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 نکات ایمنی نصب و تعمیرات محصول

 

 نکات دستگاه، از استفاده زمان در اشخاص به رسیدن آسیب یا گرفتگی، برق سوزي، آتش خطر احتمال دادن کاهش جهت

 .شود رعایت باید شود می زیر موارد شامل که ایمنی مهم

 .فرمایید مطالعه را دفترچه قسمتهاي کلیه دستگاه از نمودن استفاده از قبل

 

 :برق جریان اتصال هنگام در

 سوزي آتش موجب است ممکن برق پریز یک با دستگاه چند از استفاده .شود استفاده دستگاه مختص برق پریز یک از باید •

 .شود

 

 است ممکن .شود فشرده یخچال پشت در یا قرارگرفته دستگاه بدنه روي مستقیم صورت به دستگاه برق سیم ندهید اجازه •

 .میشود سوزي آتش یا گرفتگی برق موجب که باشد دیده آسیب دوشاخه یا کرده نفوذ شاخه دو داخل به آب

 

 دیوار کنار در دستگاه جابجایی زمان در. کنید مراقبت یخچال زیر در ماندن یا شدگی له از را برق سیم نصب، هنگام در •

 آتش به منجرصدمه به سیم برق . نشود وارد صدمه آن به صورتی هیچ در یا نگرفته قرار برق سیم روي بر که باشید مراقب

 . شود می الکتریکی شوك یا سوزي

 

 موجب و زده صدمه برق سیم به است ممکن کار این .شود فشرده یا خم سنگین اجسام فشار زیر برق سیم که ندهید اجازه •

 .شود گرفتگی برق یا سوزي آتش

 

 سوزي آتش یا گرفتگی برق موجب برق، سیم به رساندن آسیب با کار این .ندهید تغییر یا و افزایش را برق سیم طول •

 .میشود

 

 جراحت بروز یا گرفتگی برق موجب است ممکن کار این. نزنید دست برق ریزپ به یا و نکشید را برق سیم خیس دستان با •

 .شود

  

 غبار، و گرد. دهید قرار برق پریز درون در محکم بحالت و دقیق طور به را آن و نموده پاك دوشاخه از را غبار و گرد یا آب •

 .شود گرفتگی برق یا سوزي آتش موجب است ممکن شل اتصال یا آب

  

 یا گرفتگی برق موجب است ممکن کار این رعایت عدم. بکشید برق از را دستگاه الزم موارد دیگر یا کاري زتمی جهت •

 . شود جراحت

 

 کار این رعایت عدم. درآورید پریز از و گرفته محکم را شاخه دو خود بلکه نسازید خارج پریز از سیم کشیدن با را برق سیم •

 . شوید مطمئن زمین اتصال سیم وجود از .شود سوزي آتش باعث و شده مدار کوتاه اتصال یا گرفتگی برق موجب است ممکن

 

این . نکنید فراموش را زمین اتصال از استفاده برق، سیم کردن بلندتر هنگام. کنید استفاده زمین اتصال به مجهز شاخه دو از •

 .میشود سوزي آتش به منجرامر
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 دستگاه صحیح اتصال خصوص در شبهه و شک گونه هر وجود یا زمین سیم لاتصا نحوه دستورالعمل درك عدم صورت در •

 گرفتگی برق یا دستگاه خرابی موجب است ممکن زمین به سیم نادرست اتصال. نمایید مشورت مجاز سرویسکار با زمین، به

 .شود

 

 عدم. نکنید استفاده آنها از است شده وسست شل برق پریز سوراخهاي یا است شده خراب برق دوشاخه یا برق سیم زمانیکه •

 .شود سوزي آتش باعث و شده مدار کوتاه اتصال یا گرفتگی برق موجب است ممکن کار این رعایت

 

   .آید عمل به جلوگیري خسارت بروز از تا گردیده تعویض کابل باید برق کابل دیدگی آسیب درصورت •

 

 .است شده داده نشان دستگاه داخل در شناسائی پالك روي فریزر یخچال در مبرد مقدار •

 

 وارد آسیب کننده سرد مدار از بخشی هیچ به شود حاصل اطمینان تا بود مراقب بایستی دستگاه، نصب و نقل و حمل هنگام •

 .نشود

 

 .باشدمشخصات  پالكدر  مندرج رنج ولتاژ ید درو ولتاژ آن با شود زده جداگانه برق پریز به همیشه بایستی یخچال •

 

 است ممکن یخچال نزدیکی در ایروسول هاي افشانه از استفاده .نکنید استفاده یخچال نزدیکی در ایروسول هاي فشانها از •

 .شود سوزي آتش یا انفجار موجب

 

 .کنید وصل است آویزان سیم حالیکه در و مناسب محل در را دوشاخه •

 

 از نادرست استفاده .نکنید استفاده ارت عنوان به بالقوه گیر برق هاي میله سایر یا تلفن خطوط گاز، هاي لوله از هرگز •

 .شود گرفتگی برق به منجر است ممکن ارت دوشاخه
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 هشدار

 

 فریزر یخچال از استفاده هنگام

 

  :به کاربر دستگاه توصیه کنید

 است ممکن کار نای.نمایید خودداري یخچال روي بر) مایع محتوي ظروف( خطرناك اجسام یا سنگین اجسام دادن قرار از •

 .شود گرفتگی برق یا سوزي آتش جراحت، موجب ریخته آب یخچال درب کردن بسته و باز زمان در شود موجب

 

 عایقکاري خرابی .بپرهیزید دارد وجود دستگاه به باران یا آب ترشح احتمال که مرطوب هاي محل در دستگاه استقرار از •

 .شود کیالکتری اتصال باعث است ممکن برقی قسمتهاي

 

 دیدن صدمه یا یخچال افتادن موجب است ممکن امر این .ندهید تکیه سرما محفظه یا فریزر در داخل هاي طبقه یا درها به •

 .ندهید را مذکور کارهاي انجام اجازه کودکان به مخصوصا، .شود ها دست

 

 .افتاد خواهد خطر به وي زندگی محصول، داخل به کودك ورود صورت در .کنید خوددراي یخچال داخل به کودکان ورود از •

 

 پس شود، آسیب دچار پایتان است ممکن و شده محفظه داخل غذاهاي افتادن به منجر یخچال در شدید کردن بسته و باز •

 .کنید احتیاط

 

 داخل یا نزدیکی در یشآرا وسایل یا اسپري پی، ال گاز دارو، الکل، بنزین، اتر، مانند اشتعال قابل مواد نگهداري یا استفاده از •

 .شود سوزي آتش یا انفجار موجب است ممکن کار این رعایت عدم .نمایید خودداري یخچال

 

 رعایت عدم .نکنید استفاده شمع از بو بردن بین از براي همچنین نکنید، استفاده سشوار از یخچال داخل کردن خشک براي •

 .شود سوزي آتش یا انفجار موجب است ممکن کار این

 

 .شود سوزي آتش موجب است ممکن کار این رعایت عدم .نکنید استفاده یخچال نزدیکی در اشتعال قابل هاي اسپري از •

 

 است ممکن کار این رعایت عدم .نمایید نصب کرده نشت اشتعال قابل گاز که محلی نظیر آتش از دور محلی در را یخچال •

 .شود سوزي آتش موجب

 

 است ممکن کنید خودداري یخچال روي بر آب محتوي ظرف نوع هر یا دارو آرایشی، مواد نجان،ف گل، گلدان گذاشتن از •

 .شود جراحت یا گرفتگی برق سوزي، آتش موجب مواد این ریختن

 

 آتش یا الکتریکی شوك خطر .بکشید بیرون پریز از را دوشاخه روید، می مسافرت به هنگامیکه یا و برق و رعد هنگام در •

 .دارد وجود سوزي

 

 هواي تهویه به نسبت سریعا و نموده خودداري گاز خروجی قسمت یا و یخچال بدنه به زدن دست از گاز، نشت هنگام در •

 به توجه با .داشت خواهد بهمراه را سوختگی یا و سوزي آتش امکان جرقه، از ناشی انفجار .نمایید اقدام یخچال استقرار محل
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 نماید، می استفاده زیست محیط با سازگار کننده خنک ماده بعنوان) R600-a( ایزوبوتان عیطبی گاز از یخچال که مسئله این

 از استفاده یا و نصب تحویل، هنگام در چنانچه. داشت خواهد زایی اشتغال قابلیت نیز آن از) گرم 95 تا 85( کمی مقدار حتی

 مراهه به را سوختگی یا و سوزي آتش بروز امکان جرقه نوع هر نماید، نشت محکم اي ضربه اثر بر آن کننده خنک گاز یخچال،

 .داشت خواهد

 

 خرابی .نمایید خودداري اتر یا بنزین با آن نمودن تمیز از یا نموده خودداري یخچال درون یا اطراف به آب پاشیدن از •

 .شود سوزي آتش یا گرفتگی برق موجب است ممکن برقی هاي قسمت عایقکاري

 

 انتخاب خدمات مرکز با و نموده جدا پریز از را برق دوشاخه فورا یخچال، از نامتعارف دود یا بو نههرگو نشت درصورت •

 .شود سوزي اتش موجب است ممکن نکته این رعایت عدم .نمایید حاصل سرویس

 

 عدم .ندهید کار اجازه یخچال قطعات تعویض یا تعمیر نمودن، باز جهت سرویس انتخاب تکنیسین از بغیر هیچکس به •

 .شود سوزي آتش یا گرفتگی برق جراحت، موجب است ممکن نکته این رعایت

 

 .شود شدید شخصی مصدومیت موجب است ممکن اینکار انجام در قصور .شوند آویزان در به کودکان که ندهید اجازه •

 

 .نکنید استفاده غیره یا مکانیکی وسایل از زدایی یخ روند به کمک براي •

 

 .دارید نگه تمیز و باز را دستگاهسرد داخل  هوا مسیرهاي گردش •

 

 .نرسانید آسیب سردکننده مدار به •

 

 .بگیرید تماس سرویس انتخاب مرکز با و کشیده را دوشاخه دارد، وجود یخچال در آب یا غبار و گرد هرگونه اگر •

 

 ممکن کار این .است مجاز غیر) غیره و شیآزمای مواد یا دارو نگهداري همچون( خانگی غیر اهداف جهت یخچال از استفاده •

 انفعاالت و فعل یا شده نگهداري مواد خرابی گرفتگی، برق سوزي، آتش همچون اي منتظره غیر خطر بروز به منجر است

 .شود شیمیایی

 

د که فریزر آن را در محلی نگهداري کنید یا به نحوي نگه داري نمایی- صورت عدم استفاده طوالنی مدت از یخچال در •

 .شود کودك شدن حبس موجب است ممکن کار این .بروند یخچال داخل به براحتی نتوانند کودکان

 

موجب عدم  است ممکن ناصاف سطح یک روي بر یخچال نصب .نمایید نصب شده تراز و محکم سطحی روي بر را یخچال •

 .گردد آسیب جانی به منجر شود و یخچال در کردن بسته و باز زمان در تعادل دستگاه و واژگون شدن آن

 

 .تماس بگیریددستگاه با نماینده خدمات پس از فروش  نمودن معدوم هنگام •
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 قابل اما باال، بسیار محیطی زیست سازگاري با طبیعی گاز است،) R600a( ایزوبوتان سردکننده ماده کمی حاوي دستگاه این

 لوله از شده خارج کننده سرد ماده. نبیند آسیب کننده سرد مدار تا باشید مراقب دستگاه نصب و نقل و حمل هنگام. احتراق

 نگه دور بالقوه اي جرقه منابع یا آتش از را محصول نشتی صورت در. شود چشم آسیب باعث تواند می و بوده اشتعال قابل ها

 .دارید نگه باز دقیقه چندین براي را اتاق هاي پنجره و درها و دارید

 پالك روي بر مندرج گاز حجم با متناسب نصب دستگاه باید فضاي حجم ي از انفجار به هنگام نشتی،همچنین جهت جلوگیر

 . باشد مکعب متر 1 باید R600a کننده سرد ماده از گرم 8 هر ازاي در اتاق فضاي. باشد محصول فنی مشخصات



10 

 احتیاط

 

 دقت همواره لطفاً. شود می آن اثاثیه و خانه به ارتخس شدن وارد یا و شخص جراحت بروز به منجر دستورالعمل این از تخلف

 .فرمایید

 

 است ممکن یخساز دستگاه عملکرد .ندهید قرار یخ و آب توزیع محل یا و یخ مخصوص ظرف داخل در را خود دستان هرگز •

 .گردد جراحت ایجاد موجب

 

 سرمازدگی موجب است ممکن کار این .ییدنما خودداري خیس دست با فریزر داخل ظروف یا غذایی مواد به زدن دست از •

 .شود پوست

  

 .نشود یخچال داخلی در شدن باز باعث که کنید باز اي اندازه به را در باشید مراقب خارجی در کردن باز موقع •

  

 ظرف یا فنجان شکستن است ممکن .نمایید خودداري سرامیکی ظروف یا ظریف کریستالی هاي فنجان داخل یخ گذاشتن از •

 .شود جراحت موجب امیکیسر

 

 نموده آب را ها یخ است ممکن برق قطع طوالنی زمان مدت .بردارید یخ مخزن داخل از را یخ باشد، می قطع برق هنگامیکه •

 از را یخ رود، می انتظار برق قطع طوالنی زمان مدت هنگامیکه. شود زمین کف شدن خیس بواسطه دیدن صدمه موجب و

 .ییدنما خارج یخ مخزن داخل

 

 هرگونه بروز موجب است ممکن اینصورت، غیر در .نمایید تامین شرب قابل آب با تنها را خودکار یخساز مصرف مورد آب •

 .شود خطري

 

 .شوند جانی آسیب باعث است ممکن ساز یخ مکانیکی قطعات عملکرد .درنیاورید را ساز یخ درپوش •

 

 منجر و شده بطري شکست موجب بطري داخل محتویات زدن یخ است کنمم .نمایید خودداري فریزر در بطري گذاشتن از •

  .شود دیدگی آسیب به

 .شود جراحت موجب دستگاه زیر اتصاالت است ممکن .نمایید خودداري دستگاه ینزیر هايقسمت به زدن دست از •

 

 اینصورت، غیر در .نمایید حمل دارند قرار) کنار و عقب جلو، در( دستگاه زیر در که هایی دستگیره از استفاده با را یخچال •

 آسیب خطر آن انفرادي حمل دستگاه، بودن سنگین دلیل به .شود دیدگی آسیب به منجر لغزیده شما دستان است ممکن

 . دارد همراه به جانی

 

 است نممک .نمایید دقت لطفا شود، دستگاه اطراف در افراد دیدگی آسیب موجب یخچال در کردن بسته و باز است ممکن •

 .کند وارد صدمه کودکان به دستگاه هاي لبه یا در الي شکاف در ها دست یا پاها دستگاه، در کردن بسته و باز هنگام در

 

 یا تغییرات هرگونه. شود اموال به شدن وارد آسیب یا و شخصی مصدومیت به منجر است ممکن تعمیرات یا تغییرات •
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 شرکت و نبوده اسنوا گارانتی خدمات پوشش تحت شود انجام شده کامل ستگاهد این روي بر ثالث شخص توسط که تعمیراتی

 .بود نخواهد مسئول شود، ایجاد ثالث شخص تغییرات نتیجه در که صدماتی و ایمنی به مربوط موضوعات براي اسنوا

 

 گردش جلوي است مکنم چون ندهید قرارورود هواي سرد به داخل محفظه یخچال دستگاه  يمسیرها نزدیک زیاد را غذاها •

 که است ممکن شوند، مسدود پالستیکی کیسه یک توسط مخصوصاً هوا منفذهاي اگر .بگیرد یخچال محفظه در را هوا آزاد

 .شود سرد حد از بیش یخچال

 

 .دهید قرار بسته در و کیپ هاي محفظه در یا بپوشانید درست یخچال، در گذاشتن از قبل را غذا •

