) -  5

  چهار رشته

 توجه : به تفاوت سوکت ها در پاور چهار رشته و سه رشته دقت کنید

  سوکت جامپر سوکت نمایشگر

نوع  (براي شناساندن

محصول به برد 

  الکترونیکی)

 

  سوکت سنسور مگنت 

 (الدري)

سوکت سنسور 

 دماي یخچال

سوکت سنسور 

 دماي فریزر

 معرفی قطعات 
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  . جهت تغیر برنامه برد الکترونیکی( پاور ) استفاده می شودجامپر :  – 2

  

  

  

  

  

  

  توجه : به محل قرار گیري جامپر در عکس هاي زیر دقت کنید .

  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

پاور چهار رشته مورد استفاده در یخچال - 7

 هاي کمبی

  در یخچال تک پاور چهار رشته مورد استفاده - 8
 تک فریزرپاور چهار رشته مورد استفاده در  -9

  جامپر(جهت تغییر برنامه پاور ) -  6عکس 

 جامپر با اتصال دادن دو پین از سوکت جامپر  برنامه را تغییر می دهد

 تک فریزر پاور سه رله  مورد استفاده در  -11 پاور سه رله  مورد استفاده در یخچال تک  -10

 یخچال فریزر پاور سه رله مورد استفاده در محصوالت - 12
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 فاز المپ ال اي دي پین  فاز فن قسمت یخچال

 فریزر قسمت  و فن فاز کمپرسور

 مشترك است ) رشته و چهار رشته در پاور سه( این قسمت  برد و  وسایل برقی یخچال سوکت قسمت برق  - 14

سوکت سنسور دماي 

 فریزرقسمت 

سوکت سنسور دماي 

 یخچالقسمت 

سوکت سنسور الدري 

 (مگنت)

  سوکت جامپر سوکت نمایشگر

(براي شناساندن نوع 

  محصول به برد الکترونیکی)

 
  پاور(برد الکترونیکی) - 13

 سه رشته

 در یخچال نوفراست استفاده نمیشود
 برد الکترونیکی برق ( پاور ) پین نول

 برد الکترونیکی( پاور )  برق پین فاز

  المنتفاز 
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  پاور (برد الکترونیکی) - 15

 سه رله

 ولت 12  + ال اي دي

 ولت 12    ال اي دي-

  مگنت پین هاي سنسور

 (الدري )

دما سنسور  هاي پین

 یخچال قسمت

سنسور هاي  پین 

 دما قسمت فریزر

 پین هاي نمایشگر
  سوکت مربوط به جامپر 

(براي شناساندن نوع یخچال به برد 

  الکترونیکی)

 کترونیکی)لپین نول پاور (برد ا

 کترونیکی)لپاور (برد ا فاز پین

 و فن قسمت فریزر پین فاز کمپرسور

 پین فاز المنت

 پین فاز فن قسمت یخچال

 سوکت برق برد و وسایل برقی در پاور سه رله – 16
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  سوال : در یخچالی که از پاور سه رشته استفاده شده آیا می شود از پاور چهار رشته یا سه رله استفاده کرد ؟ 

  خیر چرا که سنسور ها باید با پاور مطابقت داشته باشد .

  یخچال تک چه تفاوتی با هم دارند ؟و فریزر تک و  65و کمبی  70سوال : پاور یخچال فریزر کمبی 

برای فریزر تک و یخچال تک از جامپر روی برد  کھ سوکتی بھ نام سوکت جامپر است، اما در پاور  پاور استفاده شده یکی است

بھ این صورت اگر روی پین ھای مذکور ھیچ جامپری  مراجعھ کنید ) ۵صفحھ ی (بھ عکس ھای الکترونیکی (پاور) استفاده می شود .

مشخص شده جامپر بذاریم برد برای فریزر تک  Fاستفاده می شود اگر مقابل پین کھ با حرف التین  ۶۵و ٧٠نذاریم برای کمبی 

  . مشخص شده جامپر بذاریم برای یخچال تک استفاده می شود Rاستفاده می شود و اگر مقابل پین کھ با حرف التین 

  ؟دکمه استفاده کرد  6رشته نمایشگر  4دکمه  می توان از پاور  3رشته مورد استفاده در نمایشگر  4سوال : آیا در صورت معیوب بودن پاور 

  .  خیر گر چه این دو پاور از نظر ظاهري کامال شبیه هم هستند اما از نظر برنامه متفاوت اند

   نمایشگر : – 2

خطا  کردن نشان دادن دماي داخل یخچال و تنظیم دما و هیتر دادن دستی و پیدابراي  تعبیه شده استنمایشگر روي درب یخچال 

  و به دو صورت سه دکمه و شش دکمه است . است هاي یخچال

  به عکس هاي زیر دقت کنید

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  سوال : آیا نمایشگر سه دکمه که پاور آن سه رشته یا چهار رشته یا سه رله است با هم فرق دارند ؟ 

با نمایشگرهاي شش دکمه فرق می کند الزم به ذکر است  خود منطبق است . و نمایشگرهاي پاور سه دکمهنمایشگر با پاور برنامه ي هر  بله

  تفاوت ظاهري یا ساختاري ندارند تنها تفاوت در برنامه است 

  

 نمایشگر سه دکمه - 17
 نمایشگر شش دکمه - 18

Set جهت تنظیم دما  

Heater  جهت روشن کردن

 5المنت اواپراتور و باید بمدت 

ثانیه نگه داشته شود(در صورت 

   ) می شودوجود برفک روشن 

Adjustر یجهت تغی

و جهت اطالع از  دما

ثانیه 5دماي داخل 

این دکمه را نگه 

  دارید 

جهت خاموش 

 کردن صداي بوق

 سرد ترین حالت
 گرمترین حالت

Set جهت تنظیم دما  Adjustو جهت اطالع از  ر دمایجهت تغی

ثانیه این دکمه را نگه 5دماي داخل 

  دارید 

Heater  جهت روشن

کردن المنت اواپراتور 

ثانیه  5و باید بمدت 

نگه داشته شود(در 

صورت وجود برفک 

   ) شودروشن می 
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به نمایشگر است به همین منظور به آن سیم دیتا نیز  برد الکترونیکی(پاور) جهت تغذیه نمایشگر و انتقال اطالعات ( سیم دیتا )سیم نمایشگر

  می گویند .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  پاور ترتیب سیم دیتاي نمایشگر و 

 ر( دیتا ) در پاور سه رشته و نمایشگر سه رشتهگترتیب سیم نمایش - 20

 رشته چهاررشته و نمایشگر  چهارر( دیتا ) در پاور گترتیب سیم نمایش - 19

 چهار رشتهو نمایشگر  رلهر( دیتا ) در پاور سه گترتیب سیم نمایش - 21

  وزدبه ترتیب قرار گرفتن سیم هاي نمایشگر( دیتا) دقت کنید چرا که در صورت اشتباه وصل کردن نمایشگر خاموش و ممکن است برد الکترونیکی بس توجه :
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  فن  – 7

  را در سیستم نوفراست بر عهده دارد .فریزر  فن وظیفه انتقال سرما و یکسان سازي دماي داخل یخچال 

  

  

  سوال : عواملی که در عملکرد فن تاثیر منفی می گذارند کدام اند ؟

عدم توجه به چپگرد یا  –در مرکز قرار نداشتن فن  –تاب داشتن پره ي فن   -قرار دادن مواد غذایی در راه ورود و خروج سرما 

  قاب فن  گیر کردن پره ي موتور فن به آکاسیف و  - راستگرد بودن فن 

  میگذارد ؟  محصولسوال : در صورتی که فن نا مناسب نصب شده باشد چه تاثییراتی روي عملکرد 

