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  که بوقی متفاوت و یا به شکل باز بودن درب شنیده می شودمی باشد  +9در این شرایط دماي فریزر باالتر از  *

  می باشد که بوقی متفاوت و یا به حالت باز بودن درب شنیده می شود + 18در این حالت دماي یخچال باالتر از **

به مدت نیم ثانیه نگه دارید ولی آیکون به صورت چشمک زن تا رسیدن به  را SUPER/ALARMادامه دارد براي قطع بوق کلید  -16و فریزر به + 6این عمل تا رسیدن دماي یخچال به 

  .دماي مورد نظر فعال می باشد 

  SUPER/ALARMبا نگه داشتن همزمان کلید هاي ) FRZو  REFبا فشار دادن همزمان کلید هاي (جهت روشن نمودن مستقیم و سریع موتور بعد از باز کردن قفل صفحه نمایش

 .ور مستقیم و بدون وقفه روشن می شود موت TEMPو 

  اقدام سرویسکار جهت برطرف کردن عیب  مفهوم  آالرم

F1 یخ زدگی شدید اوابراتور  عدم سرد شدن اوابراتور  

F2 تعویض برد قدرت -تعویض سنسور –چک کردن سوکت سنسور  خرابی سنسور داخل فریزر  

F3 تعویض برد قدرت -تعویض سنسور –چک کردن سوکت سنسور  خرابی سنسور داخل یخچال  

F4 تعویض برد قدرت - تنظیم جاي سنسور -تعویض سنسور –چک کردن سوکت سنسور  خرابی سنسور دیفراست  

F5 قطعی المنت  انجام ندادن دیفراست  

F6  خرابی آي سی حافظهEprom تعویض برد قدرت  

F7 چک کردن فن و در صورت خرابی تعویض  خرابی فن یخچال  

F8 چک کردن فن و در صورت خرابی تعویض  بی فن فریزرخرا  

HI* در مدار بودن هم زمان فن و المنت –کم گاز و یا بدون گاز بودن موتور   گرم بودن فریزر  

H** در مدار بودن هم زمان فن و المنت –کم گاز و یا بدون گاز بودن موتور   گرم بودن یخچال  
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  810ارورهاي یخچال نوفراست 

  

1  F1  عدم سرد شدن اواپراتور 

2  F2  خرابی سنسور فریزر 

3  F3  خرابی سنسور یخچال 

4  F4  خرابی سنسور اواپراتور فریزر 

5  F5  خرابی سنسور اواپراتور یخچال 

6  F6  خرابی سنسور محیط 

7  F7  خرابی فن فریزر 

8  F8  خرابی فن یخچال 

9  F9  فریزرخرابی هیتر 

10  fa خرابی هیتر یخچال 

11  fb  خرابیIC 

 

  دستورالعمل هاي ساید باي ساید

  عملیات شرح  محصول مدل  نیاز مورد عملکرد 1

  دھیم مي فشار بار ۵ را Water و نگھداشتھ را Ref set )باشد باز قفل (  LCD ساید  نمایشگاھي حالت 2

   دھیم مي فشار بار ۵ را Sup Frz و داشتھ نگھ را Frz set )باشد قفل صفحھ(  LCD ساید  اصلي منو بھ ورود  3

   دھیم مي فشار بار ۵ را Ref Set و داشتھ نگھ را Frz Set )باشد قفل صفحھ(  LCD ساید  دستي دیفراست  4

  داریم مي نگھ ثانیھ ٣ را LCD  Ice Maker Louk ساید  فیلتر كردن ریست  5
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  اسنوا LCD 250 & 290و LED250خطاهاي یخچال ساید باي ساید 

  