 

 .ندهید قرار شده گذاشته قبالً که غذاهائی کنار در شدن منجمد براي را تازه غذاهاي

 

 .ندهید قرار فریزر محفظه در را گازدار یا کربن هاي نوشابه •

 

 را خشک یخچال یداخل رطوبت. کنید خاموش آنرا و کرده خالی را یخچال روید، می مسافرت به طوالنی مدت براي اگر •

 .کند می کمک کپک و بو ایجاد از جلوگیري به راینکا. بگذارید باز را درها و کرده

 

 . کنید مراعات را منجمد مواد مصرف تاریخ و نگهداري مدت حداکثر •

 

 یا و شخصی مصدومیت به منجر است ممکن شده خرد شیشه .نکنید وارد اي شیشه طبقات به را حد از بیش فشار یا ضربه •

 .شود اموال به شدن وارد آسیب
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 محصول نصب

  

 فریزر یخچال براي محل بهترین تخابان
 : که کنید انتخاب را محلی

 .دارد آب منبع به آسان دسترسی   

 .نیست خورشید مستقیم نور معرض در   

 .دارد) تراز تقریباً یا( تراز زمین   

 .باشد جا کافی اندازه به یخچال درهاي آسان کردن باز براي   

 .وجود داشته باشد باال و پشت چپ، راست، سمت در هوا گردش رايب کافی فضاي مصرفی، برق هزینه کاهش براي   

  .دهید حرکت آسانی به نگهداري و تعمیر به نیاز صورت در را یخچال دهد امکان شما به   
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  مشخصات محصول

  آیتم  مشخصات

  مدل SS-P3500سري 

494 lit حجم یخچال  

  حجم فریزر lit 277  )لیتر(ظرفیت خالص 

771 lit مجموع  

918 mm عرض  

  )با فیلتر(عمق mm 985  ابعاد

1815 mm ارتفاع  

163 kg وزن  

R600a نوع مبرد  

  سیکل تبرید

95 gr میزان شارژ مبرد  

  نوع اواپراتور پره اي

  نوع کندانسور  مکعبی با پره مارپیچ

15 gr خشک کن(درایر(  

0.031 inch/3200 mm قطر/ طول(لوله مویی(  

220 VAC / 260 W هیتر دیفراست فریزر  

  هیتر

13 VDC / 8 W هیتر چسبی در دوم  

13 VDC / 3 W هیتر لوله آب یخساز  

13 VDC / 3 W هیتر دیسپنسر  

220 VAC / 145 W هیتر یخساز  

77 ̊C / 10 A  دیفراست(ترموفیوز(  

مشخصات قطعات 

  الکترونیکی

13 VDC / 3.1 W / 240 mA / 1420 rpm ورفن فریزرموت  

13 VDC / 2.7 W / 200 mA / 1450 rpm موتورفن کندانسور  

12 VDC / 0.1 A / 1.2 W  

(actual : 13 VDC /0.78 W) 
  موتور فن هایژن

13 VDC / 3 W LED فریزر  

13 VDC / 4.55 W LED یخچال  

13 VDC / 0.26 W LED هایژن  

6 VDC / 0.18 W LED دیسپنسر  
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  یکی سیکل سرمایشمودار گرافن

  

  



  

  

76

  

  حداکثر دماي یخچال

  

15 

 عملکرد و فانکشن هاي محصول

  .حالت پیش فرض تنظیمات به صورت زیر می باشد

  Refrigerator/ تنظیم دماي یخچال - 1

Refrigerator دما به صورت زیر تغییر پیدا می کند. 

  .دماي تنظیمی، ذخیره شده و با قطع برق تغییر نمی کند

54321

حداکثر دماي یخچال  حداقل دماي یخچال

  

عملکرد و فانکشن هاي محصول

  صفحه نمایش

حالت پیش فرض تنظیمات به صورت زیر می باشد

 

Refrigeratorبا لمس کلید 

دماي تنظیمی، ذخیره شده و با قطع برق تغییر نمی کند

  

حداقل دماي یخچال



  

  .دماي تنظیمی، ذخیره شده و با قطع برق تغییر نمی کند

-24-16-17

  ثر دماي فریزرحداک

  

با . گیرند ، سرعت کمپرسور و همچنین سرعت فن ها بر روي مقدار بهینه قرار می

این مود ذخیره شده و . ، محصول از این مود خارج می شود
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  Freezer/ تنظیم دماي فریزر -2

دماي تنظیمی، ذخیره شده و با قطع برق تغییر نمی کند .دما به صورت زیر تغییر پیدا می کند

-19-20-21-22-23

  

حداک  حداقل دماي فریزر

  Eco Mode/ اکو  - 3

Eco Mode این حالت فعال و غیر فعال می شود.  

، سرعت کمپرسور و همچنین سرعت فن ها بر روي مقدار بهینه قرار میبا فعال شدن این مود، دماي یخچال و فریزر

، محصول از این مود خارج می شوددهاي سوپریا فعال شدن یکی از مو باز شدن درب ها، تنظیم دما و

 .با قطع برق از بین نمی رود

 
دما به صورت زیر تغییر پیدا می کند Freezerبا لمس کلید 

-1819

حداقل دماي فریزر

 

Eco Modeبا لمس کلید 

با فعال شدن این مود، دماي یخچال و فریزر

باز شدن درب ها، تنظیم دما و

با قطع برق از بین نمی رود
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  Super Cool/ سوپرکول  - 4

  
پس از اتمام عملیات سوپرکول این آیکون غیر  حالت سوپرکول فعال می گردد و Refrigeratorثانیه کلید  5با نگه داشتن 

  .فعال می شود

 
 

  Super Freeze/ سوپرفریز  -5

  
پس از اتمام عملیات سوپرفریز این آیکون غیر فعال  حالت سوپرفریز فعال می گردد و Freezerثانیه کلید  5با نگه داشتن 

  .می شود

 
 

  Light ON /روشنایی واتر دیسپنسر  - 6

  
  

است روشن باقی می  ال نشده، دیسپنسر روشن شده و مادامی که این آیکن مجددا توسط کاربر غیر فعLightبا لمس کلید 

  .ماند

  .چنانچه این آیکن غیر فعال یاشد، چراغ روشنایی دیسپنسر تنها با فشردن پدال آب یا پدال یخ روشن می گردد
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  Ice OFF/ غیر فعال کردن یخسازي  - 7

  
و تخلیه یخ متوقف شده و  در این حالت تنها عملیات ساخت .عملکرد یخساز غیر فعال می گردد Lightثانیه کلید  3با لمس 

  .پدال یخ همچنان کار خواهد کرد

غیر فعال شدن یخ ساز ذخیره شده و با قطع برق تغییر نمی  .اگر یخساز غیر فعال شود، هیتر لوله آب همواره خاموش است

 .فعال شود، نمایش خطا بر روي نمایشگر پاك می شودICE-OFF اگر خطا مربوط به یخساز باشد، چنانچه  .کند

  توقف یخسازي  عملکرد فعال یخسازي

 

  Cubed & Crushed/ تغییر نوع یخ  -8

  
انتخاب بین این دو حالت به ترتیب توسط . چرخش موتور یخ خرد کن در حالت مکعبی و خرد شده  عکس یکدیگر است

در زمان خاموشی موتور انتخاب جهت چرخش موتور یخ خرد کن تنها . قابل انجام است  Crushedو    Cubedکلیدهاي 

در هنگام  پیش فرض محصول .اعمال می گردد و مادامی که پدال فشرده شده است موتور با همان جهت قبلی می چرخد

 .اتصال به برق یخ مکعبی می باشد

 Crushed/ یخ خرد شده  Cubed/ یخ مکعبی 

  



19 

  Door Alarm/ هشدار باز بودن درب  -9

  
 

باز بماند، در صورت فعال بودن  یخچال براي مدت بیش از سه دقیقه دت بیش از یک دقیقه و یا درباگر درب فریزر براي م

در این حالت با لمس هر . ، صداي هشدار باز بودن درب به صدا در آمده و آیکن آن چشمک می زندDoor Alarmآیکن 

 .کلید، صداي آالرم قطع شده ولی آیکن آالرم همچنان چشمک می زند

اگر قبل از بازشدن درب دقیقه، روشنایی فریزر خاموش شده و فن اواپراتور  10براي بیشتر از باز ماندن درب فریزر،  در صورت

 .ولی آالرم هشدار درب همچنان فعال است. شود	، مجددا روشن میروشن بوده

ر اگر نیاز به سرمایش یخچال دقیقه، روشنایی یخچال خاموش شده و دمپ 10براي بیشتر از  یخچال،در صورت باز ماندن درب 

 .ولی آالرم هشدار درب همچنان فعال است. شود	، مجددا باز میباشد

 
  غیر فعال بودن آالرم  فعال بودن آالرم

  

  Lock/ قفل صفحه نمایش  - 10

  
 

متوقف خواهد  قفل شده و عملکرد کلید هاي نمایشگر و پدال ها ، صفحه نمایشگرChild Lockثانیه نگه داشتن کلید  3با 

 .شد

جهت باز کردن صفحه . روشن بوده و چنانچه کلیدي لمس شود، این آیکن چشمک می زند Lockدر حالت قفل، آیکن 

 .در حالت استندباي محصول به طور خودکار قفل نمی شود .مجددا سه ثانیه فشرده شود  Lockنمایش، باید کلید 
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 Air Fresh/ فرش فیلتر ایر  -11

 
 .این عملکرد فعال و یا غیر فعال می گردد Air Freshلمس کلید  با

چنانچه درب یخچال باز شود، فن خاموش و روشنایی . دقیقه خاموش است 50دقیقه روشن و  10در این حالت فن فرش ایر 

 .فرش ایر روشن می گردد

گردد و در   شن بودن محصول محاسبه میاین زمان تنها در زمان هاي رو. زمان کارکرد فیلتر بر حسب روز ذخیره می شود

 . محصول محاسبه نمی گرددزمان خاموشی 

روز گذشته باشد، این مود غیر فعال شده و دیگر توسط کاربر قابل فعال شدن نمی  180چنانچه از زمان کارکرد فیلتر بیش از 

 Cubedلمس همزمان دو کلید (میانبر در این حالت باید فیلتر توسط سرویس کار تعویض شده و زمان آن توسط کلید . باشد

  .صفر گردد) ثانیه 3به مدت  Crushedو 

  .کارکرد از منوي سرویس کار قابل مشاهده است زمان .در چک لیست خدمات باید زمان ریست کردن فیلتر قید گردد

 

 

 

  : Chiller Zone/  چیلر زون -12

د ندارد، فعال شدن فن چیلرزون در حالت عادي ، با چشمک در مدل هایی که بر روي نمایشگر آیکن و کلید چیلرزون وجو

این در . گردد	، به کاربر اعالم می CHزدن آیکن درجه سانتیگراد در سمت یخچال و در حالت استندباي با نمایش عبارت 

عال ثانیه این عملکرد را فعال و یا غیر ف 5براي مدت  ECO Modeو   Refrigeratorمدل ها لمس همزمان کلید هاي

 .کند	می

در مدل هایی که بر روي نمایشگر آیکن و کلید چیلرزون وجود دارد، فعال شدن فن چیلرزون با روشن شدن آیکن 

در این  .این مود را فعال یا غیر فعال می کند  Chiller Zoneدر این مدل ها لمس کلید . گردد	اعالم می) Chiller on(آن

 .عال و پس از آن به طور اتوماتیک غیر فعال می شودساعت ف 4حالت ، فن چیلر زون براي مدت 
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  Filter Replace/ تعویض فیلتر آب  -13

  
 

 .زمان تعویض فیلتر ریست می گردد Air Freshثانیه کلید  3با لمس 

گردد و در   این زمان تنها در زمان هاي روشن بودن محصول محاسبه می. زمان کارکرد فیلتر بر حسب روز ذخیره می شود

 . مان خاموشی محصول محاسبه نمی گرددز

روز بگذرد، آیکون مربوطه روشن شده و به کاربر در خصوص تعویض فیلتر آب  180هنگامی که از زمان اتصال آب به دستگاه 

  .هشدار می دهد

 

 
  

 حالت استندباي -14

 .اقی می مانندو آیکون هاي  فعال، روشن ب در حالت استندباي سگمنت هاي دماي یخچال و فریزر خاموش

  .با باز شدن یکی از درب هاي محصول و یا لمس هر کلید ، نمایشگر از حالت استندباي خارج می شود 

چند ثانیه پس از بسته شدن درب و یا پس از لمس آخرین کلید، و در صورت عدم وجود خطا، نمایشگر مجددا به حالت 

 .استندباي می رود 

یشگر در حالت استندباي باشد، ابتدا از این حالت خارج می شود و کلید عملکردي نخواهد با اولین لمس هر کلید، چنانچه نما

  .داشت
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 Error/ خطا در محصول  - 15

نمایش داده شده و نمایش دماي یخچال و دماي   'Er'چنانچه خطایی رخ دهد، بر روي نمایشگر بجاي دماي فریزر، عبارت 

  .در این حالت کلید هاي تنظیم دما نیز غیر فعال می گردند .یز خاموش می گردندفریزر و آیکن هاي سوپر کول و سوپر فر

شود،  ICE-OFFاگر خطا مربوط به یخساز باشد، چنانچه محصول  .ت استندباي نمی رودلدر این حالت نمایشگر به حا

  .نمایش خطا بر روي نمایشگر پاك می شود

  

.  
 

 حالت نمایشگاهی -16

 
 

به عبارت دیگر . ا جنبه نمایشی داشته و هیچ کدام از عملکردهاي محصول در این حالت فعال نمی باشندمود نمایشگاهی صرف

 .روشنایی هاي محصول کار می کنند در این مود کمپرسور، فن ها، دمپر، هیتر ها و یخساز غیر فعال است و تنها نمایشگر و

با لمس یک کلید از روي . قرار دارد 18-و  5صول بر روي در مود نمایشگاهی، کلیه آیکن هاي نمایشگر روشن و دماي مح

نمایشگر و یا فشار پدال آب یا یخ، نمایشگر از این حالت خارج شده و کارکرد عادي خود را نمایش می دهد و کاربر می تواند با 

 .گردد سی ثانیه پس از لمس آخرین کلید، نمایشگر مجددا به حالت نمایشگاهی باز می. آن کار کند

قرار  Lockبدین منظور نمایشگر را در حالت . مود نمایشگاهی تنها در یک دقیقه ابتداي اتصال به برق قابل فعال کردن است

 .ثانیه لمس کنید 5را براي مدت بیش از  Freezerو   Refrigeratorداده و کلید هاي تنظیم دماي

 .ن مود خارج می شودمحصول از ای می شود و در صورت قطع و وصل برق،این مود ذخیره ن

 .با گرفتن کلید میانبر استارت کمپرسور و یا کلید میانبر دیفراست سریع، محصول از این مود خارج می شود
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  مود سرویس کار -17

 

 

را سه  6را به طور همزمان گرفته و کلید 4و  3براي ورود به منوي سرویس کار، نمایشگر را در حالت قفل قرار داده، کلیدهاي 

  .لمس کنیدبار 

  