  باال رفتن مصرف انرژي –کارد کرد طوالنی محصول  –برفک زدن و یخ زدگی اواپراتور 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

قاب فن قسمت فریزر 

  یخچال کمبی

  یخچال قاب فن قسمت

الستیکی مورد واشر 

استفاده در پشت و جلوي 

 لرزش گیري)(جهت فن

 چپ گرد فنموتور پره 

  فن قرمز رنگ

 (راست گرد)
 پره فن هاي مشکی رنگ

 نگه دارنده فن 

  فن مشکی رنگ

 (چپ گرد)

 راستگرد بودن فن و پره ي فن دقت فرمائید . هنگام تعویض فن یا پره ي فن به چپگرد یاتوجه : 

لذا کوچکترین نقص در عملکرد فن می تواند  نوفراست است . و فریزر فن یکی از مهم ترین اجزا سیستم یخچال

 داشته باشد .   محصولتاثیرات منفی در عملکرد 

22 
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روي  المنت با این تفاوت که در اواپراتور نوفراست جهت ذوب کردن برفک . وظیفه ایجاد سرما را بر عهده دارد : اواپراتور  – 9

  اواپراتور نسب شده است .

  

  اجزاء تشکیل دهنده اواپراتور 

  

  

  

لطفا دقت فرمائید که ناودونی آبریز اواپراتور و سوراخ آن مقابل سوراخ آبریز وان قرار بگیرد تا از ورود آب به داخل وان  نکته :

  .جلوگیري شود 

  

  

  سوال : آیا اواپراتور بکار رفته در قسمت فریزر با اواپراتور قسمت یخچال فرق می کند ؟

  است .میلی متر  220عرض اواپراتور قسمت یخچال بله 

  فرق می کند ؟ 65با اواپراتور قسمت فریزر کمبی  70سوال : آیا اواپراتور قسمت فریزر کمبی 

    استمیلی متر  410  65میلی متر است ولی عرض اواپراتور فریزرکمبی  450عرض آن  70بله اواپراتور کمبی 

 پره ي موتور فن چپگرد پره ي موتور فن راستگرد

جهت تست کردن المنت اواپراتور می توان از قسمت اهم ، مولتی متر  استفاده کرد .اگر المنت سوخته باشد توجه : 

 بسته به نوع المنت متغییر است 500تا  100) می باشد . اگر المنت سالم باشد اهم دو سر آن بین OLاهم آن بی نهایت(

 فین : براي انتقال بهتر سرما استفاده می شود . -1

: براي جلوگیري از ورود مایع به کمپرسور می باشد که در  اواپراتورهاي که خروجی آنها مستقیما به  اکوموالتور -2

 کمپرسور متصل است استفاده می شود .

 :  اتصال مس به آلومینیوم  جوینت  -3

 : جهت انتقال گاز لوله آلومینیومی -4

 هاي خروجی آب ریز .  : جهت جمع آوري آب حاصل از برفک زدایی و ذوب کردن بهتر یخ ناودانی -5

 : جهت ذوي کردن برفک هاي اواپراتور المنت (مختص اواپراتور نوفراست) -6

 دقت کنید چپگرد راستگرد فن هاي پره ي به جهت لبه

23 
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 قسمت یخچال 65و 70اواپراور کمبی  - 24

 جوینت

 اکوموالتور

 ناودانی

 دو سر المنت

 قسمت فریزر  65 اواپراتور کمبی - 26 قسمت فریزر  70اواپراتور کمبی  - 25

 اواپراتور یخچال تک - 27

 )490( عرض تکاواپراتور فریزر  - 28

 قسمت فریزر اکوموالتور ندارد   65و 70توجه : همانطور که از تصاویر مشاهده می شود  اواپراتور کمبی 
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  کمپرسور :  – 4

  

  

  

  

  

  

  بکار رفته در محصوالت چقدر است ؟) R134a(  : وزن گاز سوال

  گرم 95یخچال تک :             –  گرم  140:  فریزر تک           –گرم      125 : 65کمبی        - گرم        143:  70کمبی 

  

  

  

  جعبه تقسیم :  – 3

  و یخچال تک و فریزر تک با هم فرق می کنند ؟ 70کمبی سوال : آیا جعبه تقسیم یخچال فریزر 

   جعبھ تقسیم نیز با ھم فرق دارند . غیرهبلھ بھ دلیل تفاوت در تعداد اواپراتور و تفاوت در عملکرد فن ھا و 

  

  

  

  

  

  

می باشد و همچنین کمپرسور هاي مورد استفاده در محصوالت با   R134aتوجه : گاز مورد استفاده در محصوالت گاز 

استفاده کنید .الزم به ذکر  R134aر صورت نیاز به شارژ گاز مجدد محصول لطفا از گاز لذا داین گاز مطابقت دارند 

  است در صورت استفاده از گاز هاي دیگر کمپرسور آسیب می بیند .

شارژ گاز مجدد  مپرسور یاکبا توجه به اینکه هر کمپرسور براي یک گاز خاص طراحی و ساخته می شود بنابراین براي تعویض 

 حتما به برچسب کمپرسور دقت کنید .روي برچسب کمپرسور نوع گاز متناسب با آن کمپرسور  مشخص شده است

  پالك کمپرسور لوله شارژ پالك کمپرسور -  30

 لوله رفت

 لوله برگشت

 قدرت کمپرسور

نوع گاز مطابق با 

 کمپرسور

29 

31 32 
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  جهت روشنایی داخل یخچال استفاده می شود . : LEDال اي دي  – ۴

  چهار نوع است در محصوالت ال اي دي استفاده شده 

  به شکل هاي زیر دقت کنید 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ه در یخچال که از ال اي دي نمایش داده شد 10جهت تعویض ال اي دي آیا می شود از ال اي دي که در عکس شماره سوال : 

  استفاده شده استفاده کرد ؟ 13شماره 

خیر . هر ال اي دي داراي برق مخصوص به خود است لذا جهت تعویض ال اي دي باید ال اي دي مطابق با خود قرار داده  جواب :

ولت  220ولت است از ال اي دي  220ولت استفاده شود و اگر ال اي دي 12ولت است از ال اي دي  12مثال اگر ال اي دي شود 

  استفاده شود .

  

  

  

  

  ولت12ال اي دي  - 33

   10عکس شماره 

  ولت 220ال اي دي  - 35

 12عکس شماره 

  ولت 12ال اي دي  - 34

 11عکس شماره 

  ولت 220ال اي دي  - 36

   13عکس شماره 

 اگر سیم ها جابجا بسته شود ال اي دي روشن نمی شود .   .دقت کنید  –به پایه + و  ،ولت  12توجه : در چراغ هاي ال اي دي 
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  .استفاده می شود به دو صورت استوانه اي و حلقوي و  داخل محصولزه گیري دماي جهت اندا :سنسور دما  -5

  

  

  

  استفاده کرد ؟سوال : آیا می توان به جاي سنسور دماي حلقوي از  سنسور  دماي استوانه اي 

  خیر چرا که هر پاور مطابق با همان سنسور برنامه نویسی شده است .

  سوال : آیا سنور دماي قسمت فریزر با سنسور دماي قسمت یخچال فرق می کند ؟

  سنسور ها یکی است فقط اندازه سیم آن بزرگ تر است .

