
 

بب صفحً ومبیص دیجیتبل تب  (سمت ثً سمت و درة فراوسوی) َجُد دارد FRIGIDAIRE بسیبری اس مذل ٌبی مختلف یخچبل َ فزیشر

ایه لذرت را اس یخچبل جلُ ویست اگز آن را وطبن می دٌذ  .سمبوی کً ضمب ببیىیذ یک کذ خطب وُضته آوچً در حبل چطمک سدن یب ومبیص

 .اگز ضمب را بکطذ دَضبخً بزق آن را کذ خطب را پبک کىیذ .یک کذ خطب

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = SY CE 

ارتببطبت در لذرت تب= خطبی ضزایط    

بزرسی سیم کطی بیه بزد کىتزل َ رابط کبربزی= تعمیز یب بزرسی    

بزد کىتزل َ یب رابط کبربزی= لطعبت مُرد ویبس   

FRIGIDAIRE 4 = یخچبل کذ خطب 

یخچبل َ بزد کىتزل می رَد اس طزیك چزخً امب یک اتصبل دمپز تطخیص ویست= ضزط    

بزرسی دمپز ٌُا= بً تعمیز یب بزرسی    

دمپز ٌُا= لطعبت مُرد ویبس   

 

 

FRIGIDAIRE 5 = یخچبل کذ خطبY EF 

اَاپزاتُر فه خزابی مذار= ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه فه اَاپزاتُر َ بزد کىتزل= تعمیز یب بزرسی    

فه اَاپزاتُر َ یب کىتزل ٌیئت مذیزي= لطعبت مُرد ویبس   

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = EF 

اَاپزاتُر فه خزابی مذار= ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه فه اَاپزاتُر َ بزد کىتزل= َ یب تعمیز چک    

فه اَاپزاتُر َ یب کىتزل ٌیئت مذیزي= لطعبت مُرد ویبس   

 

 

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = DF 

بذَن یخ سدایی مذار= ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه مذار یخ سدایی َ بزد کىتزل= تعمیز یب بزرسی    

بزد کىتزل اصلی َ یب سیم کطی= لطعبت مُرد ویبس   

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = SH 

فزیشر کُتبي در فزیشر ومبیص= سىسُر ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه ممبَمت گزمبیی َ ٌیئت مذیزي= بً تعمیز یب بزرسی    اگز درست است، جبیگشیه تزمیستُر .

سىسُر دمب)تزمیستُر = لطعبت مُرد ویبس  ) 

FRIGIDAIRE 5 = یخچبل کذ خطبY CF 

ارتببطبت در لذرت تب= ضکست ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه بزد کىتزل َ رابط کبربزی= تعمیز یب بزرسی    

بزد کىتزل َ یب رابط کبربزی= لطعبت مُرد ویبس   



ٌىگبمی کً کذ خطب بً ضمب می گُیذ 

 بزای کمتز یخچبل تعویض قطعبت FRIGIDAIRE ضکست خُردي است، در ایىجب یخچبل FRIGIDAIRE کً بخطی خُد را در

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = OP 

ومبیص (یخچبل َ فزیشر)سىسُر مُاد غذایی تبسي ببس کزدن در مُاد غذایی تبسي = ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه ممبَمت گزمبیی َ ٌیئت مذیزي= بً تعمیز یب بزرسی    اگز درست است، جبیگشیه تزمیستُر .

سىسُر دمب)تزمیستُر = لطعبت مُرد ویبس  ) 

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = SH 

ومبیص (یخچبل َ فزیشر)سىسُر مُاد غذایی تبسي کُتبي در مُاد غذایی تبسي = ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه ممبَمت گزمبیی َ ٌیئت مذیزي= بً تعمیز یب بزرسی    اگز درست است، جبیگشیه تزمیستُر .

سىسُر دمب)تزمیستُر = لطعبت مُرد ویبس  ) 

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = SY EF 

اَاپزاتُر فه خزابی مذار= ضزط    
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بزرسی سیم کطی بیه فه اَاپزاتُر َ بزد کىتزل= تعمیز یب بزرسی    

فه اَاپزاتُر َ یب کىتزل ٌیئت مذیزي= لطعبت مُرد ویبس   

FRIGIDAIRE یخچبل کذ خطب = SY CF 

ارتببطبت در لذرت تب= ضکست ضزط    

بزرسی سیم کطی بیه بزد کىتزل َ رابط کبربزی= تعمیز یب بزرسی    

بزد کىتزل َ یب رابط کبربزی= لطعبت مُرد ویبس   

 حبلت سجت = SB 5B خطب کذ

حبلت سبت یکی اس َیژگی ٌبی کً غیز  سجت حبلت SB .در حبلی کً در حبلت سجت "5B" و یب "SB" صفحً ومبیش وشبن می دٌذ

حبلت سبت رَضه َ خبمُش بب  .فعبل بخص اس یخچبل َ کىتزل خُد را مطببك بب سبت َ تعطیالت مذٌبی در جبمعً یٍُدیبن ارتذَکس است

بً" ∨"فطبر دادن َ وگً   Temp  َ در دمب یخچبل َ فزیشر بزای پىج ثبویً تبذیل ضذي است" ∧"فزیشر . 

اگز یک سوگ دمبی ببال است در طُل ایه سمبن فعبل، بب تُجً  .در حبلت سبت، سوگ درجً حزارت ببال بً دالیل بٍذاضتی فعبل است

سوگ پس اس آن خُد را در آن سکُت َ یک آیکُن  . دلیمً پخص خُاٌذ ضذ10بً درة سمت چپ ویمً بستً وگٍذاضتً، سوگ بً مذت 

ومبد دمبی ببال ٌمچىبن بزای ومبیص، حتی اگز بستً ببضذ، تب سمبوی کً حبلت سبت  .لزمش بب درجً حزارت ببال ومبیص دادي خُاٌذ ضذ

/ یخچبل َ فزیشر عبدی کبر خُاٌذ کزد یک ببر درة بستً است، بذَن ٌز گُوً تخلف اس سبت  .خبرج است َ تىظیم مجذد آیکُن

 .تعطیالت

 .در ٌىگبم عیت یبثی کذٌبی خطب، جذا یخچبل و فریسر و استفبدي از احتیبط

لطفب یک وظر زیر ترک و مب شمب را در  خود است کً در ایىجب رکر وشذي؟ FRIGIDAIRE آیب شمب یک کذ خطب در یخچبل و فریسر

 .عیت یبثی ایه مسئلً کمک کىذ

 صفحبت
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