  شرح  نمایشگر  طریقه ورود  کلیدهاي میانبر

  اتوماتیک  تست ارتباط بین بورد ها
در صورت وجود خطا 

  Er-SEنمایش عبارت 

در هنگام ورود به منوي سرویس کار، ابتدا ارتباط 

بین بورد نمایشگر و بورد فرمان بصورت اتوماتیک 

 Er-SEدر صورت بروز خطا عبارت . چک می شود

. ده شده و از منوي سرویس خارج می شودنمایش دا

در صورت عدم وجود خطا، ورژن نرم افزارهاي بورد 

  .فرمان و نمایشگر نمایش داده می شود

  افزار نمایش ورژن نرم

قبل از زدن اولین 

کلید در منوي 

  سرویس کار

نمایش دو عدد بجاي 

دماي فریزر و یخچال و 

 کلیه آیکن ها خاموش

فرمان در سمت فریزر و نمایش ورژن نرم افزار بورد 

ورژن نرم افزار بورد نمایشگر در سمت یخچال 

  .شود نمایش داده می

 HEنمایش عبارت   1لمس کلید   دیفراست سریع

 نمایش داده می HE، عبارت 1ید با یکبار لمس کل

با سه ثانیه لمس همین کلید، نمایشگر پس از . شود

ج شده نواخت یک بوق کوتاه از منوي سرویسکار خار

  .و فرمان دیفراست سریع را صادر می کند

در . الگوریتم بالفاصله وارد سیکل دیفراست می شود

ها خاموش شده و هیتر  این حالت کمپرسور و فن

 .شود دیفراست روشن می

  .شود سوپر کول و سوپر فریز غیرفعال می

  .شود محصول از مود نمایشگاهی خارج می
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  شرح  مایشگرن  طریقه ورود  کلیدهاي میانبر

 COنمایش عبارت  2لمس کلید   استارت کمپرسور

. شود نمایش داده می CO، عبارت  2با یکبار لمس کلید 

با سه ثانیه لمس همین کلید، نمایشگر پس از نواخت یک 

کار خارج شده و فرمان 	بوق کوتاه از منوي سرویس

  .استارت کمپرسور را صادر می کند

و هر دو فن با  levelرین در این حالت کمپرسور با باالت

اگر محصول در دیفراست . حداکثر سرعت می چرخند

  .باشد سیکل دیفراست خاتمه و هیتر خاموش می شود

   .سوپر کول و سوپر فریز غیرفعال می شود

  .محصول از مود نمایشگاهی خارج می شود

نمایش زمان 

  تعویض فیلتر آب
  3لمس کلید 

چشمک زدن آیکن 

 تعویض فیلتر آب

این حالت زمان سپري شده از کارکرد فیلتر آب به در 

صورت یک عدد چهار رقمی و بر حسب روز نمایش داده 

جهت قرائت این عدد، دو رقم دماي فریزر و دو . شود	می

 .رقم دماي یخچال را در کنار یکدیگر فرض کنید

این زمان فقط مربوط به زمان روشن بودن محصول است 

  .ل محاسبه نمی شودهاي خاموشی محصو و در زمان

نمایش زمان 

تعویض فیلتر 

  ایرفرش

  4لمس کلید 
چشمک زدن آیکن فیلتر 

  ایرفرش

در این حالت زمان سپري شده از کارکرد فیلتر به صورت 

. شود یک عدد چهار رقمی و بر حسب روز نمایش داده می

جهت قرائت این عدد، دو رقم دماي فریزر و دو رقم دماي 

 .دیگر فرض کنیدیخچال را در کنار یک

این زمان فقط مربوط به زمان روشن بودن محصول است 

  .هاي خاموشی محصول محاسبه نمی شود و در زمان

نمایش دماي 

  کابین
  5لمس کلید 

چشمک زدن آیکن هاي 

  درجه سانتیگراد

دراین حالت دماي فعلی کابین فریزر در سمت فریزر، و 

ش داده دماي فعلی کابین یخچال در سمت یخچال، نمای

دماي کابین یخچال میانگین دماي دو سنسور  .می شود

براي یخچال دماي  .صفحه توزیع و سنسور کابین است

  .درجه، نمایش داده نمی شود 9کمتر از منفی 

نمایش دماي 

  اواپراتور
 dSنمایش عبارت   7لمس کلید 

و در مقابل آن دماي فعلی  dSعبارت  7با لمس کلید 

 .ر نمایش داده می شودسنسور اواپراتور فریز

چنانچه این کلید مجددا لمس نشود، نمایشگر بصورت 

  . دقیقه از این منو خارج می شود 4اتوماتیک پس از حدود 

  Erنمایش عبارت   8لمس کلید   نمایش خطا

نمایش  و در مقابل آن کد خطا Erعبارت  8با لمس کلید 

اي با لمس مجدد همین کلید، کد خط .شود داده می

 چنانچه. نمایش داده می شود) در صورت وجود(بعدي 

  .خطایی وجود نداشته باشد کد صفر نمایش داده می شود

  بازگشت به کارکرد عادي  6لمس کلید   خروج

، نمایشگر بالفاصله از منوي سرویس کار  6با لمس کلید 

 .خارج شده و به کارکرد عادي باز می گردد

مس نشود، بطور ثانیه ل 30در سایر حاالت، اگر نمایشگر 

  .شود	اتوماتیک از منوي سرویس کار خارج می
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 سیکل کاري محصول

 سیکل تبرید

  .فرمان سرمایش یخچال از سنسور دماي یخچال و فرمان سرمایش فریزر از سنسور دماي فریزر صادر می شود

  .ت کمپرسور خاموش استدر غیر این صور. چنانچه نیاز به سرمایش فریزر باشد، کمپرسور و فن فریزر روشن می شود

 .در غیر این صورت دمپر بسته است. چنانچه نیاز به سرمایش یخچال باشد، دمپر باز و فن فریزر روشن می شود

چنانچه یکی از سنسورها خراب باشد، . باال و پایین یخچال محاسبه می شود دماي کابین یخچال از میانگین دماي دو سنسور

  .  سنسور دیگر محاسبه می شود ضمن نمایش خطا، دماي کابین از

 

 مود دیفراست

 .باشد	ساعت می 42ساعت و حداکثر  12حداقل مدت زمان کارکرد کمپرسور براي فرارسیدن دیفراست 

زمان فرارسیدن دیفراست بر اساس مدت زمان روشن بودن هیتر در سیکل قبلی دیفراست، مدت زمان باز بودن درب ها و 

 .تعیین می شودمدت زمان کارکرد کمپرسور 

 . ساعت روشن می ماند تا دماي فریزر سردتر از ستینگ تنظیمی شود 2قبل از روشن شدن هیتر، کمپرسور حداکثر به مدت 

  .با فرارسیدن زمان دیفراست، کمپرسور، فن کندانسور و فن اواپراتور خاموش و دمپر بسته است

 .یقه تاخیر وجود دارددق 5بین خاموش شدن کمپرسور و روشن شدن هیتر دیفراست، 

 .دقیقه باشد، خطاي دیفراست ناموفق تشخیص داده می شود 80در صورتی که پایان دیفراست با شرط زمانی 

چنانچه محصول در دیفراست باشد و برق محصول قطع شود، پس از اتصال مجدد به برق، چنانچه اواپراتور سرد باشد و پس از 

  .آغاز می گردد دقیقه اي، مجددا دیفراست 5یک تاخیر

 

 سوپرکول

درجه پایین  4و دماي یخچال تا منفی  شده نمایشگرفعال روي بر مربوطه آیکون کاربر، توسط Super Coolبا فعال کردن 

دقیقه ، این مود خاتمه و سیکل  150با پایان سوپرکول به علت رسیدن دما به مقدار حداقل و یا گذشت حداکثر  .می آید

 .ي سیکل عادي آن قرار خواهد گرفتسرمایش یخچال بر رو

 . توسط کاربر، سوپرکول را غیرفعال می کند ECO، تغییر ستینگ و یا فعال کردن مود  Super Coolلمس مجدد کلید 

  .با قطع و وصل جریان برق، محصول از این مود خارج می شود

 

 سوپرفریز

دقیقه  150ایشگر فعال شده و کمپرسور حداکثر به مدت توسط کاربر، آیکون مربوطه بر روي نم Super Frzبا فعال کردن 

با پایان سوپرفریز و یا غیر فعال شدن آن توسط کاربر از طریق کلید مربوطه ، سیکل سرمایش فریزر بر روي  .روشن می ماند

   .سیکل عادي آن قرار خواهد گرفت

با قطع و وصل جریان برق، محصول از این  .ل می شودبا تغییر ستینگ توسط کاربر و یا فعال شدن مود اکو، سوپرفریز غیر فعا

  .شود مود خارج می

 

 اکو

محصول بدون آنکه ستینگ تنظیمی کاربر بر روي نمایشگر  و روشن شدن آیکن مربوطه، دمايEco در صورت فعال شدن 

روي مقدار بهینه قرار خواهد  در این مود دور فن ها و سرعت کمپرسور نیز بر .تغییر کند، بر روي مقدار بهینه تنظیم می شود

 .گرفت

، تغییر ستینگ توسط کاربر ، فعال کردن  ثانیه 5براي حداقل  هاي محصولب ، باز کردن درEcoبا لمس مجدد کلید 

  .این مود ذخیره شده و با قطع برق از بین نمی رود .هاي سوپرکول یا سوپر فریز، این مود غیر فعال می شودمود
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 پري چیل

  .شود Pre-Chillرکرد عادي قبل از دیفراست، محصول باید وارد مود در حالت کا

 120شرط خروج از این مود، به صورت دمایی حداکثر دو درجه سردتر از دماي قطع کمپرسور و به صورت زمانی حداکثر 

  .این مود توسط کاربر قابل تشخیص نمی باشد .دقیقه است

 

 Loadمود 

در این مود سرعت فن ها و . شود یک دقیقه باز باشد ، این مود بطور اتوماتیک فعال میاگر درب یخچال یا فریزر بیش از 

 .دماي محیط، بر روي مقدار بهینه تنظیم می شودکمپرسور با توجه به میزان 

ساعت بسته  24در غیر این صورت اگر درب هاي محصول به مدت حداقل . در پایان یک سیکل، این مود غیر فعال می شود

 .، این مود غیر فعال می شودباشند

 .شود با قطع و وصل جریان برق، محصول از این مود خارج می

  .این مود توسط کاربر قابل تشخیص نمی باشد

 

 Power Savingمود 

در این مود . ساعت بسته باشند و دماي محیط گرم نباشد، این مود فعال می شود 24اگر هر دو درب محصول به مدت حداقل 

 .ا و سرعت کمپرسور به گونه اي تنظیم می شود که محصول کمترین مصرف انرژي را داشته باشدسرعت فن ه

  .می شود غیرفعالاگر حتی یکی از درب ها باز شود این مود 

 .بر این مود اولویت دارند  Load، سوپر فریز، سوپر کول و مودECOمود هاي 

 .ودبا قطع و وصل جریان برق، محصول از این مود خارج می ش

  .این مود توسط کاربر قابل تشخیص نمی باشد
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  المان هاي محصول

  

 کمپرسور

 . است R600aکمپرسور این محصول از نوع اینورتري با گاز مبرد 

 .شود کمپرسور زمانی که فریزر نیاز به سرمایش داشته باشد روشن می

 .اموش استپنج دقیقه پس از اتصال به برق و پنج دقیقه پس از دیفراست کمپرسور خ

سطح کاري کمپرسور بر اساس دماي محیط، ستینگ تنظیمی کاربر، مود کاري محصول و میزان بار، بطور اتوماتیک تعیین می 

 .شود

 .تا رسیدن دماي محفظه ها، کمپرسور با باالترین سطح کار می کند پس از اتصال محصول به برق، در سیکل اول سرمارسانی

 .ب محصول سطح کاري کمپرسور را افزایش می دهدباز شدن بیش از یک دقیقه در

 .ساعت باز نشود، کمپرسور با سطح کاري پایین تري کار خواهد کرد 24محصول به مدت  بصورتی که در در

 .به کار می افتد سطحچنانچه کلید میانبر کمپرسور زده شود، کمپرسور با باالترین 

 .تبرید با خطاي سرمایش ضعیف اعالم می گردد عدم کارکرد و یا عملکرد نامناسب کمپرسور و سیکل

وجود دارد که با چشمک زدن، خطاهاي مختلف اینورتر و کمپرسور را در صورت وجود اعالم  LEDبر روي بورد اینورتر یک 

  .می کند

پرسور و یا در غیر این صورت کم. این مدل کمپرسور بایستی تنها با بورد اینورتر مربوط به خودش راه اندازي شود: هشدار 

  .بورد اینورتر آسیب جدي خواهند دید

  

 )اواپراتور(فن فریزر 

به عنوان مثال در صورتی که مود اکو فعال شده باشد، فن . دور کاري فن فریزر بر اساس شرایط کاري محصول تعیین می شود

 .فریزر با پایین تر سطح کار می کند

ین سیکل پس از دیفراست پنج دقیقه پس از روشن شدن کمپرسور روشن فن فریزر در سیکل اول پس از اتصال به برق و اول

 .می شود

 .همزمان با فن کندانسور و کمپرسور بالفاصله روشن می شود فریزراگر کلید میانبر استارت کمپرسور زده شود فن 

، خطاي )دور بسیار پایین(شد چنانچه فن به کانکتور متصل نباشد و یا پالس فیدبک قطع یا تعداد پالس هاي آن بسیار اندك با

 .بکشدفرمان روشن شدن فن طول  است تا سه دقیقه پس ازاعالم این خطا ممکن . فن اواپراتور اعالم می شود

چنانچه درب فریزر براي مدت بیش از ده . با باز شدن درب فریزر فن اواپراتور خاموش شده و روشنایی فریزر روشن می شود

 .فریزر خاموش شده و فن آن در صورتی که در سیکل سرمایش باشیم روشن می شود دقیقه باز بماند، روشنایی

  .می باشد DCولت  13باالترین سطح کاري فن فریزر 

 

 فن کندانسور

 .سطح کاري فن کندانسور بر اساس شرایط کاري محصول و دماي محیط تعیین می شود

 .ن خاموش می گرددفن کندانسور با روشن شدن کمپرسور روشن و با خاموش شدن آ

 .درجه فن کندانسور خاموش است 16در دماي محیطی کمتر از 

، خطاي )دور بسیار پایین(چنانچه فن به کانکتور متصل نباشد و یا پالس فیدبک قطع یا تعداد پالس هاي آن بسیار اندك باشد 

 .بکشدروشن شدن فن، طول از فرمان  خطا ممکن است تا یک دقیقه پساعالم این . فن کندانسور اعالم می شود

 .، بر روي فن کندانسور تاثیري نداردباز و بسته شدن درب

  . می باشد DC ولت 13باالترین سطح کاري فن کندانسور 
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 )Air Fresh(فن ایر فرش 

دقیقه  50دقیقه روشن،  10، فن ایرفرش با سیکل آیکون مربوطه با فعال شدن مود ایرفرش توسط کاربر و روشن شدن

 . ش می چرخدخامو

اگر . هاي دور آن روشن می شودLEDدر صورت فعال بودن آیکن ایرفرش، اگر درب یخچال باز شود، فن ایرفرش خاموش و 

 ..هاي دور آن خاموش است  LEDدرب یخچال بسته باشد، فن طبق سیکل مذکورکار می کند و 

 .اردهاي آن تاثیري ند LEDدرب فریزر در روشن و خاموش شدن فن ایرفرش و 

 ).کد خطا ندارد(توسط بورد اعالم نمی گردد خطاي فن ایرفرش و روشنایی آن 

  .، دو سیمه و فاقد فیدبک می باشدDCولت  12، فن ایرفرش

  

 فن چیلر زون

ساعت فعال و پس از آن بطور اتوماتیک غیر فعال می  4با فعال شدن این مود و روشن شدن آیکن آن، فن چیلر زون به مدت 

 .شود

 .صورت فعال بودن آیکن چیلر زون، اگر درب یخچال باز شود، فن آن خاموش می شوددر 

 .در صورت فعال بودن آیکن چیلر زون، چنانچه محصول وارد مود دیفراست شود ، فن آن خاموش می شود

 ).کد خطا ندارد(توسط بورد اعالم نمی گردد خطاي فن چیلر زون 

  .قد فیدبک می باشد، دو سیمه و فاDCولت 12فن چیلر زون ، 

  

 دمپر

 .باز و بسته شدن دمپر تابع دماي کابین یخچال و ستینگ تنظیمی است

 . چنانچه درب یخچال باز شود، پس از پانزده ثانیه، دمپر بسته می شود

سته ثانیه ب 15، چنانچه نیاز به سرمایش یخچال باشد، باید هر دو درب یخچال و فریزر به مدت حداقل جهت باز شدن دمپر