این  سنسور با تشخیص آهنرباي  ( مگنت ) : (الدري)سنسور تشخیص باز بودن درب – 6

  تعبیه شده روي درب ، باز بودن یا بسته بودن درب را تشخیص می دهد . 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

سنسور دماي استوانه اي  - 38 استوانه اي دماي سنسور - 37

 داخل قاب سنسور 

 سنسور دماي حلقوي - 39

 ) مگنت( سنسور مغناطیسی -  42

مگنت و محل قرار گیري  قاب- 41

 سنسور مغناطیسی مگنت (الدري)

سنسور (محل قرار گیري آهنربا -  40

با تشخیص این آهنربا باز بودن یا بسته 

 )بودن در را تشخیص می دهد



16 

  سوال : آیا سنسور ال دري( مگنت ) در تمامی محصوالت استفاده شده است؟

الزم بھ ذکر است در یخچال ھای کمبی در قسمت فریزر از سنسور مگنت استفاده  در تمامی محصوالت بھ غیر از فریزر تک استفاده شده است .

  نشده است .

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 قاب سنسور دما
 کانکتور

 سوکت سر سیم  مادگی

 سوکت نري سر سیم 

 سر سیم مادگی

 سر سیم نري

 سنسور الدري  قاب

(این سنسور سرماي اواپراتور را چک می کند اگر سرما به اندازه مطلوب بود ترمودیسک طلق یا قاب ال اي دي

 اجازه عمل کردن المنت هیتر را می دهد )

 ترمو فیوز

(در زمان فعال بودن هیتر در صورتی که گرماي المنت از حد ترموفیوز

  مجاز خود بگذرد این سنسور برق المنت را قطع می کند)

توجه : ترموفیوز مانند فیوز یکبار مصرف 

 زمانی که بسوزد باید تعویض شود  است و

43 

44 

   . می کند قطع+ 17وصل می کند و در  دماي  درجه سانتیگراد  -5در دماي  ترمودیسک :

 + سانتیگراد می سوزد 70در دماي ترموفیوز :
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 براکت لوالي پایین لوالي پایین لوالي باال لوالي وسط یخچال هاي کمبی

فریزر تک  است  باال و  پایین یخچال تک در جهت مخالف پین لوالي  ،یخچال کمبی  پایینباال و  توجه : پین لوالي 

 باز میشود . چرا که درب فریزر از سمت راست باز میشود اما کمبی و یخچال تک از سمت چپ

 شاسی

 چرخ 

 براکت پایه

  یخچال تراز کردنپایه جهت 

ال و سمت جلوي چزیر یخ

 داردیخچال قرار 

45 

46 47 
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  انواع دستگیره استفاده شده در یخچال تک و فریزر تک : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  هدف استفاده از ولتمتر در تعمییرات یخچال

  

  

  

کمپرسور بهتر ولتاژ دو سر آنرا بگیریم در یخچال هاي نوفراست جهت اطمینان از سالم بودن قطعاتی مانند فن ، المنت ، ولتاژ گیري : 

  .ببینیم برق به آن می رسد یا خیر 

   و قطع نبودن سیم ها چک کردن اتصاالتبوق ولتمتر : جهت 

  . اواپراتور جهت چک کردن سالم یا خراب بودن  المنتاندازه گیري اهم المنت : 

  

  

  

  

  

  

  

  

    ولتاژ گیري – 1

واطمینان از سالم  تچک کردن اتصاال جهتاستفاده از بوق ولتمتر  – 2

  بودن ترمو فیوز

  گیري اهم  المنتاندازه  – 3

 اندازه گیري جریان – 4

 دستگیره اهرمی- 48
 حاللی(کمانی)دستگیره - 49

جهت تست کردن المنت اواپراتور می توان از قسمت اهم ، مولتی متر  استفاده کرد .اگر المنت سوخته باشد اهم توجه : 

 بسته به نوع المنت متغییر است 500تا  100سالم باشد اهم دو سر آن بین ) می باشد . اگر المنت OLآن بی نهایت(
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  . ها عمل کنید شکلمطابق  داخل سیم کشی دسترسی پیدا کردن به اواپراتور و براي باز کردن کاور قسمت یخچال و

طبق تصویر  . تمام خار هاي طلق ال اي دي را با استفاده از فازمتر در آورید ال اي دي را باز کنید. چراغ ابتدا کاور (طلق) -

  . عمل کنید

  

  

  

  

  سپس دو پیچ پایین کاور باز کنید در انتها دو پیچ وسط کاور را باز کنید  -

  

  :نحوه ي بستن کاور قسمت یخچال 

.سپس دو پیچ وسط و پیچ هاي باال  ابتدا دو پیچ پایین را ببنید و کاور را بسمت باال بکشید تا فاصله بین کاور و سقف ایجاد نشود -

 را ببندید

 تا طلق نشکندطلق ال اي دي را با فشار دست جا بزنید از ضربه زدن خودداري فرمائید  -

  

  

  

  

  

 مرحله سوم- 52 مرحله دوم- 51  مرحله اول-  50

 از کشیدن طلق ال اي دي خودداري کنید ممکن است خارها بشکند .  توجه : تمام خار هاي طلق ال اي دي را با استفاده از فازمتر در آورید

  دستور العمل باز بسته کردن کاور ها و طلق ال اي دي
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  محصوالت یخچال فریزر و یخچال تک :

. در صورتی که موردي مشاهده شد حتی المقدور قبل از  قبل از راه اندازي ابتدا موارد اشاره شده در برگه گارانتی را بررسی کنید – 1

  راه اندازي برطرف شود در غیر این صورت به شرکت گزارش داده شود .

  .چند درجه بسمت عقب تراز کنید  یخچال را  -  2

الزم به ذکر است در ابتدا  دقیقه صبر کنید تا موتور روشن شود . 5به مدت حدودا دو شاخه برق یخچال را به پریز وصل کنید  – 3

  . نمایشگر به مدت چند ثانیه دماي داخل یخچال را نشان می دهد سپس به حالت دماي تنظیم شده بر می گردد

  است (بدون در نظر گرفتن صداي آن) ؟ سوال : چطور می شود تشخیص داد که موتور روشن شده

در صورت روشن بودن موتور لزرش کمی را روي موتور یا کندانسور می توانید دست خود را روي موتور یا روي کندانسور قرار دهید 

  و همچنین پس از مدتی کار کردن اگر دست خود را در باالي کندانسور قرار دهید باید گرم باشد .حس می کنید 

  شوید لوله ساکشن به کاسه موتور یا بدنه تماس نداشته باشد و لوله مویی را چک کنید که شکستگی یا خمیدگی نداشته باشد .مطمئن 

چند دقیقه پس از روشن شدن کمپرسور درب قسمت فریزر را باز کرده و دست خود را در مجاري خروجی فن را قرار دهید و   – 4

  . شود مطمئن شوید عمل سرما سازي انجام می

 موتور روشن شده فن کار می کند اما عمل سرما سازي انجام نمی شود و گاز آن خارج شده باشد نکته : در صورتی یخچال نشتی داشته

  .  داخل یخچال گرم است

به پره ي فن در صورتی که  .کندفن به قاب و یا آکاسیف گیر نپره ي تکان دهید ببیند  کمی یخچال را ، صداي فن را چک کنید – 5

مراقب باشید در زمان حرارت دادن به شفت فن ، خود پره ي فن آسیب (به شفت فن کمی حرارت دهید .قاب یا آکاسیف گیر می کرد 

  با دست خود پره ي فن را به داخل فشار دهید  ) نبیند

  دقت کنید  مقابلمطمئن شوید فن در مرکز قرار داشته باشد به عکس   -  6

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 نمونه اي از فن که در مرکز قرار ندارد - 53

براي تنظیم فن فریزر فقط کافی است پیچ باالي آنرا باز کرده و  - 54

 که فن در مرکز آن قرار داشته باشد پیچ کنید  یقاب را بسمت

  محصوالت راه اندازينحوه ي 
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کاور را چک کنید و مطمئن شوید راه ورود و خروجی هوا مسدود نشده باشد و همچنین کاور را بسمت بیرون  فشار دهید و مطمئن  – 7

  شوید پیچ ها شل نباشد .