  جهت برطرف کردن عیب اقدام سرویسکار  مفهوم  آالرم

F1 چک کردن سنسور  سنسور فریزر قطعی دارد  

r1 چک کردن سنسور  سنسور یخچال قطعی دارد  

rt چک کردن سنسور  سنسور درجه حرارت محیط قطعی دارد  

d1 چک کردن سنسور  سنسور دیفراست قطعی دارد  

dr چک کردن درب و یا باز بودن درب بیش از یک ساعت  سوییچ یخچال خراب است  

dF چک کردن درب و یا باز بودن درب بیش از یک ساعت  سوییچ فریزر خراب است  

dH  سوییچHome bar  چک کردن درب و یا باز بودن درب بیش از یک ساعت  خراب است  

E1 سنسور قالب یخ قطعی دارد    

EF     

Et سوییچ زیر قالب یخ مشکل دارد  test switch اشکال دارد  

E9  سیستم آبرسانی چک شود  اشکال در سیستم آبرسانی  

ES سوییچ بدال آب اشکال دارد  میکروسوییچ  

EA موتوربا    موتور یخ ساز اشکال داردtest switch کنترل شود  

Eu  با   سوییچ بال مرغی ایراد داردtest switch عملکرد بال مرغی چک شود  

C1 ساعت 3کار کردن موتور بیش از   اشکال در سیستم موتور و یا نشتی گاز  

F3 *  با قطع برق و وصل مجدد در حین کار دیفراست انجام نشود  دیفراست انجام نمی شود  

d2** با نگه داشتن   دیفراست دستی فعال استFreezer Set فشار دادن  مرتبه 5وRefrigerator Set  برفک زدایی دستی فعال

  شودمی

  .درجه باشد قابل انجام است  +10اگر درجه حرارت سنسور دیفراست زیر   F3در خطاي  *

  . درجه برسد دیفراست قطع می شود + 10زمانی که درجه حرارت به  d2در خطاي  **

مرتبه می زنیم آنگاه آالرم مشاهده می  8را  Super Freezerرا گرفته و  Freezer Setمرتبه بعد از آن  Crushed Ice 5دکمه و زدن  Waterبا فشار دادن دکمه :   LEDنحوه وارد شدن به منو و خطا یابی در مدل 

  .می دهیم  مرتبه فشار 8را  Super Freezerمرتبه بعد از آن  Super Freezer 5و فشار دادن  Freezer Setابتدا صفحه نمایش را قفل کرده با گرفتن   LCDو در مدل . شود 
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  601خطا هاي لباسشویی حایر 

  

  :عیب این دستگاه از تعداد چشمکی که چراغ درب در هر چهار ثانیه می زند مشخص می گردد 

  اقدام سرویسکار  مفهوم  آالرم

  چراغ درب روشن نمی شود
میکروسوییچ درب  –درب به درستی بسته نشده 

   خراب است
  چک کردن و یا تعویض میکروسوییچ –ته بودن درب اطمینان از بس

  بمب تخلیه و فیشهاي آن چک شود –لوله تخلیه   مراحل تخلیه آب مشکل دارد  ثانیه 4چشمک در  مرتبه 2

  فیشهاي سنسور حرارتی چک و یا سنسور تعویض شود  گرم کردن آب دچار اشکال است  ثانیه 4مرتبه چشمک در  3

  سنسور حرارتی ویا برد چک و در صورت اشکال تعویض شود –المنت   المنت معیوب و یا حرارت بیش از اندازه شده  ثانیه 4مرتبه چشمک در  4

  هیدروستات چک و در صورت نیاز تعویض شود –شیر برقی  –فشار آب   مسیر ورود آب و یا هیدروستات اشکال دارد  ثانیه 4مرتبه چشمک در  5

  برد از نظر ظاهر سالم و فیشهاي آن نیز چک شود  برد است اشکال در  ثانیه 4مرتبه چشمک در  6

  کانکتور موتور چک و یا موتور تعویض شود  موتور اشکال دارد  ثانیه 4مرتبه چشمک در  7

  هر سه مورد چک و در صورت نیاز تعویض گردد  برد  –شیر برقی  –هیدروستات   ثانیه 4مرتبه چشمک در  8

  

  : تغییر برنامه شستشو دستگاه باید ریست شودنکته الزم به ذکر این که براي 

ن می کنیم قرار داده دستگاه را روشن و بعد از روشن شدن چراغ درب به صورت ثابت دستگاه را خاموش کرده آنگاه انتخاب برنامه نموده دستگاه را روش 16به این صورت که دستگاه را خاموش کرده سلکتور را روي برنامه  

تگاه هرگز برنامه تغییر نمی کند حتی در صورتی که برق ستگاه در کارخانه بر روي برنامه خشکن تست می شود لذا به محض روشن کردن دستگاه برنامه خشکن اجرا می شود بنابراین بدون ریست کردن دسدرضمن به علت این که د

  .قطع شود 
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