  .باشند

 .اگر درب ها بیش از ده دقیقه باز باشند، در صورت نیاز به سرمایش یخچال، دمپر مجددا باز می شود

در این صورت محصول هر یک دقیقه یکبار اتصال دمپر را چک . چنانچه کانکتور دمپر قطع باشد، خطاي دمپر اعالم می گردد

 .می کند

  .واره در مدار استاست که هم DCولت  12هیتر دمپر داراي یک 

  

 هیتر دیفراست

 .این هیتر در الگوریتم برفک زدایی یا دیفراست روشن می گردد و با رسیدن دماي اواپراتور به مقدار مطلوب، خاموش می گردد

 . دقیقه خاتمه یابد، خطاي دیفراست ناموفق اعالم می گردد 80چنانچه دیفراست با شرط زمانی 

یکی از ترموفیوزها مستقیما در مسیر سیم هیتر اواپراتور سري . ز در دو سمت اواپراتور می باشدمحصول شامل دو عدد ترموفیو

. تعویض ترموفیوز دوم راحت تر است. شده و ترموفیوز دوم بطور غیرمستقیم و در کانکتور اصلی با سیم هیتر سري شده است

  .مشابه تعویض گردنددر صورت خرابی هر کدام از ترموفیوزها، حتما باید با ترموفیوز 

  

 هیتر هوم بار یا درب دوم

ور، روشن و همزمان با موازي است که همزمان با فرمان روشن شدن کمپرس AC ولت 220هیتر هوم بار شامل دو عدد هیتر

 .، قطع می شودقطع شدن آن

  ).کد خطا ندارد(توسط بورد اعالم نمی گردد یا درب دوم خرابی هیتر هوم بار 
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 سردیسپنهیتر 

 .این هیتر بجز یک دقیقه ابتداي اتصال به برق، همواره روشن است. است  DCولت 13هیتر دیسپنسر یک هیتر

  ).کد خطا ندارد(این هیتر قابل تعویض نبوده و خرابی آن نیزتوسط بورد اعالم نمی گردد 

  

 لوله آب یخسازهیتر 

دقیقه  15و  روشندقیقه  15ساز فعال باشد با سیکل این هیتر اگر یخ. است  DCولت 13هیتر لوله آب یخساز یک هیتر

 .اولین سیکل پس از اتصال به برق، سیکل خاموش است. ، کار می کندخاموش

 اگر یخساز غیر فعال باشد، این هیتر همواره خاموش است

  ).کد خطا ندارد(خرابی هیتر لو له آب یخساز توسط بورد اعالم نمی گردد 

  

 موتور فلپر

یخ و  پدال یخ و قبل از روشن شدن موتور یخ خرد کن، این موتور درب فلپر را باز کرده و پس از رها شدن پدال با فشرده شدن

 . ، درب فلپر را می بنددخاموش شدن موتور یخ خرد کن

 .بسته می شود باز وابتداي اتصال به برق، درب فلپر

  ).اردکد خطا ند(توسط بورد اعالم نمی گردد  خرابی درب و موتور فلپر

  

 درب ها

میکروسوییچ درب یخچال و هوم بار در برخی از مدل ها مشترك و در برخی . میکروسوییچ درب ها از نوع مگنت می باشد

 .دیگر موازي است

  .روشنایی یخچال با باز شدن درب یخچال روشن و با بسته شدن آن خاموش می شود

 . شدن آن خاموش می شودروشنایی فریزر با باز شدن درب فریزر روشن و با بسته 

اگر درب فریزر براي مدت بیش از یک دقیقه و یا درب یخچال براي مدت بیش از سه دقیقه  باز بماند، در صورت فعال بودن 

در این حالت با لمس هر کلید، صداي آالرم قطع . آیکن آالرم، آالرم نمایشگر به صدا در آمده و آیکن آالرم چشمک می زند

 .رم همچنان چشمک می زندشده ولی آیکن آال

دقیقه، روشنایی یخچال خاموش شده و دمپر اگر نیاز به سرمایش یخچال  10براي بیشتر از  در صورت باز ماندن درب یخچال،

 .ولی آالرم درب همچنان فعال است. باشد  مجددا باز می شود

خاموش شده و فن اواپراتور اگر قبل از بازشدن درب دقیقه، روشنایی فریزر  10در صورت باز ماندن درب فریزر،  براي بیشتر از 

 .ولی آالرم درب همچنان فعال است. روشن بوده ، مجددا روشن می شود

و با بسته شدن آن و در صورت عدم وجود خطا، نمایشگر مجددا . ودش با باز شدن درب، نمایشگر از حالت استندباي خارج می

 .به حالت استندباي می رود 

 .دن درب بر عملکرد کمپرسور تاثیري نداردباز و بسته ش

 .باز و بسته شدن درب بر عملکرد فن کندانسور تاثیري ندارد

دقیقه از  10پس از .، فن اواپراتور خاموش شده و پس از بسته شدن درب مجددا روشن می شودز شدن درب فریزردر صورت با

 .بازبودن درب فریزر، فن اواپراتور مجددا روشن می شود

در سیکل سرمایش یخچال، دمپر در صورتی باز می شود  .چه درب یخچال باز شود، دمپر پس از پانزده ثانیه بسته می شودچنان

 .ثانیه بسته شده باشند 15که هر دو درب براي حداقل 

 .آن روشن می شود هاي LEDدر صورت فعال بودن فن ایر فرش، اگر درب یخچال باز شود، فن ایر فرش خاموش و 

روشن می  اموش و پس از بسته شدن درب مجددارت فعال بودن چیلر زون، اگر درب یخچال باز شود، فن چیلر زون خدر صو

 .شود



30 

 .و دیسپنسر هیچ تاثیري نداردیخساز باز و بسته شدن درب بر عملکرد هیترهاي دیفراست، هوم بار، لوله آب 

دقیقه از باز  10تخلیه تا بسته شدن درب و یا گذشت حداقل ، درب فریزر باز باشد، شروع عملیات یخ اگر در هنگام تخلیه

 .بودن درب، به تاخیر می افتد

 .زمان بین دو دیفراست با توجه به میزان باز بودن درب ها تغییر می کند

 .باز شدن درب ها، مود اکو را درصورت فعال بودن، غیر فعال می کند

  .موثر است Power savingو  Loadهاي باز یا بسته بودن درب ها، در ورود محصول به مود

  

  یخساز

  
 
 
 

  
 

 :یخسازي 

متفاوت  غیره، دماي آب ورودي و ... )دیفراست و (سته به ستینگ تنظیمی فریزر، شرایط کاري محصول ، بیخسازي مدت زمان

 .در هر حال این مدت از یک ساعت کمتر نمی شود .می باشد

، از هاي موجود در مخزنولی تحویل یخ . ، عملیات یخسازي و تخلیه انجام نمی شودICE_OFFدر صورت فعال بودن آیکن 

 .طریق پدال یخ ، همچنان انجام خواهد شد

 .ذخیره شده و با قطع برق از بین نمی رود ICE_OFF حالت

 .در صورت فعال بودن مود نمایشگاهی، عملیات یخسازي انجام نمی شود

 :تخلیه 

  .ابتدا جهت چک پر یا خالی بودن مخزن، پارو به صورت پادساعتگرد چرخیده تا اهرم پایین آید ه یخ،پس از صدور فرمان تخلی

برگشته و عملیات تخلیه  پاركلذا اهرم مجددا به حالت . مخزن، اهرم نمی تواند به طور کامل پایین آید پر بودندر صورت 

  .می شود متوقف

/ وضعیت پر  اهرم چک کردن

 خالی بودن مخزن

 پاروي تخلیه یخ

 چرخش ساعتگرد پارو
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با دریافت این پالس،  .خزن پایین می آید و پالسی از سنسور آن ارسال می گردداگر مخزن خالی باشد، اهرم به طور کامل در م

 .برمی گرداند پاركرا در جهت عکس به سمت محل  موتور پارو

 .تخلیه ، پس از چک کردن مخزن، پارو در محل پارك متوقف شده و هیتر یخساز روشن می شود  

با رسیدن دماي . پارو را به صورت ساعتگرد و به سمت یخ ها می چرخاند با باال رفتن دماي قالب ، موتور یخساز روشن شده و

 .قالب به حد آستانه، هیتر خاموش می شود

در این حالت پارو در محل پارك خود توقف کرده . درجه کامل بچرخد ادامه خواهد داشت 360عملیات تخلیه تا زمانی که پارو 

 .قی خواهد ماندو تا صدور مجدد فرمان تخلیه در همین حالت با

مخزن را چک پر و خالی بودن دقیقه یکبار  30در این حالت یخساز هر . در صورت پر بودن مخزن، تخلیه صورت نمی پذیرد

  .می کند

 :آبگیري 

  .در صورتی که یخساز عملیات تخلیه را با موفقیت به پایان برساند، الگوریتم آبگیري آغاز می شود

موش بودن کمپرسور و فن فریزر، این انتظار بسته به روشن یا خا. دماي قالب منتظر می ماند در این حالت یخساز تا سرد شدن

می وصل  شیر برقی ،پس از پایین آمدن دماي قالب یخساز. نجامدایر خواهد بود و ممکن است چندین دقیقه به طول بیمتغ

 .شود

بسته به فشار آب زمان آبگیري  مدت. میلی استعملیات آبگیري شامل یک مرحله آبگیري اصلی و یک مرحله آب گیري تک

 .می شود به طور هوشمند تنظیمورودي 

 یخسازسوئیچ تست 

یخساز وارد الگوریتم تست شده و  ا فشار کلید تست روي بدنه یخساز،در صورت عدم درگیر بودن یخساز در الگوریتم تخلیه، ب

 .یک تخلیه کامل انجام می دهد

 .ثانیه انجام می پذیرد 2له پس از خاتمه عملیات تخلیه و تنها به مدت زمان در این حالت آبگیري بالفاص

 .چنانچه یخساز دریکی از مراحل تخلیه یا آبگیري درگیر باشد، کلید تست یخساز کار نخواهد کرد

  .ثانیه پس از اتصال به برق، کلید تست غیر فعال خواهد بود 30

  :اهمیت حائز نکات

 قالب دماي آبگیري شروع براي که آنجایی از. (کند نمی عمل سوئیچ تست کلید آبگیري زمان انتهاي تا تخلیه مود شروع از -

  .)بینجامد طول به دقیقه 10 تا است ممکن بعضا آبگیري شروع تا تخلیه پایان زمانی فاصله برسد، گراد سانتی درجه دو به باید

 کاهش جهت است الزم دهد می افزایش آن از بیش و گراد سانتی درجه 10 تا را قالب دماي هیتر شدن روشن که آنجایی از -

  .باشد بسته محصول در آبگیري شروع و قالب دماي

  . کند نمی عمل سوئیچ تست کلید یخساز خطاي وجود صورت در -

 حلم در و نمایشگر بورد روي یخساز کانکتورهاي کردن چک از بعد و است یخساز سنسور به مربوط بدهد Er13 محصول اگر

 این در سوئیچ تست و نمود تعویض را یخساز باید نگردید برطرف خطا که صورتی در) یخساز پشت( سیم درخت به اتصال

  .کرد نخواهد عمل حالت

 می حذف نمایشگر روي از Er حالت این در. زد برق به مجددا و کشید بیرون برق از را محصول باید بدهد Er14 محصول اگر

 حداکثر کنند می حرکت یخساز اهرم و پارو که درصورتی. شود بررسی یخساز عملکرد و شود زده ئیچسو تست باید حاال. شود

 دوباره محصول که صورتی در و است شده برطرف مشکل نشد ظاهر نمایش صفحه روي Er اگر ماند منتظر باید ساعت یک تا

Er14 نمود تعویض را یخساز باید بدهد.  

  

 پدال آب

 . و المپ دیسپنسر روشن می شود فعال، شیر برقی ردیسپنسبا فشار پدال 

  .، شیر برقی خاموش و پس از حدود پنج ثانیه، المپ دیسپنسر خاموش می شوددیسپنسربه محض رها شدن پدال 
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براي مدت بیش از یک دقیقه فشرده شود، شیر برقی قطع شده و تا زمانی که پدال رها نشده است در  دیسپنسرچنانچه پدال 

 .فشرده شده است چراغ دیسپنسر نیز روشن می ماند دیسپنسرمادامی که پدال. عیت باقی می ماندهمین وض

  .غیر فعال می شود دیسپنسرفعال باشد، پدال  Child Lockاگر آیکن 

  

 پدال یخ

موتور یخ  ،)Crush یا Cube(پس از آن بسته به نوع یخ . با فشار پدال یخ، المپ دیسپنسر روشن، و درب فلپر باز می شود

  .خردکن روشن و در جهت مناسب می چرخد

پس از حدود پنج ثانیه، درب فلپر بسته و المپ دیسپنسر خاموش . با رها شدن پدال یخ، موتور یخ خردکن خاموش می شود

 .شود می

ا زمانیکه چنانچه پدال یخ براي مدت بیش از یک دقیقه فشرده شود، موتور یخ خردکن خاموش و درب فلپر بسته می شود و ت

 .مادامی که پدال یخ فشرده شده است چراغ دیسپنسر روشن است. پدال رها نشده است، در همین وضعیت باقی می ماند

 .غیر فعال می شود یخفعال باشد، پدال  Child Lockاگر آیکن 

  .است و تنظیمات آن با قطع برق ذخیره نمی شود Cubeپیش فرض نوع یخ بر روي 

  



33 

  ولجدول خطاهاي محص

  

  شرط خروج از خطا  عملکرد پس از خطا  شرح  کد خطا  عنوان خطا

سرمایش 

  ضعیف
7  

در صورت عدم کاهش دماي اواپراتور 

سانتیگراد درجه  5به کمتر از منفی 

رکرد پیوسته ساعت کا 4پس از 

، یا خرابی کمپرسور، کمبود شارژ

اعالم کمپرسور و یا اشکال در اتصاالت، 

  .خواهد شد

ا زمان اعالم خطا ت -

برطرف شدن عیب 

  محصول

سوپرکول و  انتخاب مود -

  .سوپرفریز قبول نمی شود

رسیدن دماي سنسور 

اواپراتور به کمتر از 

  سانتیگراد درجه 4 منفی

  6  فن اواپراتور

عدم دریافت پالس فیدبک از فن  -

اواپراتور به علت خرابی فن یا عدم 

  اتصال کانکتور

تشخیص خطاي فن تنها هنگامی  -

ت می پذیرد که فرمان روشن رصو

 . ارسال شده باشد شدن آن

  اعالم خطا -
دریافت پالس فیدبک از 

  فن اواپراتور

 12 دمپر
اتصال کانکتور دمپر یا خرابی  عدم -

  دمپر

  اعالم خطا -

دقیقه یکبار  1دمپر هر  -

  می شود چکمجددا 

  اتصال صحیح دمپر سالم

سنسور 

  کابین یخچال
1  

و یا اتصال ) صفر ولت(قطع شدن  -

  )ولت 5(کوتاه شدن سنسور 

تشخیص خطاي سنسور حدود بیست  -

  .اشدی بثانیه پس از خرابی آن م

یخچال داراي دو سنسور است یکی  -

  .در صفحه توزیع و دیگري در کابین

  اعالم خطا -

بسته به دماي محیط،  -

دمپر یخچال مطابق با یک 

سیکل زمانی منظم باز و 

  .بسته می شود

غیر فعال  ECOمود  -

  می شود

  برقراري اتصال سنسور

سنسور 

  کابین فریزر
2  

و یا اتصال ) صفر ولت(قطع شدن  -

  )ولت 5(کوتاه شدن سنسور 

تشخیص خطاي سنسور حدود بیست  -

  .باشد ثانیه پس از خرابی آن می

  اعالم خطا -

بسته به دماي محیط،  -

کمپرسور مطابق با یک 

سیکل زمانی منظم 

  .شود می خاموش و روشن

غیر فعال  ECOمود  -

  می شود

  برقراري اتصال سنسور

سنسور 

اواپراتور 

  فریزر

4  

و یا اتصال ) صفر ولت(قطع شدن  -

  )ولت 5(کوتاه شدن سنسور 

تشخیص خطاي سنسور حدود بیست  -

  .باشد ثانیه پس از خرابی آن می

خروج از دیفراست با  -

دقیقه  30زمانی  شرط

  .است

  وربرقراري اتصال سنس
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  شرط خروج از خطا  عملکرد پس از خطا  شرح  کد خطا  عنوان خطا