  نکته : در صورتی که نیاز بود کاور را پیچ کنید از پیچ استیل استفاده کنید

   تکان دهید ببینید فن به قاب گیر نکند . کمیسر جاي خود  درب قسمت یخچال باز کنید یخچال را – 8

  سوال : عملکرد صحیح فن به چه صورت است ؟

و باشد چرخش فن باید به گونه اي باشد که با یک اشاره شروع به چرخش کند  می پاد ساعتگردکمبی  هاي پره فن قسمت یخچال

    از حرکت بایستد کامال ثانیه 4زمانیکه یخچال در حال کار است درب قسمت یخچال را که باز می کنید بعد از حداقل 

  

  

  فن را کمی شل کنید  مهار  کرده و و پیچ هاينکته : اگر فن سفت بسته شده باشد فن زود از حرکت می ایستد لذا قاب فن را باز 

  سوال : یخچال در حال کار است در را باز می کنیم و یخچال را در سر جاي خود تکان می دهیم فن به قاب گیر می کند ؟

حرارت دهید آنرا به داخل هدایت کنید سپس اگر  کمی ابتدا بررسی کنید که پره فن بسمت بیرون نباشد در غیر این صورت به پره فن

  کاور بیش از حد سفت بسته شده بود طلق ال اي دي را باز کنید دو پیچ باالي کاور را شل کنید (به عیوب متداول مراجعه شود)

رتی درب به فن قسمت یخچال خاموش شود و ال اي دي روشن شود . اگر درصو. زمانیکه درب قسمت یخچال را باز می کنید  – 9

   باز بماند پاور شروع به بوق زدن می کند .مدت حدود یک دقیقه 

  سوال : درب قسمت یخچال را باز میکنیم اما فن خاموش نمی شود و ال اي دي روشن نمی شود ؟ 

  (به عیوب متداول مراجعه شود) داراي اتصالی است . سنسور الدري (مگنت)سیم 

  سر جا خود قرار دارد و تمام ال اي دي ها سالم باشند .ال اي دي را چک کنید مطمئن شوید  – 10

  کاور اواپراتور را چک کنید شل نباشد  -  11

ساعت با این دما کار کند سپس دماي آن را  4. یخچال به مدت  تنظیم نمایید - 26درجه و قسمت فریزر روي  2دماي یخچال روي  -12

  .تغییر دهید به مقدار دلخواه 

  سوال : نحوه ي تنظیم دماي یخچال فریزر به چه صورت است ؟ 

دماي مورد  Adjustروي نمایشگر فشار دهید سپس دماي یخچال بصورت چشمک زن در می آید با فشار دادن دکمه  Set ابتدا دکمه 

  Adjustزن در می آید و با فشار دادن دکمه  دماي فریزر بصورت چشمک Set نظر را تنظیم نمائید. با فشار دادن دوباره ي دکمه ي 

  دماي فریزر را تنظیم نمائید 

  می خواهیم از دماي داخل یخچال مطلع شویم ؟سوال : 

فن به عنوان یکی از مهمترین اجزاء یخچال نوفراست است که کوچکترین توجه : 

 مشکل در فن یا پره ي فن  تاثیر زیادي در عملکرد یخچال میگذارد .
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را چند ثانیه نگه دارید بعد از چند ثانیه نمایشگر دماي داخل یخچال را نشان می دهد و بعد از گذشت  Adjustبراي این منظور دکمه 

  دیگر به حالت اولیه بر می گردد . ي چند ثانیه

  محصوالت فریزر تک :

قبل از راه اندازي ابتدا موارد اشاره شده در برگه گارانتی را بررسی کنید . در صورتی که موردي مشاهده شد حتی المقدور قبل از  – 1

  راه اندازي برطرف شود در غیر این صورت به شرکت گزارش داده شود .

را تراز کرده و از تراز بودن کمپرسور اطمینان حاصل فرمائید همچنین به پایه هاي کمپرسور دقت فرمائید و مطمئن شوید  محصول  -  2

  یاپه هاي کمپرسور به شاسی برخود مستقیم نداشته باشد .

کاسه موتور را چک کنید و مطمئن شوید کاسه از روي موتور در نیامده باشد و مطمئن شوید که تخلیه لوله هاي خروجی آب دقیقا  – 3

  داخل کاسه موتور باشد .

دقیقه صبر کنید تا موتور روشن شود . الزم به ذکر است در ابتدا  5دو شاخه برق یخچال را به پریز وصل کنید به مدت حدودا  – 4

مایشگر به مدت چند ثانیه دماي داخل یخچال را نشان می دهد سپس به حالت دماي تنظیم شده بر می گردد .اگر مشکلی مشاهده شد ن

  به عیوب متداول مراجعه کنید .

  روي کاورها بزارید و مطمئن شوید از تمام پنجره ها سرما خارج می شود  خود را دست – 5 

  ز حد صدا نمی دهد مطمئن شوید فن پک فریز بیش ا – 6

  

  

         

  

  

  

  

  

موتور یخچال روشن نشده و ال اي دي داخل یخچال  نمایشگر ودو شاخ برق یخچال را به پریزر وصل کردیم اما:  1سوال 

  نیز روشن نمی شود ؟ 

قطع بودن سیم دیتا در قسمت برد  – )دیتانمایشگر(سیم  داشتن اتصال –برق به برد الکترونیکی نمی رسد علت : 

 اتصال د اشتن سیم هاي ال اي دي  – برد سوخته – الکترونیکی یا نمایشگر

متر چک کنید که برق داشته باشد سپس به قسمت پاور یخچال مراجعه کنید سوکت هاي کابل برق  فازمتر بوسیله برق را  ابتدا پریزر

 دو پین اولی  قطعی نداشته باشد  و مطمئن شوید سر سیم ها از سوکت بیرون نیامده باشد . سپس روي برد الکترونیکی بوسیله ولتمتر ولتاژ

      که فاز متر فقط برق داشتن سیم فاز را نشان  براي تست برق بهتر است به جاي فاز متر از ولتمتر استفاده کنید چرا  توجه : 

 نول را دیگر نشان نمی دهد .می دهد اما قطع بودن سیم 

  لطفا به موارد زیر دقت کنید :

تفاوت پاور یخچال فریزر با یخچال تک و فریزر تک این است که روي پاور یخچال تک و فریزر تک ،جامپر  روي  سوکت  -1

                مربوط به جامپر دارد .

  یا خرابی سنسور دما سنسور دما سیم مربوط به قطع بودن   E1خطاي   –  1

  مربوط اتصال دو سیم سنسور دما  E2  خطاي  – 2

  65و کمبی  70متداول کمبی سواالت 
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در صورتی مطمئن شدید برق به برد الکترونیکی می رسد اما نمایشگر ژ بگیرد ولتا) 7صفحه ي  16عکس و  6صفحه ي  14به عکس هاي (

برد الکترونیکی   اگر قطعی یا اتصالی پیدا نشد نمایشگر را بیرون بیاورید سیم هاي نمایشگر را چک کنید ،موتور ،ال اي دي روشن نشد

  بود ال اي دي اتصالی دارد .اگر نمایشگر را بیرون آوردید اي سی پشت نمایشگر داغ .  تعویض کنیدرا

ال اي دي داخل یخچال نیز روشن می  ، برق زده ایم نمایشگر روشن شده است با باز کردن درب یخچال به یخچال را :  2سوال 

  دقیقه شروع بکار کرده اند اما عمل سرما سازي انجام نمی شود و داخل یخچال گرم است ؟  5فن ها نیز پس از گذشت  و  شود

   داخل لوله آمدهکمپرسور روغن  –گاز یخچال خارج شده  - اورلد کمپرسور   –موتور خاموش بودن علت : 

ابتدا چک کنید موتور روشن شده است براي این منظور دست خود را روي موتور یا کندانسور قرار دهید در صورت بررسی موتور : 

کابل برق موتور را  سوکت یا کمپرس ندارد صورت موتور روشن نشدهروشن بودن موتور لرزش خفیفی را باید حس کنید در غیر این 

اگر برق نداشت از  بررسی کنید که سوکت برق موتور از جاي خود در نیامده باشد  چک کنید ببینید برق به موتور رسیده است یا خیر،

به ( در پین مربوط برق کمپرسور متر راتر دیگر ولولتاژ بگیرد براي این منظور  یک سر ولتمتر را روي پین اولی قرار دهید س قسمت پاور

یا خیر در صورتی که پین هاي پاور  از قسمت پاور به کمپرسور می رود . بررسی کنید برق ) 7صفحه ي  16و  6صفحه ي  14عکس هاي 

   نسوخته باشد .اورلد را چک کنید .سپس .سر سیم ها را چک کنید  یا برق داشت کابل قطعی دارد

گاز : اگر چک کردید موتور روشن شده اما عمل سرما سازي انجام نمی شود یخچال دچار نشتی شده گاز داخل یخچال خارج بررسی 

  شده است

  فن فریزر بیش از حد صدا می کند ؟  :  3سوال 

پره ي فن به قاب یا آکاسیف  -پره فن در مرکز قرار ندارد  –بسته شده  سفتفن  –شفت فن نیاز به روغن کاري دارد علت : 

  گیر می کند 

 بردارید از تیغ یا چاقو اسیف پرسه بوده آنرا با استفادهقاب گیر نکند اگر روي قاب یا آککه فن به قاب روي فن را باز کنید مطمئن شوید 

با دست خود پره فن را بچرخانید پره فن باید براحتی چند ثانیه بچرخد و اگر پره زود بایستد فن  ، سپس در حالتی که فن خاموش است

از دم باریک یا انبردست پره   با استفاده باشد بسمت داخل پره فن بیش از حد اگر بیش از حد سفت پیچ شده ، پیچ آنرا کمی شل کنید 

بود شفت فن را کمی حرارت دهید مراقب باشید که پره آسیب نبیند و پره فن تاب اگر پره فن بسمت بیرون فن را بسمت بیرون بکشید 

  .تا روان تر کار کند .سپس شفت فن را چند قطره روغن بزنید  آنرا بسمت داخل فشار دهید  بر ندارد

پاور شروع به بوق زدن می کند و ال   عالمت بلندگو روي نمایشگر روشن واما  درب یخچال بسته  است یخچال را به برق زده ایم:  4سوال 

      ؟ اي دي هاي داخل یخچال روشن شده است

  -   سوکت آن از جاي خود در آمده است   -   سیم سنسور الدري( مگنت ) دچار قطعی شدهعلت : 

  پاور (برد الکترونیکی)خراب شده -آهنربا روي درب جا به جا شده  –   سنسور سوخته

اگر ال اي دي خاموش با استفاده از یک آهنربا کوچک روي سنسور الدري قرار دهید  ابتدابراي رفع مشکل 

قرار دادن چند واشر فلزي روي می توانید با  خیص نمی دهدششد درب افتاده و سنسور آهنربا را ت و فن روشن

سیم سنسور یا سر سیم سنسور در قسمت برد الکترونیکی  غیر این صورت در  . لوالي پایین درب را باال بکشید 

 4صفحه  6به عکس شماره  قسمت برد الکترونیکی (قطع شده یا سنسور خراب شده است براي این منظور ابتدا 

سیم و سر سیم را  )دقت کنید  7صفحه 15و عکس شماره  6صفحه  13عکس شماره  -5صفحه  10عکس شماره 

اگر چک کردید سر سیم ها درست بودند سنسور الدري را بیرون بیاورید و دو ه سر سیم بیرون نیامده باشد چک کنید و مطمئن شوید ک

55 
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به هم متصل کنید اگر ال اي دي خاموش شد و فن شروع بکار کرد سنسور خراب شده است و  از داخل یخچال را مگنت سیم سنسور

کردن در این حالت نیست فقط سر سنسور را تعویض کنید اگر این کار کردید باید سنسور تعویض شود الزم به ذکر است نیاز به روکار 

سنسور  به بازهم مشکل برطرف نشد قطع نبودن سیم سنسور را چک کنید براي این منظور در قمست برد الکترونیکی سیم هاي مربوط

لخت کنید و به هم اتصال دهید اگر ال اي دي خاموش و فن روشن شد سیم سنسور از داخل کابین قطع شده که باید را الدري(مگنت) 

ببیند   سیم کوچک در قسمت پاور پین هاي  مذکور به هم اتصال دهید با استفاده از یک    نشد  مشکل برطرف  اگر باز همروکار شود 

ر این صورت سر سیم ها را بررسی کنید و در صورت عدم پیدا کردن مشکل سنسور ال اي دي خاموش و فن روشن می شود در غی

  تعویض کنید 

  ال اي دي روشن نمی شود و فن خاموش نمی شود  ؟درب یخچال را باز میکنیم  :   5سوال 

الکترونیکی چک کنید رشته سیم . ابتدا در قسمت برد و باید مکان اتصالی پیدا شوددچار اتصالی شده الدري (مگنت)م سنسور سیعلت : 

تاجائی که ممکن است مطمئن شوید سیم کامال سپس سنسور الدري را بیرون آورید  سنسور به هم اتصال پیدا نکرده باشد سرسیم يها

ببیند ال اي دي روشن نمی شود  و سیم را قطع کنید له شده بود دو رشته سیم را از هم جدا کنیدسیم  در قسمتی اگربیرون آمده باشد 

اگر ال اي دي روشن  قطع کنیداگر ال اي دي روشن نشد  به قسمت پاور برگردید دو رشته سیم مربوط به سنسور الدري (مگنت) را 

  . ی از داخل  وان یا قسمت کلید استاتصال

  

  

   را نشان می دهد ؟  E1   خطاي روي نمایشگر در قسمت اول :  6سوال 

در  سوکت و سر سیم سنسور  -  خراب شده استیا  سیم سنسور دماي قسمت یخچال قطع شدهعلت : 

   سنسور دما خراب شده است . -از جاي خود در آمده قسمت پاور

 15و عکس شماره  6صفحه  13عکس شماره ،  4صفحه  5به عکس شماره  (براي این منظور ابتدا در قسمت پاور 

مذکور به هم اتصال نداشته باشند اگر  ها را چک کنید بیرون نیامده باشد یا رشته سیم ) سر سیمدقت کنید  7صفحه

  .  کنیدتعویض  سنسور را چک کردید و مشکل برطرف نشد

  

  

  را نشان می دهد ؟ E1 خطاي  روي نمایشگر در قسمت دوم  – 7

سوکت و سر سیم سنسور در قسمت پاور قطع شده    -سیم سنسور دماي قسمت فریزر قطع شدهعلت :    

  سنسور دما قسمت فریزر خراب شده است .  -

صفحه  13عکس شماره  -5صفحه  10عکس شماره  4صفحه  6به عکس شماره  (براي این منظور ابتدا در قسمت پاور

سر سیم ها را چک کنید بیرون نیامده باشد یا رشته سیم مذکور به هم  )دقت کنید  7صفحه 15و عکس شماره  6

اگر سنور سالم باشد ممکن اتصال نداشته باشند اگر چک کردید و مشکل برطرف نشد سنسور باید تعویض گردد 

  است ایراد از پاور باشد .