دیفراست 

  ناموفق
9  

در صورتی که خروج از دیفراست با  -

دقیقه صورت پذیرد،  80شرط زمانی 

  .گردد خطاي دیفراست ناموفق اعالم می

تشخیص این خطا تنها در سیکل  -

  .دیفراست می باشد

  اعالم خطا -

چک مجدد در دیفراست  -

  بعدي

رفع عیب درصورت 

موفق بودن دیفراست 

  بعدي

فن 

  کندانسور
11  

چنانچه پالس فیدبک قطع و یا دور  -

فن بسیار پایین باشد، خطاي فن 

  .شود کندانسور اعالم می

تشخیص خطاي فن تنها هنگامی  -

ت می پذیرد که فرمان روشن شدن صور

  .آن ارسال شده باشد

 اعالم خطاي فن کندانسور ممکن است -

تا یک دقیقه پس از فرمان روشن شدن 

  .فن، به طول بینجامد

  اعالم خطا -
دریافت پالس فیدبک از 

  فن کندانسور

سنسور 

  محیطی
10  

و یا اتصال ) صفر ولت(قطع شدن  -

  )ولت 5(کوتاه شدن سنسور 

تشخیص خطاي سنسور حدود بیست  -

  .باشد ثانیه پس از خرابی آن می

  اعالم خطا -

ه فانکشن شدن کلی متوقف -

  هاي وابسته به سنسور محیط

 غیر فعال می ECOمود  -

  شود

  برقراري اتصال سنسور

سنسور 

  یخساز
13  

و یا اتصال ) صفر ولت(قطع شدن  -

  )ولت 5(کوتاه شدن سنسور 

تشخیص خطاي سنسور حدود ده  -

  .باشد ثانیه پس از خرابی آن می

و چشمک زدن  اعالم خطا -

  ICE-OFFآیکن 

ي تا رفع عیب توقف یخساز -

  سنسور یخساز

 ICE-OFFچنانچه آیکن  -

فعال شود، نمایش خطا از 

  .خواهد شد حذفنمایشگر 

  برقراري اتصال سنسور

مجموعه 

  یخساز
14  

  قطعی کانکتور یخساز -

  خرابی موتور یخساز -

قطعی یا خرابی سنسور تعیین  -

  موقعیت پارو

عدم توانایی یخساز در تشخیص  -

  موقعیت پارو

  بی هیتر خرا -

  طوالنی شدن عملیات تخلیه یخ -

اعالم خطا از طریق چشمک  -

در  ICE_OFFزدن آیکن 

صورت ناموفق بودن تالش 

  یخساز جهت رفع عیب یا گیر

 ICE-OFFچنانچه آیکن  -

فعال شود، نمایش خطا از 

  .خواهد شد نمایشگر حذف

هردو ساعت یکبار یخساز  -

 مجددا بطور اتوماتیک چک می

  .شود

جام یک مرحله ان -

  تخلیه موفق
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  شرط خروج از خطا  عملکرد پس از خطا  شرح  کد خطا  عنوان خطا

سوییچ 

  درب فریزر
16  

اگر درب فریزر براي بیش از یک  -

  ساعت باز باشد

 اعالم خطا -

  چشمک زدن آیکن آالرم -
  بسته شدن درب فریزر -

سوییچ 

درب 

  یخچال

17  
اگر درب یخچال یا هوم بار براي  -

  از یک ساعت باز باشد بیش

  اعالم خطا -

  چشمک زدن آیکن آالرم -

بسته شدن درب  -

  یخچال یا هوم بار

کلید درب 

  هوم بار
18  

اگر درب هوم بار براي بیش از یک  -

  ساعت باز باشد

  اعالم خطا -

  چشمک زدن آیکن آالرم -

بسته شدن درب هوم  -

  بار

  -  -  عملکرد عادي محصول  00  بدون خطا

خطاي 

باط بورد ارت

فرمان و 

  نمایشگر

Er SE 
عدم برقراري ارتباط بین بورد  -

  فرمان و نمایشگر

بورد فرمان بر اساس  -

  .تنظیمات قبلی کار می کند

محصول وارد منوي  -

  . شود سرویس کار نمی

  برقراري مجدد ارتباط -

خطاي پدال 

  آب
 - 

چنانچه پدال آب براي مدت بیش از 

لکرد ثانیه نگه داشته شود، عم 60

شیر برقی آب متوقف شده و تا زمانی 

که پدال رها نشود، در همین 

  .وضعیت باقی می ماند

روشن ماندن چراغ دیسپنسر 

و عدم ورود نمایشگر به حالت 

  استندباي

رها شدن میکروسوییچ 

  پدال آب و یا رفع اتصالی

خطاي پدال 

  یخ
 - 

چنانچه پدال یخ براي مدت بیش از 

، عملکرد ثانیه نگه داشته شود 60

موتور یخ خرد کن متوقف شده و تا 

زمانی که پدال رها نشود، در همین 

  .وضعیت باقی می ماند

روشن ماندن چراغ دیسپنسر 

و عدم ورود نمایشگر به حالت 

  استندباي

رها شدن میکروسوییچ 

  پدال یخ و یا رفع اتصالی

خطاي بورد 

  فرمان
 -  

  LEDبر روي بورد فرمان یک 

لت عادي این در حا. وجود دارد

LED  هر یک ثانیه یکبار چشمک

  .می زند

در صورت خاموش یا روشن ماندن 

و یا سریع چشمک زدن  LEDاین 

  .آن، بورد فرمان داراي اشکال است

  عدم کارکرد محصول

  رفع عیب

ممکن است مشکل از 

افزار و یا عدم اتصال 	نرم

  .مناسب تغذیه بورد باشد

خطاي 

تغذیه بورد 

  نمایش

  هدو خط تیر

بر روي نمایشگر بجاي عدد دماي 

یخچال و فریزر، دو خط تیره دیده 

می شود که نشان دهنده قطع بودن 

بورد نمایشگر  DCولت  12اتصال 

  .است

  عدم راه اندازي بورد نمایش

  رفع عیب

ولت  12برقراري اتصال 

DC بورد نمایشگر  
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  شرط خروج از خطا  عملکرد پس از خطا  شرح  کد خطا  عنوان خطا

خطاي بورد 

اینورتر و 

  کمپرسور

-  

 LEDبر روي بورد اینورتر کمپرسور یک 

در صورتی که کمپرسور روشن . وجود دارد

روشن و در صورت خاموش   LEDباشد این

  . خاموش است LEDبودن کمپرسور ، 

نشان دهنده وجود  LEDچشمک زدن این 

  .خطا در بورد اینورتر یا کمپرسور است

  :LED یک چشمک  -

  راه اندازي کمپرسور خطاي 

  :LED دو چشمک  -

  خطاي بورد اینورتر 

  :LEDسه چشمک  -

  سیم موتور قطع است 

  :LED چهار چشمک  -

  کمپرسور قفل شده 

  : LEDپنج چشمک  -

  خطاي ولتاژ پایین 

  :LED شش چشمک  -

  خطاي ولتاژ باال 

  :LEDهفت چشمک  -

  خطاي نرم افزار

  عدم کارکرد کمپرسور

  عدم سرمایش
  عیب رفع



 .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  

 
  واحد  ضریب مصرف

 عدد 1

SS 2  عدد 

SS-P3500 1  عدد 

SS-P3500 1  عدد 

 عدد SS-P3500 3کوچک چپ کشو یخچال فریزر ساید باي ساید 

 عدد SS-P3500 3کوچک راست کشو یخچال فریزر ساید باي ساید 

SS-P3500 2 عدد 

 عدد SS-P3500 2بزرگ راست کشو یخچال فریزر ساید باي ساید 
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  کشوهاي یخچال و فریزر

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد .کشو را با بیرون کشیدن و قدري بلند کردن از محل خود خارج نمایید

  .این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  نام قطعه  کد همکاران

 SS-P3500امل پایین فریزر ساید باي ساید کشو ک 0000054617002512

SS-P3500کشو کامل میانی و باال فریزر ساید باي ساید   0000054617002510

P3500یخچال ساید باي ساید  Semi Coolکشو کامل   0000054617002513

P3500اید کشو کامل سبزیجات پایین یخچال ساید باي س  0000054617002511

کوچک چپ کشو یخچال فریزر ساید باي ساید  ABSریل  0000054616004165

کوچک راست کشو یخچال فریزر ساید باي ساید  ABSریل   0000054616004166

0بزرگ چپ کشو یخچال فریزر ساید باي ساید  ABSریل   0000054616004167

بزرگ راست کشو یخچال فریزر ساید باي ساید  ABSریل   0000054616004168

  مونتاژ و دمونتاژ

کشوهاي یخچال و فریزر

کشو را با بیرون کشیدن و قدري بلند کردن از محل خود خارج نمایید

  

این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد کد قطعات

کد همکاران  ردیف

1 0000054617002512

2 0000054617002510

3 0000054617002513

4 0000054617002511

5 0000054616004165

6 0000054616004166

7 0000054616004167

8  0000054616004168



 .ابتدا قسمت عقب کشو را باال کشیده و از محل نشیمنگاه روي کابین جدا نمایید و سپس طبقه را به سمت بیرون بکشید

  

  
ضریب 

  مصرف
  واحد

SS-P3500 2 عدد 

-SSاید باي ساید فریزر س
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 4طبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده یخچال ساید باي ساید 

-SSیخچال ساید باي ساید 
 عدد  1
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  طبقات شیشه اي یخچال و فریزر

ابتدا قسمت عقب کشو را باال کشیده و از محل نشیمنگاه روي کابین جدا نمایید و سپس طبقه را به سمت بیرون بکشید

 .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد
  

  نام قطعه  

P3500طبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده فریزر ساید باي ساید  0000054617002316

0000054617002421  
فریزر س Semiطبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده کشو طرح 

P3500 

طبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده یخچال ساید باي ساید  0000054617002312

0000054617002420 
یخچال ساید باي ساید  Semiطبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده کشو طرح 

P3500 

طبقات شیشه اي یخچال و فریزر

ابتدا قسمت عقب کشو را باال کشیده و از محل نشیمنگاه روي کابین جدا نمایید و سپس طبقه را به سمت بیرون بکشید

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  کد همکاران  ردیف

1 0000054617002316

2 0000054617002421

3 0000054617002312

4 0000054617002420



  .سپس پیچ درپوش را باز کنید و ذغال بوگیر را خارج کنید

  

  

ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد 1

 عدد  SS-P3500 1اجزاي داخلی یخچال ساید باي ساید 

 عدد  mm 1 13طول کل  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر 
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سپس پیچ درپوش را باز کنید و ذغال بوگیر را خارج کنید. نماییدابتدا کشوهاي یخچال را خارج 

  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

 

  نام قطعه

 SS-P3500بوگیر ذغالی یخچال ساید باي ساید  PPدرپوش 0000054616004116

اجزاي داخلی یخچال ساید باي ساید  8x69x95mmبوگیر ذغالی مشبک ابعاد   0000011618000006

سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع  0000052111120826

  زغال بوگیر

ابتدا کشوهاي یخچال را خارج 

  

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

  کد همکاران  ردیف

1 0000054616004116

2 0000011618000006

3 0000052111120826
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  المپ سقفی یخچال و فریزر

کانکتور المپ را . ش المپ را به سمت بیرون بکشید، سپس قسمت جلوي درپوش را خارج کنیدابتدا دو عدد خار پشت درپو

 .جدا کنید

 
 

سپس قسمت جلویی درپوش را به سمت داخل در محل تعبیه شده قرار دهید . جهت مونتاژ ابتدا کانکتور المپ را جا بزنید

 .وپس از آن دو عدد خار پشتی را در محل خود جا بزنید

  .این مجموعه مطابق جدول زیر می باشد تکد قطعا

  

  نام قطعه  انکد همکار  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 2سقفی یخچال فریزر ساید باي ساید  LEDالمپ  PCدرپوش  0000054616004156 1

2 0000054617001925 
تایی با سیم و کانکتور سقف اجزاي داخلی یخچال فریزر  LED 12برد کامل 

 SS-P3500ساید  ساید باي
 عدد  2

3 0000052111120601 
طول کل  mm 2/9پیچ بدون مهره خودکار سربشقابی چهارسوخور استیل قطر 

10 mm 
 عدد  4

    

  مجموعه فیلتر هوا

  .در ابتدا طبقه شیشه اي را از محل خود خارج نمایید

 .سپس مجموعه فیلتر را در حین فشار دادن به سمت چپ بچرخانید و در بیاورید

 

 
  

  .مراه قاب نگهدارنده زیري و رویی بیرون بیاوریده از جعبه فیلتر هوا که در مجموعه ملزومات قرار داده شده، فیلتر را به
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 .فیلتر را از نایلون خارج نموده و درون قاب هاي نگهدارنده قرار داده و فشار دهید تا قاب بسته شود

 

 
  

سپس مجموعه فیلتر را حین فشار  .ده براي فیلتر بر روي صفحه توزیع قرار دهیدمجموعه فیلتر هوا را درون محل تعبیه ش

 .دادن به سمت راست بچرخانید تا بسته شود

  .کد قطعات این مجموعه مطابق جدول زیر می باشد

  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

1 0000054617002328 
-SSا پایین یخچال ساید باي ساید فیلتر هایژن آماده سازي شده صفحه توزیع هو

P3500 
 عدد 1
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  صفحه توزیع پایین یخچال

  .در ابتدا طبقات شیشه اي را از محل خود خارج نمایید

 .سه عدد درپوش پیچ را به آرامی از جاي خود بیرون بیاورید و سه عدد پیچ را باز کنید

  

 
  

و سپس از طرف دیگر درآورید و به آرامی سمت پایین بکشید و  طرف از کنار به سمت بیرون آزاد کنید صفحه توزیع را از یک

  .کانکتور را جدا کنید و صفحه توزیع را بیرون بکشید

 
  

ابتدا مجموعه فیلتر را مطابق با توضیحات ذکر شده  هایژن و المپ روشنایی صفحه توزیعجهت بیرون آوردن موتور فن و المپ 

 .یچ را باز نموده و درپوش را خارج کنیددو عدد پ .مجموعه فیلتر هوا باز نمایید
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  .روکش پالستوفومی را به آرامی در بیاورید .سپس صفحه توزیع را به پشت بر روي یک سطح صاف قرار دهید

  
المپ  .موتور فن را از محل خود خارج کرده و الستیک لرزه گیر از آن جدا نمایید .کانکتور موتور فن و المپ را جدا کنید

  .جدا کنید هایژن را

  
  

  .براي جدا نمودن المپ روشنایی صفحه توزیع، ابتدا درپوش ها را جدا کرده و سپس المپ هاي روشنایی را جدا نمایید

  

  
  

  



  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد .در نظر داشته باشید براي مونتاژ قطعه پالستوفومی، مجددا چسب دوطرفه پشت آن بچسبانید

  

ضریب 

  مصرف
  واحد

چاپدار مجموعه فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي 
 عدد  1

ایین یخچال ساید باي ساید 
 عدد  1

آبکاري نگهدارنده مجموعه فیلتر هایژن صفحه توزیع پایین یخچال ساید باي 
 عدد  1

-SSفن فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي ساید 
 ددع  1

فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي ساید 
 عدد  1

240mm  یخچال ساید باي
 عدد  1

SS- 1  عدد 

-SSچاپدار صفحه توزیع هوا پایین یخچال ساید باي ساید 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 2یخچال ساید باي ساید 