  

56 
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  را نشان می دهد ؟ E2: روي نمایشگر  در یکی از قسمت ها یا هر دو  خطاي  8 سوال

  .داراي اتصالی است  از داخل یا از قسمت سوکت پاور سیم سنور دماعلت : 

  

  

  

  روي نمایشگر عالئم نا مشخصی ظاهر می شود . موتور ، فن و  ال اي دي کار می کنند ؟  : 9سوال 

 سیم هاي قسمت برد الکترونیکی (پاور) و همه ي سیم ها داخل باشند سیم هاي پشت نمایشگر را چک کنید سیمی بیرون نزده باشد علت : 

  اگر مشکل برطرف نشد پاور را تعویض کنید  تعویض شود در صورت عدم رفع مشکل نمایشگر را را چک کنید

   از موارد نیاز به تعویض هر دو نیست ي در صورت بروز مشکل فوق با تعویض کردن نمایشگر یا پاور مشکل حل می شود در بسیار توجه : 

 هر دو سیم نمایشگر   نمایشگر و ، باید پاورموجود نبود  شرکت که در در صورتی  ه اند البته براي بعضی از پاور ها که از تولید خارج شد

  د .نتعویض شو

  ال اي دي روشن نمی شود ؟ اما درب یخچال را باز می کنیم فن خاموش می شود :  10سوال 

سر سیم ، سیم هاي آبی   –قطعی دارد از داخل یخچال یا کاور ال اي ديسیم   –قطع است  ي ال اي ديیکی از سوکت هاعلت : 

  ال اي دي سوخته  –اتصال ندارند  بهم رنگ از داخل کاور

  .ابتدا نوع پاور را تشخیص دهید  -

   براي پاور سه رشته 

به ( و مطمئن شوید که رشته هاي سیم به سر سیم اتصال داشته باشد بیرون نباشدسیم مربوط ال اي دي  سوکت ابتدا در قسمت پاور

 220بگیرید باید حدودا  ولتاژتنظیم شود)  acولت  500با استفاده از ولت متر (ولتمتر روي ) سپس دقت کنید  6صفحه  14عکس شماره 

قاب ال اي دي و کاور را طبق دستور العمل باز به داخل یخچال مراجعه کنید اگر نشان نداد پاور ایراد دارد اما اگر ولتاژ بود نشان دهد

 . از اتصال داشتن سر سیم ها و سوکت هاي داخل کاوراطمینان حاصل کنید .سپس ولتاژ دو سوکت مربوط به ال اي دي را بگیریدکنید 

ید ال اي دي عوض شود در غیر این صورت سیم قطعی دارد و باید رو نشان داد که با 220اگر 

  .کار شود 

  زمان کار با آن احتیاط کنید . .ولت است 220توجه : ال اي دي پاور سه رشته 

  پاور  چهار رشته  براي

بعضی با این تفاوت که در قسمت پاور همان دستورالعمل پاور سه رشته را انجام دهید  است .ابتدا درولت  12ال اي دي پاور چهار رشته  

طبق  ، بود ي مورد نظر چهار شته یک ترانس نیز هست که سوکت و ولتاژ آنرا نیز باید چک کنید .اگر ولتاژ در سوکت ها هاي پاوراز 

گر ولتاژ و ولتاژ دو سوکت مربوط به ال اي دي را بگیرید اگر ولتاژ داشت ال اي دي باید عوض شود ا دستورالعمل کاور ها را باز کنید

   روکار کنید  سیم ها را نبود به قسمت پاور برگردید و ولتاژ سوکت ها ها را مجددا چک کنید اگر سیم از داخل یخچال  قطعی داشت

            ال اي دي را تعویض کنید که مطمئن هستید برق به ال اي دي می رسد اما روشن نمی شود . برد زمانی توجه :

  ترونیکی باشید .کدر غیر این صورت دنبال مشکل از سیم کشی یا برد ال

58 

 رشته  چهارولت ال اي دي در پاور  12ترانس - 59
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  براي پاور سه رله 

  ال اي دي سوخته است  –سیم یا سرسیم اتصالی دارد  –سیم قطعی دارد 

دقت کنید که سیمی که نوشته روي  مشخص شده است . – LED+با )7صفحه  15(به عکس شماره پین   16در پاور سه رله روي سوکت 

 ، سوکت ها را چک کنید بیرون نباشد .اگر مشکلی پیدا نشد کاور را طبق دستور العمل باز کنید آن دارد براي مثبت استفاده می شود

ولت را نشان دهد اگر نشان  12باید ولتاژ بگیرید  سپسچک کنید بیرون نباشد و سرسیم هاي داخل آنرا  به ال اي دي را  سوکت مربوط

  ولت بود که ال اي دي سوخته و باید تعویض شود . 12اگر  نداد سیم دچار قطعی است

  

  

  

  

  

  

  درب یخچال را باز می کنیم فن خاموش می شود از ال اي دي ها فقط یکی روشن می شود ؟:  11 سوال

ولتاژ  دي که خاموش شده را جدا کرده و برد ال اي  نیستنیاز به باز کردن کاور در مرحله اول  . باز کنیدطلق ال اي دي را علت : 

سر  دوبا استفاده از بوق ولتمتر  کاور را باز کنید ، تعویض کنید اگر مشکل بر طرف نشد بگیرد اگر دو سر سیم ولتاژ داشت ال اي دي را 

 اتصال دو برد ال اي دي را چک کنید که بهم اتصال داشته باشند . به سیم مربوط

  دو سیم قطع شده باشد چرا که ممکن است اتصال

  

  

  

  

  

دست ،  در قسمت فریزر سرما داریم و  روشن می شود فن فریزر کار می کند موتورو را به برق زده ایم نمایشگر  فریزر یخچال:  12سوال

  اما  فن قسمت یخچال روشن نمی شود  ؟ سرد است گذاشته ایم کاور قسمت یخچالخود را روي 

سنسور یخچال   – فن سوخته  – قطع شدهیا جعبه تقسیم  داخل کاور  یا در قمست پاور و فن مربوط به سیم هايسر  یا سوکت هاعلت : 

  پاور خراب است –خراب است 

سپس با )بیرون نباشد دقت کنید  7صفحه ي  16و عکس شماره  6صفحه ي  14به عکس شماره (مربوط به فن را چک کنید سوکت 

   پین مذکور را بگیرید .استفاده از ولتمتر ولتاژ 

60 

ید آي سی پشت و اگر نمایشگر را بیرون بیاور نمایشگر خاموش می شود و  ال اي دي اگر سیم مربوط به ال اي دي اتصالی داشته باشد

سوکت ال  ،  در این حالت ال اي دي نسوخته محل اتصال آنرا پیدا کنید براي این منظور کاور داخل یخچال باز کنیدآن داغ شده  

اي دي را باز کنید ببیند نمایشگر روشن می شود یا خیر .اگر نمایشگر روشن نشد اتصالی از داخل کابین است در غیر این صورت اتصالی 

  ید ، له شده گی در سیم پیدا نکردید ال اي دي را تعویض کنید از ال اي دي است سیم ها را چک کن
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  توجه : براي چک کردن ولتاژ فن در قسمت پاور درب ها باید بسته باشد 

سیم هاي آبی رنگ  داشتنبوسیله قسمت بوق ولتمتر اتصال سپس کاور را باز کنید  دو سیم مربوط به فن را ولتاژ بگیرید اگر ولتاژ نداشت 

اگرچک کردید  به هم ارتباط داشتن  از قسمت پاور سوکت قطع است یا سیم  .که به هم ارتباط داشته باشند داخل کاور را چک کنید 

  دچار قطعی شده .اگر ولتاژ سیم هاي فن ولتاژ داشت فن سوخته و باید تعویض گردد .