 عدد  SS-P3500 1موعه کامل روشنایی هایژن و صفحه توزیع یخچال ساید باي ساید 

-SSصفحه توزیع پایین یخچال ساید باي ساید 
 عدد  2

 عدد  SS-P3500 2یخچال ساید باي ساید 

-SSپالستوفومی صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي ساید 
 عدد 1

-SSدرپوش پالستوفوم صفحه توزیع هوا پایین یخچال ساید باي ساید 
 عدد  1
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در نظر داشته باشید براي مونتاژ قطعه پالستوفومی، مجددا چسب دوطرفه پشت آن بچسبانید

  .مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  نام قطعه  

0000054616004127  
چاپدار مجموعه فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي  ABSدرپوش 

 SS-P3500ساید 

0000054616004125  
ایین یخچال ساید باي ساید مجموعه فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پ ABSنگهدارنده 

SS-P3500 

0000054616004126  
آبکاري نگهدارنده مجموعه فیلتر هایژن صفحه توزیع پایین یخچال ساید باي  ABSقاب 

 SS-P3500ساید 

0000054616004123  
فن فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي ساید  HIPSدرپوش 

P3500 

0000054616004124  
فیلتر هایژن صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي ساید  LEDفن و  PPنگهدارنده 

SS-P3500 

0000054616005283  
240موتور کامل فن فیلتر هایژن صفحه توزیع هوا طول سیم 

 SS-P3500ساید 

P3500-تیکی فن هایژن یخچال ساید باي ساید لرزه گیر الس  0000054616004192

0000054616005020  
چاپدار صفحه توزیع هوا پایین یخچال ساید باي ساید  ABS 10442صفحه 

P3500 

یخچال ساید باي ساید  LEDبازدارنده نور  PVCصفحه مشکی  0000054616004225

موعه کامل روشنایی هایژن و صفحه توزیع یخچال ساید باي ساید مج  0000054618000134

0000054616004224  
صفحه توزیع پایین یخچال ساید باي ساید  LEDصفحه پالستیکی رفلکس نور 

P3500 

یخچال ساید باي ساید  LEDمجموعه المپ  HIPSنگهدارنده   0000054616004122

0000054616004191 
پالستوفومی صفحه توزیع هواي پایین یخچال ساید باي ساید  EPSمحافظ 

P3500 

0000054941000322  
درپوش پالستوفوم صفحه توزیع هوا پایین یخچال ساید باي ساید  PEعایق آببندي 

P3500 

در نظر داشته باشید براي مونتاژ قطعه پالستوفومی، مجددا چسب دوطرفه پشت آن بچسبانید

مطابق شکل و جدول زیر می باشدکد قطعات این مجموعه 

  

  کد همکاران  ردیف

1 0000054616004127

2 0000054616004125

3 0000054616004126

4 0000054616004123

5 0000054616004124

6 0000054616005283

7 0000054616004192

8 0000054616005020

9 0000054616004225

10 0000054618000134

11 0000054616004224

12 0000054616004122

13 0000054616004191

14 0000054941000322
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 عدد  3 تکنو گاز BMF 713ر یخچال فریزر سفید دستگیره د ABSدرپوش  0000054616002077 15

16 0000052111120826 
طول کل  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع 

13 mm 
 عدد  3

17 0000052111120826  
طول کل  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع 

13 mm 
 عدد  2

 متر  mm 1/3 0/15با ضخامت  cm 5نوار چسب دو طرفه عرض   0000008651000032 -

 متر  m 3/3 25طول  cm 2/5نوار چسب کاغذي عرض   0000008651000059 -

  

  مجموعه کامل SS-P3500صفحه توزیع هوا آماده سازي شده پایین یخچال ساید باي ساید  0000054617002300

 

  

  صفحه توزیع باالي یخچال

  .دو عدد پیچ زیر صفحه توزیع را باز کنید )مطابق توضیحات ذکر شده. (وزیع پایین یخچال را خارج کنیدابتدا باید صفحه ت

  

  
  

  .دست چپ را در دهانه صفحه توزیع قرار داده و به سمت چپ فشار داده و با دست راست صفحه توزیع را جدا نمایید

  

  
  

  .کلیه کانکتورها را جدا کنید



  

دمپر را  .پالستوفوم رویی را در بیاورید .ابرهاي دریچه پایین و دریچه دمپر را جدا نمایید

باشید جهت مونتاژ مجدد پالستوفوم ها از چسب دوطرفه براي چسباندن پالستوفوم زیري بر روي صفحه توزیع 

یع قرار مراحل مونتاژ بلعکس می باشد، فقط جهت مونتاژ مجموعه صفحه توزیع ابتدا دست چپ را درون دریچه صفحه توز

داده و با زاویه مجموعه صفحه توزیع را جاز ده، سپس به آرامی با دست راست، سمت راست مجموعه را فشار دهید تا خارهاي 
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  .سنسور را از محل خود خارج کنید .سنسور را در بیاورید

  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

ابرهاي دریچه پایین و دریچه دمپر را جدا نمایید .پالستوفوم ها را از محل خارج کنید

  

باشید جهت مونتاژ مجدد پالستوفوم ها از چسب دوطرفه براي چسباندن پالستوفوم زیري بر روي صفحه توزیع 

  .استفاده شود و دو کفه پالستوفوم را توسط چسب کاغذي به هم بچسبانید

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد، فقط جهت مونتاژ مجموعه صفحه توزیع ابتدا دست چپ را درون دریچه صفحه توز

داده و با زاویه مجموعه صفحه توزیع را جاز ده، سپس به آرامی با دست راست، سمت راست مجموعه را فشار دهید تا خارهاي 

  .کناري بر روي وان بنشیند

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  :تعویض سنسور

سنسور را در بیاورید ابر روي

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  

  :بیرون آوردن دمپر

پالستوفوم ها را از محل خارج کنید

.از محل خود خارج نمایید

باشید جهت مونتاژ مجدد پالستوفوم ها از چسب دوطرفه براي چسباندن پالستوفوم زیري بر روي صفحه توزیع در نظر داشته 

استفاده شود و دو کفه پالستوفوم را توسط چسب کاغذي به هم بچسبانید

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد، فقط جهت مونتاژ مجموعه صفحه توزیع ابتدا دست چپ را درون دریچه صفحه توز

داده و با زاویه مجموعه صفحه توزیع را جاز ده، سپس به آرامی با دست راست، سمت راست مجموعه را فشار دهید تا خارهاي 

کناري بر روي وان بنشیند

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد
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  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

1 0000054616004120 
-SRصفحه توزیع هواي باالي یخچال ساید باي ساید  ABS 10442صفحه 

3D1035PG 
 عدد 1

2 0000054616004188  
پالستوفومی زیري صفحه توزیع هواي باالي یخچال ساید باي ساید  EPSمحافظ 

SR-3D1035PG 
 عدد  1

3 0000054616004189  
اید باي ساید پالستوفومی رویی صفحه توزیع هواي باالي یخچال س EPSمحافظ 

SS-P3500 
 عدد  1

4 0000054616004190  
-SSورود هوا صفحه توزیع هوا باالي یخچال ساید باي ساید ) دمپر(تنظیم کننده 

P3500 
 عدد  1

5 0000054941000321  
برشی مخصوص دریچه پایین صفحه توزیع پایین یخچال ساید  PEعایق آببندي 

 SS-P3500باي ساید 
 عدد  1

6 0000054941000320  
صفحه توزیع هوا باال )دمپر(برشی مخصوص دریچه تنظیم کننده PEعایق آببندي 

 SS-P3500یخچال ساید باي ساید 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1سنسور کامل صفحه توزیع باالي یخچال ساید باي ساید   0000054616004205 7

8 0000054971000218  
-SSخلی یخچال ساید باي ساید سیم کامل رابط باالي صفحه توزیع هوا اجزاي دا

P3500 
 عدد  1

9 0000052111120826 
طول  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع 

 mm 13کل 
 عدد 2

- 0000037654000152  
ابر شابلونی یکطرف چسبدار پلی اتیلن روي سنسور صفحه توزیع باال یخچال ساید 

SS-P3500  10ضخامت mm 
 دعد  1

 متر  m 2/5 25طول  cm 2/5نوار چسب کاغذي عرض   0000008651000059 -

 متر  mm 0/3 0/15با ضخامت  cm 5نوار چسب دو طرفه عرض   0000008651000032 -

 
  مجموعه کامل SS-P3500صفحه توزیع هوا آماده سازي شده باال یخچال ساید باي ساید  0000054617002327

  

  کانال هواي یخساز

  .درپوش پیچ را جدا کرده و سپس پیچ آن را باز کنیدابتدا 

 

  
 

  .پالستوفوم آن را خارج کنیدو  کانال یخساز را در بیاورید



  

  

ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد  SS-P3500 1پالستوفومی کانال هواي یخساز فریزر ساید باي ساید 

SS-P3500 1 عدد 

طول  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر 
 عدد  1

 عدد  1 تکنو گاز 

 متر 0/3

SS-P3500 مجموعه کامل  
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  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

  نام قطعه  

پالستوفومی کانال هواي یخساز فریزر ساید باي ساید  EPSظ محاف  0000054616004193

P3500هواي یخساز در فریزر ساید باي ساید  ABS 10442کانال  0000054616004130

0000052111120826 
سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع 

 mm 13کل 

 BMF 713سفید دستگیره در یخچال فریزر  ABSدرپوش  0000054616002077

 mm 0/15با ضخامت  cm 5نوار چسب دو طرفه عرض   0000008651000032

P3500کانال هوا آماده سازي شده یخساز در فریزر ساید باي ساید  0000054616004888

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

 

  کد همکاران  ردیف

1 0000054616004193

2 0000054616004130

3 0000052111120826

4 0000054616002077

- 0000008651000032

  

0000054616004888
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  باالي فریزر صفحه توزیع

براي خارج نمودن مجموعه صفحه توزیع باالي فریزر، ابتدا درپوش پیچ صفحه  .ابتدا طبقات شیشه اي فریزر را خارج می کنیم

توزیع را بردارید، پیچ را باز کنید و خارهاي کنار و پشت صفحه توزیع که با کابین فریزر درگیر هستند آزاد کنید تا بتوان 

 .کرد صفحه توزیع را خارج

 
  .سپس کانکتورها را آزاد نمائید

  
  :جدا کردن سنسور و المپ هاي روشنایی صفحه توزیع فریزر

  .ابتدا صفحه رویی را با آزاد کردن خارها از روي مجموعه جدا نمایید
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ردن المپ هاي براي خارج ک .سپس سنسور را از جاي خود خارج کنید .پالستوفوم باالیی و پایینی را به آرامی در بیاورید

 .روشنایی، ابتدا دو عدد صفحه پالستیکی را از روي صفحه توزیع رویی جدا نموده و سپس صفحه رفلکس ها را در بیاورید

در نظر داشته باشید جهت مونتاژ مجدد پالستوفوم ها از چسب دوطرفه براي چسباندن پالستوفوم زیري  .المپ ها را جدا کنید

  .و توسط ابر مخصوص، آببندي انجام گردد شود بر روي صفحه توزیع استفاده

  

  :بیرون آوردن موتور فن اواپراتور

  .سپس درپوش فن را بوسیله سه عدد پیچ باز کنید .ابتدا پروانه فن را از شافت خارج نمایید

 

  
  

  .دا کنیدموتور فن را از ساپورت آن بیرون بیاورید و الستیک هاي لرزه گیر جلویی و پشتی موتور فن را از آن ج

هنگام جدا کردن دو کفه صفحه توزیع فریزر ممکن است بعلت استحکام قفل دوطرفه کاور زیري صفحه توزیع، کاور رویی و 

زیري هنگام دمونتاژ از هم جدا شوند، در این صورت الزم است پس از تعمیرات دوکفه بر روي هم سوار شده و سپس مونتاژ 

.نمایید
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  .ي صفحه توزیع بطور کامل انجام گردد

  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

ي صفحه توزیع بطور کامل انجام گرددآببندي کاور رویی و زیر

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد
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  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد  SS-P3500 1زیري صفحه توزیع هواي باالي فریزر ساید باي ساید  PPدرپوش   0000054616004133 1

 عدد  SS-P3500 1کوچک موتور فن اواپراتور فریزر ساید باي ساید  NBRلرزه گیر   0000054616004198 2

 عدد  SS-P3500 1موتور فن اواپراتور سیکل تبرید فریزر ساید باي ساید   0000054616004200 3

 عدد  SS-P3500 1بزرگ موتور فن اواپراتور فریزر ساید باي ساید  NBRلرزه گیر   0000054616004197 4

 عدد  SS-P3500 1فن اواپراتور فریزر ساید باي ساید  PPنگهدارنده   0000054616004134 5

6 0000054616004199  
-SSموتور فن اواپراتور فریزر ساید باي ساید  mm 140قطر  ABSپروانه 

P3500 
 عدد  1

7 0000054616004194 
ر ساید باي ساید پالستوفومی باالي صفحه توزیع هواي باالي فریز EPSمحافظ 

SS-P3500 
 عدد 1

8 0000054616004195  
پالستوفومی پایین صفحه توزیع هواي باالي فریزر ساید باي ساید  EPSمحافظ 

SS-P3500 
 عدد  1

9 0000054941000317  
فریزر  LEDبرشی سفید مخصوص پشت نگهدارنده مجموعه PEعایق آببندي 

 SS-P3500ساید باي ساید 
 عدد  2

10 0000054616004742  
صفحه توزیع پایین فریزر ساید باي ساید  LEDصفحه پالستیکی رفلکس نور 

SS-P3500 
 عدد  2

 عدد  SS-P3500 2فریزر ساید باي ساید  LEDمجموعه المپ  HIPSنگهدارنده   0000054616004132 11

 عدد  SS-P3500 1مجموعه کامل روشنایی صفحه توزیع فریزر ساید باي ساید   0000054618000135 12

 عدد  SS-P3500 1سنسور کامل صفحه توزیع باالي فریزر ساید باي ساید   0000054616004196 13

 عدد  SS-P3500 2فریزر ساید باي ساید  LEDبازدارنده نور  PVCصفحه مشکی  0000054616004307 14

15 0000054616005021 
-SSي ساید چاپدار رویی صفحه توزیع هوا فریزر ساید با ABS 10442درپوش 

P3500 
 عدد  1

 عدد  1 تکنو گاز BMF 713سفید دستگیره در یخچال فریزر  ABSدرپوش   0000054616002077 16

17 0000052111120001  
طول کل  mm 4/2پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی چهارسوخور استیل قطر 

16 mm 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 2ساید باي ساید  دو طرفه صفحه توزیع هوا فریزر POMقفل   0000054616004135 18

19 0000052111120826  
طول  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع 

 mm 13کل 
 عدد  7

- 0000054941000348  
عایق مموري فوم یکطرف چسبدار روي دریچه خروجی صفحه توزیع یخچال ساید 

 SS-P3500باي ساید 
 عدد  1

- 0000037654000074  
 mm 1000طول  kg\m^3 25ابر یک طرف چسب دار پلی اتیلن دانسیته 

 mm 5ضخامت  mm 30عرض 
 متر  3/6

 متر  m 1/5 25طول  cm 2/5نوار چسب کاغذي عرض   0000008651000059 -

 متر  mm 0/7 0/15با ضخامت  cm 5نوار چسب دو طرفه عرض   0000008651000032 -

  

  مجموعه کامل SS-P3500هوا آماده سازي شده باال فریزر ساید باي ساید  صفحه توزیع 0000054617002301

 



جهت خارج کردن صفحه توزیع هواي پایین فریزر ابتدا باید صفحه توزیع باالي فریزر را مطابق با توضیحات ذکر شده خارج 