اما فن  موتور یخچال روشن است  ا داریمرا به برق زده ایم فن قسمت یخچال کار می کند و در قسمت یخچال سرم فریزر : یخچال 13 سوال

  قسمت فریزر کار نمی کند ؟

  - سوکت مربوط به فن از جعبه تقسیم قطع شده  –  سر سیم هاي مربوطه در آمده   –سوکت فن فریزر داخل کاور قطع شده  علت : 

  فن سوخته

.ابتدا کاور قسمت فریزر را و فن فریزر یکی است  چرا که برق موتور کار می کند مشکل از برد الکترونیکی نیست کمپرسور چون موتور

اگر ولتاژ داشت که فن سوخته باید تعویض گردد اگر ولتاژ نبود اتصال سیم هاي آب رنگ را باز کنید و دو سیم فن را ولتاژ بگیرید 

نید اتصال سیم مربوط به موتور و فن فریزر را چک بوسیله بوق ولتمتر چک کنید اگر اتصال برقرار بود به قسمت جعبه تقسیم مراجعه ک

  کنید 

  

  یخچال مدتی است در حال کار است قسمت فریزر سرما داریم اما قسمت یخچال سرما نداریم و گرم است ؟:  14 سوال

  فن قسمت یخچال کار نمی کند  –اواپراتور قسمت یخچال برفک زده  –گاز یخچال کم شده علت : 

برفک نداشتن اواپراتور  قسمت یخچال را کار می کند سپس  چک کنید و مطمئن شوید که فن قسمت یخچال ابتدا کارکرد فن را

  است اگر در قسمت اواپراتور برفک نبود گاز یخچال کم شدهبررسی کنید  درصورت وجود برفک بوسیله هیتر دادن برفک را آب کنید 

را نداریم مواد غذایی در قسمت یخچال ، یخ زدگی  یخچال و فریزر داریمسرما در قسمت یخچال فریزر ي داریم ،   :  15 سوال

  ؟  (کاردکرد طوالنی) موتوریخچال بمدت طوالنی روشن می ماند

بند بودن لوله  –گاز یخچال کم شده  -عملکرد نامناسب فن ها  –عمل نکردن هیتر و یخ زدگی اواپراتور قسمت یخچال و فریزر علت : 

نصب نا مناسب محصول مثال چسباندن محصول به دیوار یا دماي باالي محیط اطراف  –بین اواپراتور فریزر و اواپراتور یخچال  رابط

   محصول

اواپراتور باید برفک زده باشد اگر برفک نداشت گاز یخچال کم است  از سمت پایین ردیف اول 3را باز کنید  قسمت یخچال ابتدا کاور

اواپراتور فریزر و اواپراتور یخچال بند است .قبل از گاز زدن از  عدم وجود نشتی مطمئن شوید و حتما مدار را  یا لوله ساکشن بین

  شستشو دهید .

به این صورت که با استفاده از دکمه هیتر روي نمایشگر هیتر  هیتر را بررسی کنید . خ زدگی شده بود عملکرداول دچار یردیف  3اگر  

ولتاژ به دو سر  برفک زدایی یخچال را فعال کنید .هیتر را چک کنید .  اواپراتور  را بگیرید و عملکرد دو سر المنت و لتاژرا فعال کنید 

دقیقه کار کردن هنوز سرد بود  المنت را تعویض کنید . اگر المنت قسمت یخچال گرم می شد و  10المنت می رسید و المنت پس از 

را چک کنید بوسیله دماسنج  . عملکرد سنسور هاطمئن شوید المنت فریزر نیز  گرم می کند سپس المنت فریزر را بررسی کنید و م

  عملکرد صحیح سنور ها را چک کنید .  

  ؟ : علت برفک زدن اواپراتور قسمت یخچال چیست  16 سوال
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تنظیم نامناسب دما در   -   عمل نکردن هیتر   -  )بوجود فاصله در قسمتی از گسکت(نوار دور در  –  بزیاد باز بسته شدن درعلت : 

برفک و یخ زدگی مواد  -یا گرما به داخل کابینرطوبت   وجود درز در قسمت لوله ساکشن یا لوله رابط و ورود  –یخچال هاي کمبی 

اپراتور قسمت یخچال و قسمت فریزر اگر در قسمت لوله رابط بین او  -  داخل یخچالذاشتن مواد غذایی گرم گ - در قسمت فریزر 

اگر لوله ساکشن رو کار شده کامال محل را روي وان با خمیر  –کامال با خمیر پر نشده باشد در قسمت یخچال برفک ایجاد می شود 

باعث گرما و رطوبت به داخل کابین نفوذ کرده و ، بپوشانید و مطمئن شوید که هیچگونه درزي نداشته باشد در صورت وجود درز 

  برفک زدن اواپراتور می شود .

  عمل نکردن هیتر ؟ علت :  17 سوال

 -  داخل کاور به هم رنگ یاتصال نداشتن سیم هاي آب –قطع بودن سر سیم مربوط در پاور و جعبه تقسیم  – هیتر قطع بودن سیمعلت : 

  سوختن المنت اواپراتور - سوختن ترموفیوز  –عمل نکردن ترمودیسک 

سپس  هیتر موتور یخچال و فن ها خاموش می شوند. ( برفک زدایی ) با فعال شدن هیتر را فعال کنید( برفک زدایی )ابتدا روي نمایشگر 

  پین مربوطه را ولتاژ بگیرید در قسمت پاور 

  

  : مواد غذایی در قسمت یخچال یخ می زند ؟ 18 سوال

برفک و یخ  –.  برد الکترونیکی خراب شده و قطع نمی کند  –عملکرد نا مناسب فن  –خراب بودن سنسور –گاز یخچال زیاد استعلت : 

تنظیم نامناسب دما در یخچال هاي کمبی مثال  –زدگی در اواپراتور قسمت فریزر که باعث برفک در اواپراتور قسمت یخچال می شود 

  داگر قسمت فریزر را در گرمترین حالت باشد و یخچال در سرد ترین حالت باش

ردیف  3داشت گاز یخچال زیاد است .اما اگر  و  یخ زدگی برفک ، ردیف 4اگر بیشتر از  ابتدا کاور را طبق دستور العمل باز کنید .

    .  برد الکترونیکی قطع نکرده اواپراتور قسمت فریزر  چک کنید  برفک داشت

  ؟ جا میوه اي می ریزد به داخل قسمت یخچال  اواپراتور  : آب از داخل کاور 19 سوال

  نصب نامناسب محصول – یا مسدود استیخ زده  لوله آبریز –یخ زده  آبریزر و  ناودانی وان مسدود شده یاعلت : 

بوسیله آب ولرم برطرف کنید اگر داخل لوله  آنرا یخ زدگیدر صورت وجود ناودانی را چک کنید را باز کرده قسمت یخچال  کاور 

از مسدود نبودن . کردن خودداري کنیدرو کار   از سعی کنید با ریختن آب ولرم برطرف کنید حتی المقدر  بود دچار یخ زدگی شده

اگر مطمئن هستید که لوله خروجی دچاریخ زدگی شده است باید المنت مخصوص که براي لوله آبریز ناودانی و لوله مطمئن شوید .

   وصل کنیدموازي  اواپراتور ید دو سر آنرا با المنت است را سفارش داده و داخل لوله مذکور  قرار ده

مطلوب  ، قسمت یخچال سرماد نفن ها نیز کار می کن ، : یخچال را برق زده ایم موتور کار می کند باالي کندانسور نیز گرم است 20 سوال

   یخچال بمدت طوالنی کار می کند ؟قسمت فریزر سرما مطلوب نیست  لیو است

فن و المنت با هم  که باعث می شودمنت اواپراتوراتصال داشتن سیم هاي مربوط به فن و ال - هوا دهی فن فریزر مناسب نیست علت : 

  یخ زدگی و برفک در اواپراتور قسمت فریزر  – اواپراتور عمل سرما سازي را انجام ندهد روشن شوند و 

ي فن و المنت را بگیرید اگر بهم اتصال داشت محل اتصال را پیدا کرده و رفع کاور قسمت فریزر را باز کنید بوسیله بوق ولتمتر سیم ها

  اتصال کنید 
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  نداشتن برفک در اواپراتور قسمت فریزر را بررسی کنید  .عملکرد را فن را چک کنید .

  احتمال نشتی در کدام نقاط بیشتر است ؟:  21سوال 

 -جوش هاي اواپراتور مخصوصا جوش هاي اکوموالتور  –جوش هاي پشت یخچال مخصوصا محل اتصال لوله مویی و درایر علت : 

  مراجعه شود . 12صفحه  24عکس شماره  به(جوینت)در اواپراتورمحل اتصال آلومینیوم و مس 

که  ویم) میخواهیم مطمئن شرا نشان نمی دهدE1خطاي (یخچال بمدت طوالنی کار می کند نمایشگر دما را نشان میدهد :  22سوال 

  سنسور هاي دما سالم اند یا خیر ؟

روي نمایشگر  بمدت چند ثانیه نگه دارید تا  Adjustبا استفاده از یک دما سنج دماي داخل یخچال را اندازگیري کنید سپس دکمه 

  نمایشگر دماي داخل یخچال را نشان دهد اگر با هم اختالف زیادي داشتند سنسور دما خراب است . 

  

  

  

  یخچال تک و رفع آن ها : متداول سواالت

  

  

روي و در قسمت دوم دما را نشان دهد اما   Rfنمایشگر باید در قسمت اول را عوض کردیم :  برد الکترونیکی ( پاور یخچال )  1 سوال

  را نشان می دهد ؟ E1خطاي اول دما و در قسمت دوم  نمایشگر در قسمت

 5در صفحه ي  10و  8به تصاویر . گذاشته اید جدید جامپر نترونیکی (پاور) کال روي بردهنگام تعویض علت : 

  مراجعه کنید .

  

  

  

  

  : کاسه موتور پر از آب می شود ؟ 3 سوال

  حجم بیش اندازه برفک -  نداشتن هیتر داخل کاسه موتور  علت : 

موتور یخچال تک نسبت به یخچال هاي دیگر کمتر کار می کند لذا به اندازه کافی 

گرم نمی شود که آب داخل کاسه موتور بخار شود لذا باید از هیتر در یخچال تک 

 با توجه به تشابه یخچال تک و یخچال فریزر کمبی لطفا عیوب متداول یخچال فریزر را  مطالعه کنید

  یخچال تک
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یک سر آنرا به  و  ادهکاسه موتور یخچال تک را سفارش دهیتر. نداشت  هیتر ،  کاسه موتوراگر در این موارد می بایسته شود استفاد

  کندانسور جوشکاري کند . ورودي مسیر رفت موتور سر دیگر آنرا به

  

  

  

  

   دستور العمل باز کردن پک فریزر تک :

  .ضربه بزنید تا از جاي خود در بیاید  دست به بغل سبد طبق تصویر با کف ابتدا درب طبقه باالي فریزر را باز کنید -

  

  

  

  

  

روي نمایشگر  باز بودن  درو عالمت  پاور آژیر می کشد) را عوض کردیم  :  برد الکترونیکی ( پاور محصول 1 سوال

را نشان   E1را نشان دهد اما در قسمت اول نمایشگر خطاي   Frروشن است همچنین در قسمت اول نمایشگر باید 

  ؟می دهد 

 فریزر تک

 متداول فریزر تک و رفع آنهاسواالت 

63 

64 65 
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. لطفا از جامپر برد  مراجعه شود  7و  6و  5به عکس هاي صفحه  بعد از تعویض پاور جامپر مربوط به فریزر را باید روي پاور بزارید .علت : 

  خراب شده استفاده کنید .

  

  

  ؟ E1مشخص شده روي نمایشگر خطاي  Frدر قمست اول نمایشگر حرف  : 2 سوال

سیم سنسور قطع شده   –سیم یا سر سیم سنسور فریزر از سوکت مربوط به آن در قسمت پاور  در آمده علت : 

 سنسور فریزر خراب شده   –

ابتدا در قسمت پاور  سیم مربوط سنسور را چک کنید و مطمئن شوید سر سیم ها از سوکت بیرون نیامده 

   باشد 

  پک فریزر  زیاد است ؟ : صداي فن  3 سوال

  گیر کردن یکی از سیم ها به فن -روغن کاري شفت فن فریزر  - وجود شی مزاحم در خروجی فن علت : 

فقط کاورش را باز کنید تا کاور باالي داخل یخچال باز شود سپس کاور باالي را ابتدا کاور پک را باز کنید نیاز به باز کردن پک نیست 

سپس شفت فن  سیم ها را بسمت پایین جمع کنید و چسب بزنید . باز کنید در هنگام در آوردن کاور  مراقب باشید پایه هاي قاب نشکند 

   ي کنید .کمی روغن کار

  : آب از شبکه هاي جلوي  پک به روي طبقات پایین می ریزد و یخ می زند ؟ 4 سوال

یخ زدن لوله  – افتادن لبه هاي سینی – سینی کف پک فریزر گوشه هاباز شدن  –یخ زدگی در مسیر خروجی آب ( ناودانی ) علت : 

  پک فریزر کف سوختن المنت سینی  – هاي آبریز

آکاسیف باالي پک را  چسب هاي  طبق دستور العمل باز کنیدرا پک فریزر 

اگر لبه هاي ناودانی باال باز کنید ابتدا مسیر خروجی پک را چک کنید  

آمده بود آنرا بخابانید همچنین لبه هاي سینی را اگر خابیده بود لبه بدهید 

اگر درز داشت با چسب و گوشه هاي سینی چک کنید درز نداشته باشد 

   . برزنتی آنرا بر طرف کنید

  

  

  

  

  : آب از پشت پک بیرون می ریزد و روي کاور ها یخ زدگی مشاهده می شود ؟  5 سوال

کنده   – باز شدن گوشه هاي سینی کف پک فریزر  - در ناودانییخ زدگی   -  ناودانی پک فریزر از جاي خود در آمده استعلت : 

  پک فریزر کف سوختن المنت سینی -شدن فویل هاي آلمینیومی
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  سینی کف پک فریزر- 68

  به گوشه ها و ناودانی دقت کنید  زمان سرویس پک

 نماي جلو نماي پشت
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فریزر را طبق دستورالعمل باز کنید  سپس مطمئن شوید ناودانی ، داخل لوله آبریز باشد. داخل لوله هاي پک براي این منظور ابتدا  

 سپس که کامال خوابیده باشد  کنید بررسیناودانی پک فریزر را چسب هاي ه باشد اگر مشکلی پیدا نشد آبریز  را چک کنید که یخ نزد

 درز نداشته باشد .  گوشه ها را چک کنید