  .زاد کرده و صفحه توزیع را به سمت بیرون بکشید

  

  .براي خارج نمودن کانال برگشت هوا نیز ابتدا خارها را آزاد نموده و کانال برگشت را از صفحه توزیع جدا نمایید

ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1برشی اصلی صفحه توزیع هوا پایین فریزر ساید باي ساید 

SR-3D1035PG 1  عدد 

 عدد  1

 30عرض  mm 1000طول 
 متر  1/6

  مجموعه کامل SS-P3500صفحه توزیع هوا آماده سازي شده پایین فریزر ساید باي ساید 
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  صفحه توزیع هواي پایین فریزر

جهت خارج کردن صفحه توزیع هواي پایین فریزر ابتدا باید صفحه توزیع باالي فریزر را مطابق با توضیحات ذکر شده خارج 

زاد کرده و صفحه توزیع را به سمت بیرون بکشیدسپس از یکطرف از کنار، خارهاي صفحه توزیع را آ

  

براي خارج نمودن کانال برگشت هوا نیز ابتدا خارها را آزاد نموده و کانال برگشت را از صفحه توزیع جدا نمایید

  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  
 

  قطعهنام 

برشی اصلی صفحه توزیع هوا پایین فریزر ساید باي ساید  PEعایق آببندي   0000054941000318

3D1035PGتوزیع هواي پایین فریزر ساید باي ساید  ABS 10442صفحه  0000054616004136

 SS-P3500ساید باي ساید  برگشت هواي فریزر PPکانال   0000054616004137

0000037654000074  
طول  kg\m^3 25ابر یک طرف چسب دار پلی اتیلن دانسیته 

mm  5ضخامت mm 

صفحه توزیع هوا آماده سازي شده پایین فریزر ساید باي ساید  0000054617002302

صفحه توزیع هواي پایین فریزر

جهت خارج کردن صفحه توزیع هواي پایین فریزر ابتدا باید صفحه توزیع باالي فریزر را مطابق با توضیحات ذکر شده خارج 

سپس از یکطرف از کنار، خارهاي صفحه توزیع را آ .نمود

  

براي خارج نمودن کانال برگشت هوا نیز ابتدا خارها را آزاد نموده و کانال برگشت را از صفحه توزیع جدا نمایید

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

 

  کد همکاران  ردیف

1 0000054941000318

2 0000054616004136

3 0000054616004137

- 0000037654000074

  

0000054617002302
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  اواپراتور

سپس  .ن اواپراتور ابتدا می بایست صفحات توزیع باال و پایین فریزر را مطابق با توضیحات ذکر شده جدا نمودجهت درآورد

  .کانکتور هاي سنسور و هیتر را جدا نمایید

  
  

  .کد قطعات این مجموعه مطابق جدول زیر می باشد

 

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1ر کامل سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید اواپراتو 0000054616004354 1

 عدد SS-P3500 1سنسور اواپراتور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004187 2

 عدد 1 نگهدارنده سنسور اواپراتور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید اروپایی اسنوا 0000054616001431 3

4 0000054616001369 
صدا خفه کن الستیکی بوتیل اواپراتور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 

 اروپایی اسنوا
 عدد 1

  عدد SS-P3500 1آبریز فلزي اواپراتور فریزر ساید باي ساید  0000054616004170 5

6  0000054616004364 
ل تبرید یخچال سیک 1x60x100 mmصدا خفه کن بوتیل آبریز اواپراتور ابعاد 

 SS-P3500فریزر ساید باي ساید 
  عدد 1

 متر m 0/4 45طول  mm 180نوار چسب آلومینیومی عرض  0000008651000051 7

  متر m 0/5 45طول  cm 5نوار چسب آلومینیومی عرض   0000008651000020 8
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  سنسور محیطی و سوییچ مگنت 

  .د و درپوش لوال را خارج نماییدابتدا سه عدد پیچ درپوش لوالي یخچال را باز کنی

  

  
  

براي جدا کردن سوییچ مگنت ابتدا کانکتور آن را  .سپس کانکتور سنسور را خارج نموده و سنسور را از محل خود جدا کنید

  .جدا نموده و سوییچ مگنت را از محل خود خارج کنید

  .کد قطعات مطابق جدول زیر می باشد

  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1سنسور کامل محیطی بیرونی یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004665 1

2 0000054617000452 
سوییچ کامل مگنت درب سیستم برقی و الکترونیکی یخچال فریزر ساید باي ساید 

 اروپایی اسنوا
  عدد 2

  

  سنسور یخچال

  .ر سنسور را جدا کرده و سنسور را خارج نماییددرپوش سنسور را در بیاورید، سپس کانکتو

  

  
  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1سنسور کامل کابین یخچال ساید باي ساید  0000054616004664 1

 عدد SS-P3500 1سنسور بدنه یخچال ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616004155 2



  .سپس پیچ درپوش فن را در بیاورید و درپوش را جدا نمایید

  

  

  .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  

ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1یخچال ساید باي ساید 

SS- 1  عدد 

SS-P3500 1  عدد 

 عدد  SS-P3500 1یخچال ساید باي ساید 

mm  10طول کل mm 3  عدد 
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سپس پیچ درپوش فن را در بیاورید و درپوش را جدا نمایید .را خارج کنید Chiller Zoneتدا طبقه رویی و کشوي 

  

  .توسط دو عدد پیچ ، نگهدارنده فن را باز کنید

  

مراحل مونتاژ بلعکس می باشد .کانکتور فن را آزاد کرده و فن را از نگهدارنده آن جدا نمایید

  .جموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  نام قطعه  

یخچال ساید باي ساید  Semi Coolفن کشو  HIPSدرپوش  0000054616004773

P3500-لرزه گیر الستیکی فن هایژن یخچال ساید باي ساید   0000054616004192

P3500یخچال ساید باي ساید  Semi Coolموتور کامل فن کشو   000005461

یخچال ساید باي ساید  Semi Coolفن کشو  HIPSنگهدارنده  0000054616004772

mm 4پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  0000052111120034

  Chiller Zoneفن 

تدا طبقه رویی و کشوي اب

  

توسط دو عدد پیچ ، نگهدارنده فن را باز کنید

  

کانکتور فن را آزاد کرده و فن را از نگهدارنده آن جدا نمایید

جموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشدکد قطعات این م

 

  

  کد همکاران  ردیف

1 0000054616004773

2 0000054616004192

3 0000054616005208

4 0000054616004772

5  0000052111120034
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  آب مخزن

  .ابتدا دو عدد پیچ مخزن را باز نموده و مخزن را جدا نمایید

  

  
  

  .بایست لوله ها را از ورودي و خروجی مخزن جدا کنید ، میاشید در صورت جدا کردن کامل مخزنتوجه داشته ب

  .کد این قطعه مطابق جدول زیر می باشد

  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SR37 1آب بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید  PPمخزن  0000054616004916 1

2 0000052111120034 
 10طول کل  mm 4پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی چهارسوخور استیل قطر 

mm 
 عدد  2
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  تنظیم درهاي یخچال و فریزر

  :نحوه تنظیم بلندي در

ابتدا پایه تنظیم در را تا جایی که به زمین  .انجام دهید توسط مهره تنظیم که در پایین یخچال قرار داده شده این کار را

را در جهت عقربه هاي ساعت  M12پیچ ) در مجموعه ملزومات می باشد(توسط آچار مخصوص  .برخورد می کند باز نمایید

  .باز کنید

  
به هاي ساعت بچرخانید تا جایی آچار را برگردانده و از قسمت دیگر آن استفاده نمایید، مهره تنظیم لوال را بر خالف عقر سپس

  .که در ها با هم تراز شوند

  
را  M12پس از تراز شدن مهره  .در صورتیکه در یخچال باالتر باشد مهره تنظیم را در جهت عقربه هاي ساعت بچرخانید

 محکم ببندید

  :نحوه تنظیم عرضی در.

ابتدا سه عدد پیچ  .رهاي یخچال و فریزر عمل نماییددرصورتیکه درها بصورت عرضی تنظیم نباشند، مطابق مراحل زیر جهت د

میلیمتري، پیچ تنظیم عرضی را در  4سپس توسط آچار شش سوي  .درپوش لوالي را باز کنید و درپوش لوال را خارج نمایید

  .جهت یا خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید تا در تنظیم شود

  
 .ار داده و توسط سه عدد پیچ ببندیدپس از اتمام عملیات درپوش لوال را در جاي خود قر

 

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

1 0000025118000029 
مخصوص یخچال  SW18 & SW26سایز  mm 101طول  ST12آچار دو سر تخت 

 SS-P3500فریزر ساید باي ساید 
 عدد  1
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  اتصال لوله هاي آب سردکن و یخساز

 .وله آبی رنگ به لوله آبی و لوله سفید رنگ به لوله سفید متصل می گرددنظر داشته باشید که ل در ابتدا مد

  

 
  

سپس  .قبل از اتصال لوله ها به یکدیگر ابتدا رابط فیتینگ را از لوله خارج نموده و درپوش قرار داده شده در لوله را خارج کنید

 .لوله ها را بطور کامل تا مرکز بست فیتینگ وارد نمایید

  .مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشدکد قطعات این 

  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد  SS-P3500 2بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید  in 4\1سایز  push-in fittingرابط  0000054922000460 1

 عدد  SS-P3500 1نگهدارنده شیلنگ تغذیه آب یخساز یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004161 2

3 0000054616004159 
-SSنگهدارنده پالستوفومی لوله ورودي مخزن آب فریزر ساید باي ساید  PPدرپوش 

P3500 
 عدد 1

 عدد SS-P3500 5بست پالستیکی لوله انتقال آب پشت یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054914000332 4

  

  اتصال لوله به فیلتر و شیر برقی

 .مراه اتصاالت شیر آب شهر و فیلتر آب در مجموعه ملزومات قرار داده شده استه بهپنج متر لوله 

  

 
  

ابتدا اتصاالت شیر آب شهر را به آب شهر وصل نمایید و لوله را به آن متصل  .ملیات زیر شیر آب را کامل ببندیدقبل از انجام ع

توسط دو عدد پیچ ببندید و ) Filter Locationرچسب ب(پایه هاي فیلتر آب را در محل تعبیه شده در پشت محصول  .کنید

 .فیلتر آب را در آن نصب نمایید
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سپس لوله را به دو قسمت تقسیم نمایید بطوریکه یک قسمت لوله در خروجی فیلتر جا زده و به شیر برقی متصل گردد و 

طریقه اتصال لوله در شیر برقی بدین صورت است که  .قسمت دیگر به ورودي فیلتر و در ادامه به اتصاالت آب شهر متصل شود

ابتدا مهره شیر برقی را از آن جدا کرده و لوله را درون مهره وارد نموده و سپس لوله را در ورودي شیر برقی فشار داده و در 

  .نهایت مهره را تا آخر ببندید

 
  .کد قطعات این مجموعه مطابق جدول زیر می باشد

  قطعه نام  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد  SS-P3500 1شیر ورودي آب بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004175 1

2 0000054922000457  
اتصال آب شهر به شیر برقی بدنه یخچال فریزر ساید  in 4\1لوله پالستیکی سفید سایز 

 SS-P3500باي ساید 
 متر 5

3 0000054922000456 
اتصال شیر برقی به پله اي بدنه یخچال فریزر ساید باي  in 4\1آبی سایز لوله پالستیکی 

 SS-P3500ساید 
 متر 1

4 0000054617001918 
-SSفیلتر کامل آب بهمراه فیتینگ اینسرت شده بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید 

P3500 
1 

 عدد

 عدد mm 2 16طول کل  mm 4/2قطر پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی چهارسوخور استیل  0000052111120001  5

 عدد SS-P3500 1شیر برقی آب سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004221  6
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  صفحه پشت کمپرسور

 .شش عدد پیچ را باز کنید و صفحه پشت را خارج کنید

  

  
 .مراحل مونتاژ بلعکس می باشد

  .کد قطعات این مجموعه مطابق جدول زیر می باشد

 

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1صفحه فلزي پشت کمپرسور یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004182 1

2 0000052111121072  
 mm 4/2گالوانیزه قطر ) نوك تیز(پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی واشرسرخود 

 mm 12طول کل 
 عدد  6

3 0000037654000075  
عرض  mm 1000طول  kg\m^3 25یک طرف چسب دار پلی اتیلن دانسیته ابر 

20 mm  5ضخامت mm 
 متر  1/4

4 0000054941000368  
اسفنجی کوچک صفحه پشت کمپرسور یخچال فریزر ساید ) نویزگیر(عایق صدا 

 SS-P3500باي ساید 
 عدد  1

5  0000054941000369  
رسور یخچال فریزر ساید باي اسفنجی بزرگ صفحه پشت کمپ) نویزگیر(عایق صدا 

 SS-P3500ساید 
 عدد  1



 

ضریب 

  مصرف
  واحد

SS-P3500 1 عدد 

تایی سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي 
 عدد 1

-SSسیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 
 عدد  1

mm  10طول کل mm 1  عدد 

 عدد SS-P3500 1مجموعه کمپرسور آماده سازي شده یخچال فریزر ساید باي ساید 

-SSلوله رابط مسی ساکشن و کمپرسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 
 عدد  1

 عدد SS-P3500 1وج آب دیفراست آماده سازي شده فریزر ساید باي ساید 

 عدد  SS-P3500 1سیم کشی کامل رابط پله اي به کمپرسور یخچال فریزر ساید باي ساید 

 عدد  2 اسنوا

 عدد  1

C4H10 95  گرم 
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  نام قطعه  

P3500مجموعه شاسی فلزي کمپرسور یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054618000142

0000054 
تایی سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي  3گرمی با خروجی  15خشک کن کامل 

 SS-P3500ساید 

0000054616004501  
سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید ) درایر(نگهدارنده فلزي خشک کن 

P3500 

mm 4ر استیل قطر پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی چهارسوخو  0000052111120034

مجموعه کمپرسور آماده سازي شده یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054618000165

0000054616004325  
لوله رابط مسی ساکشن و کمپرسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 

P3500 

وج آب دیفراست آماده سازي شده فریزر ساید باي ساید لوله خر 0000054617002326

سیم کشی کامل رابط پله اي به کمپرسور یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054617002073

اسنوا BMF 810سیم ارت کمپرسور دوسر سوکت یخچال فریزر  0000054971000022

 لوله مسی شارژ کمپرسور سیکل تبرید یخچال فریزر  00000546160002

C4H10ایزوبوتان فرمول شیمیایی  R600aگاز خنک کننده صنعتی   0000038392000009

 :مجموعه شاسی فلزي

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

  

  کد همکاران  ردیف

1 0000054618000142

2 0000054617002030

3 0000054616004501

4 0000052111120034

5  0000054618000165

6 0000054616004325

7 0000054617002326

- 0000054617002073

- 0000054971000022

- 0000054616000249

- 0000038392000009



  

ضریب 

  مصرف
  واحد

SS-P3500 1 عدد 

BMF 810 عدد 4 اسنوا 

 عدد  SS-P3500 1کندانسور کامل مکعبی سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 

SS-P3500 1  عدد 

 عدد  SS-P3500 1پروانه فن کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 

 عدد  1 فریزر ساید باي ساید بزرگ موتور فن کندانسور سیکل تبرید یخچال 

 عدد  SS-P3500 1موتور کامل فن کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 

کوچک موتور فن کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1نگهدارنده فن کندانسور یخچال فریزر ساید باي ساید 

طول کل  mm 4/2سرعدسی چهارسوخور استیل قطر 
 عدد  2

 عدد  2 پایه کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر اسنوا

کاربرد آببندي بین سقف کندانسور و پله اي یخچال فریزر 
 عدد  1

30 mm  3ضخامت mm 3  عدد 

اصله انداز زیر کندانسور یخچال فریزر ساید باي ساید 
 عدد  3

 50عرض  mm 140ابر شابلونی یک طرف چسبدار لرزه گیر لوله هاي کندانسور طول 
 عدد  1

 mm 70ض عر mm 50ابر شابلونی یک طرف چسبدار لرزه گیر پشت کندانسور طول 
 عدد  2

 10عرض  mm 1000طول 
 متر  0/5

 عدد  3

 عدد  2 ر ساید باي سایدلرزه گیر الستیکی کوچک لوله کندانسور سیکل تبرید یخچال فریز

 عدد  2 لرزه گیر الستیکی بزرگ لوله کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید 
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  نام قطعه

P3500کندانسور یخچال فریزر ساید باي ساید  PPنگهدارنده  0000054616004108

BMF 810پیچ خودکار گالوانیزه کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر  0000054911000001

کندانسور کامل مکعبی سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید   0000054616004186

P3500فن کندانسور یخچال فریزر ساید باي ساید  PPنگهدارنده   0000054616004109

پروانه فن کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید   0000054616004183

بزرگ موتور فن کندانسور سیکل تبرید یخچال  NBRلرزه گیر   0000054616004184

موتور کامل فن کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید   0000054617001926

0000054616004185  
کوچک موتور فن کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید  NBRلرزه گیر 

SS-P3500 

نگهدارنده فن کندانسور یخچال فریزر ساید باي ساید  PPدرپوش   0000054616004110

0000052111120826 
سرعدسی چهارسوخور استیل قطر  Cپیچ بدون مهره خودکار نوع 

13 mm 

پایه کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر اسنوا NBRلرزه گیر   0000054616001411

0000  
کاربرد آببندي بین سقف کندانسور و پله اي یخچال فریزر  PEابر یکطرف چسبدار برشی 

 SS-P3500ساید باي ساید 

عرض  mm 160طول  EPDMابر شابلونی یکطرف چسبدار   0000037654000192

0000037654000199  
اصله انداز زیر کندانسور یخچال فریزر ساید باي ساید ابر برشی پلی اتیلن بدون چسب ف

SS-P3500 

0000037654000200  
ابر شابلونی یک طرف چسبدار لرزه گیر لوله هاي کندانسور طول 

mm  5ضخامت mm 

0000037654000201  
ابر شابلونی یک طرف چسبدار لرزه گیر پشت کندانسور طول 

 mm 5ضخامت 

0000037654000035  
طول  kg\m^3 15ابر یک طرف چسب دار پلی اورتان دانسیته 

mm  10ضخامت mm 

 cm 20بست کمربندي   0000052115100002

لرزه گیر الستیکی کوچک لوله کندانسور سیکل تبرید یخچال فریز  0000054616004894

لرزه گیر الستیکی بزرگ لوله کندانسور سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید   0000054616004895

 :مجموعه کندانسور

کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

  

  کد همکاران  یفرد

1 0054616004108

2 0000054911000001

3 0000054616004186

4 0000054616004109

5  0000054616004183

6 0000054616004184

7 0000054617001926

8 0000054616004185

9 0000054616004110

10 0000052111120826

- 0000054616001411

- 0000037654000163

- 0000037654000192

- 0000037654000199

- 0000037654000200

- 0000037654000201

- 0000037654000035

- 0000052115100002

- 0000054616004894

- 0000054616004895
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  فریزر برد یخچال و

  .ابتدا پیچ هاي درپوش برد را باز نموده و سپس درپوش را بردارید

  

    
  

  .کد قطعات این مجموعه جدول زیر می باشد

  نام قطعه  همکارانکد   ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد SS-P3500 1درپوش برد کامل فرمان یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004172 1

2 0000052111120265  
 4پیچ بدون مهره ماشینی سرعدسی واشر خورشیدي دار چهارسوخور گالوانیزه زرد قطر 

mm  7طول کلmm 
 عدد  3

3 0000054617002310  
-SSفریت دار همراه گلند سیستم برقی و الکترونیکی یخچال فریزر  PVCذیه کابل تغ

P3500 
 عدد  1

4 0000052111120238  
طول  mm 4/2پیچ بدون مهره خودکار سرعدسی چهارسوخور واشرسرخود گالوانیزه قطر 

 mm 16کل 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1ید نگهدارنده فلزي کابل تغذیه یخچال فریزر ساید باي سا  0000054616004323  5

 عدد SS-P3500 1سیم کشی کامل توزیع کننده برق ورودي یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054617002077 6

 عدد  SS-P3500 1به اینورتر یخچال فریزر ساید باي ساید  EMIسیم کشی کامل رابط فیلتر   0000054617002076 7

 عدد  SS-P3500 1فرمان به اینورتر یخچال فریزر ساید باي ساید سیم کشی کامل رابط برد   0000054617002074 8

9 0000054617002075  
-SSسیم کشی کامل رابط سوئیچینگ به برد فرمان یخچال فریزر ساید باي ساید 

P3500 
 عدد  1

 عدد  mm 1 10طول کل  mm 2/9پیچ بدون مهره خودکار سربشقابی چهارسوخور استیل قطر   0000052111120601 10

 عدد  SS-P3500 1یخچال فریزر ساید باي ساید  EMIبرد کامل فیلتر   0000054616004663 11

 عدد  SS-P3500 1موتور یخ خردکن فریزر ساید باي ساید  450VACولتاژ  µF 4خازن   0000054976000047 12

13 0000054616004662  
د باي ساید یخچال فریزر سای ENV4A5Gبرد کامل اینورتر کمپرسور سامسونگ مدل 

SS-P3500 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1برد کامل سوئیچینگ یخچال فریزر ساید باي ساید   0000054617002071 14

15 0000054617001924  
-SSکامل فرمان سیستم برقی و الکترونیکی یخچال فریزر ساید باي ساید  PCBبرد 

P3500 
 عدد  1

 عدد  1 ت دار واسط بین کابل برق و برد یخچال فریزرمجموعه سیم و کانکتور فری  0000054618000166 16

 عدد  1 و درخت سیم یخچال فریزر EMI Filterمجموعه سیم و کانکتور واسط بین   0000054618000167 17

18 0000054616004158  
-SSتیتانیومی برد کامل فرمان بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید  PPنگهدارنده 

P3500 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1سفید برد کامل فرمان بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید  PPنگهدارنده  0000054616004928 19

  

  مجموعه کامل SS-P3500SSبرد کامل فرمان آماده سازي شده تیتانیومی سیستم برقی و الکترونیکی یخچال فریزر  0000054617002308

  مجموعه کامل SS-P3500GWید سیستم برقی و الکترونیکی یخچال فریزر برد کامل فرمان آماده سازي شده سف 0000054617002309
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 وال باال، پایین و درپوش لوالل

  .براي جدا کردن درپوش لوالي یخچال و فریزر ، سه عدد پیچ درپوش را باز نمایید

  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد  مجموعه SS-P3500SSبدنه فریزر ساید باي ساید لوال کامل تیتانیومی پایین  0000054617002337 1

  عدد  مجموعه SS-P3500لوال کامل پایین بدنه یخچال ساید باي ساید  0000054617002339 2

 عدد SS-P3500 1لوال کامل باال آماده سازي شده بدنه یخچال ساید باي ساید  0000054617002385 3

  عدد SS-P3500 1ده سازي شده بدنه فریزر ساید باي ساید لوال کامل باال آما  0000054617002386 4

5  0000052111120243 
 mm 6پیچ بدون مهره ماشینی سرشش گوش واشرسرخود گالوانیزه زرد قطر 

 mm 1رزوه  mm 22طول کل 
  عدد 10

  عدد SS-P3500 1تیتانیومی لوالي درب یخچال ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616004151 6

 عدد SS-P3500 1سفید لوالي درب یخچال ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616004934 7

 عدد SS-P3500 1تیتانیومی لوالي درب فریزر ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616004152 8

 عدد SS-P3500 1سفید لوالي درب فریزر ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616004935 9

  عدد SS-P3500SS 1تیتانیومی زیر لوالي در یخچال ساید باي ساید  ABSدرپوش   0000054616005024 10

 عدد SS-P3500GW 1سفید زیر لوالي در یخچال ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616005023 11

 عدد SS-P3500SS 1تیتانیومی زیر لوالي در فریزر ساید باي ساید  ABSدرپوش   0000054616005026 12

 عدد SS-P3500GW 1سفید زیر لوالي در فریزر ساید باي ساید  ABSدرپوش  0000054616005025 13

14 0000052111120148  
طول کل  mm 3/5پیچ بدون مهره خودکار سرخزینه چهارسوخور گالوانیزه قطر 

13 mm  10طول رزوه mm 
  عدد 10

  بدنه جوشکاري شده

  متفرقه

 عدد  SS-P3500 2 ساید باي ساید فریزر یخچال کننده تنظیم	 PPپایه   0000054616004112 15

 عدد SS-P3500 2نده یخچال فریزر ساید باي ساید پایه تنظیم کن PPدرپوش  0000054616004113 16

16 0000054616004218 
-SSصفحه تقویتی پالستیکی کواکسترود زیر شاسی کمپرسور یخچال فریزر ساید باي ساید 

P3500 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1صفحه پالستیکی کواکسترود جدا کننده زیر بدنه یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004219 17

 عدد 2 پایه گالوانیزه کامل چرخ جلو بدنه یخچال فریزر  0000054617001174 18

 

  مجموعه کامل SS-P3500SSاري شده یخچال فریزر بدنه کامل تیتانیومی جوشک 0000054617002304

  مجموعه کامل  SS-P3500GW بدنه کامل سفید جوشکاري شده یخچال فریزر 0000054617002305
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 : نمایشگر در فریزر 

  . می کنیمرا باز پیچهاي زیر ساپورت پدال  .برق دستگاه را قطع می نمائیم

  

 . نمائیمبا دست در جهت نشان داده شده به قسمت پائین ساپورت پدال فشار وارد نموده و آن را خارج می 

 

    
 

  .خارهاي بورد نمایشگر را به طور کامل آزاد می نمائیم 

 
  

  .با وارد نمودن فشار بر روي خارهاي بورد نمایشگر کانکتورهاي آن را جدا و بورد را خارج می نمائیم 
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  :بستن نمایشگر در فریزربراي 

یسپنسر را از شیارساپورت پدال نشان داده شده در درخت سیم و کانکتورهاي سمت راست د .برق دستگاه را قطع می نمائیم

 .شکل عبور می دهیم 

  
را از شیاربین ساپورت پدال ودیسپنسر نشان داده شده در شکل عبور می   Dispenserدرخت سیم و کانکتورهاي سمت چپ

 .دهیم

  
  

  .همانند شکل مجموعه ساپورت را در موقعیت آن بر روي دیسپنسر قرار می دهیم

 

    

  .با استفاده از دو عدد پیچ سر خزینه مجموعه ساپورت پدال را در موقعیت آن تثبیت می نمائیم

 

  
  

کانکتورهاي درخت سیم را بر روي پایه هاي آن روي نمایشگر وصل و بورد نمایشگر را از قسمت پائین بر روي دیسپنسر مونتاژ 

  .روي دیسپنسر قفل شود نموده و بر روي آن فشار وارد می کنیم تا خار هاي بورد بر
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  
 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

 عدد 2 گالوانیزه  St4.2*12 خزینه سر خودکار پیچ 0000052111120814 1

 عدد 1 دیسپنسر استیل طرح گلویی ساپورت مجموعه 0000054617002341 2

 عدد 1 نمایشگر برد مجموعه 0000054618000106 3

 عدد 1 فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294 4

  

 :ساپورت پدال

  . یر ساپورت پدال را باز می نمائیمپیچهاي زبراي باز کردن ساپورت پدال 

 

  

  . خارج می نمائیم با دست در جهت نشان داده شده به قسمت پائین ساپورت پدال فشار وارد نموده و آن را
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درخت سیم و کانکتورهاي سمت راست دیسپنسر را از شیارساپورت پدال نشان داده شده در شکل عبور می دهیم تا ساپورت 

 .پدال آزاد گردد

  
  :بستن ساپورت پدال براي

 .بور می دهیم ساپورت پدال نشان داده شده در شکل ع را از شیار درخت سیم و کانکتورهاي سمت راست دیسپنسر

 

  
را از شیاربین ساپورت پدال ودیسپنسر نشان داده شده در شکل عبور می  درخت سیم و کانکتورهاي سمت چپ دیسپنسر

 دهیم

  
  

  .همانند شکل مجموعه ساپورت را در موقعیت آن بر روي دیسپنسر قرار می دهیم
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  .وقعیت آن تثبیت می نمائیمبا استفاده از دو عدد پیچ مجموعه ساپورت پدال را در م

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  
  

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

 عدد 2 گالوانیزه St4.2*12 خزینه سر خودکار پیچ 0000052111120814 1

 عدد 1 نمایشگر برد مجموعه 0000054618000106 2

 عدد 1 فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294 3
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  : موتور فلپر 

  .پیچهاي زیر ساپورت پدال را باز می نمائیم  .برق دستگاه را قطع می نمائیم 

 

  
  

  .فشار وارد نموده وآن را خارج می نمائیم  به قسمت پائین ساپورت پدال در جهت نشان داده شده

 

    
  

  مائیمخارهاي بورد نمایشگر را به طور کامل باز می ن

 

  
 

  .موتور فلپر را باز می نمائیم يپیچها .شار بر روي خار آن باز می نمائیمکانکتورهاي بورد نمایشگربا وارد نمودن ف
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  .وآن را خارج می نمائیم کانکتور موتور فلپر را جدا نموده

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

ریب مصرفض  نام قطعه کد همکاران ردیف  واحد 

 عدد 2 گالوانیزه  St4.2*12 خزینه سر خودکار پیچ 0000052111120814 1

 عدد 1 نمایشگر برد مجموعه 0000054618000106 2

3 
 عدد 1  دیسپنسر استیل طرح گلویی ساپورت مجموعه 0000054617002341

 عدد 1  دیسپنسر براق سفید گلویی ساپورت مجموعه 0000054617002299

 عدد 3  استیل  St 4.2*13 سرعدسی خودکار پیچ 0000052111120826 4

 عدد 1  فلپر موتور 0000054617001910 5

 عدد 1 فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294 6



73 

  :دریچه فلپر 

  . یر ساپورت پدال را باز می نمائیمپیچهاي ز.برق دستگاه را قطع می نمائیم

 

  
 

   .فشار وارد نموده وآن را خارج می نمائیم اپورت پدال در جهت نشان داده شدهین سبا دست به قسمت پائ

  

    
 

کانکتورهاي بورد نمایشگررا با وارد نمودن فشار بر روي خار آن جدا می  .خارهاي بورد نمایشگر را به طور کامل جدا می نمائیم

 .نمائیم 

  
 .ر روي ساپورت خارج می نمائیمسیم و کانکتورهاي درخت سیم را از سوراخ موجود ب

  
  .پیچ بست اهرم فلپر را باز می نمائیم
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مجموعه فلپر را در جهت نشان داده شده حرکت داده و آن را خارج  .از نموده و آن را خارج می نمائیمپیچهاي موتور فلپر را ب

 .می نمائیم 

    
  

  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  
  

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

 عدد 2 گالوانیزه  St4.2*12 خزینه سر خودکار پیچ 0000052111120814 1

 عدد 1 دیسپنسر استیل طرح گلویی ساپورت مجموعه 0000054617002341 2

 عدد 3  استیل  St 4.2*13 سرعدسی خودکار پیچ 0000052111120826 3

 عدد 1  فلپر رموتو 0000054617001910 4

 عدد 1  فلپر مجموعه 0000054618000161 5

 عدد 1  فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294 6
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  :مخزن یخ 

 .با حرکت دادن مجموعه کاور یخ ساز به سمت باال این مجموعه را خارج می نمائیم

  

 .شار می دهیم مجموعه مخزن را از قسمت مشخص شده با دو دست گرفته و به سمت باال ف

  
دست به سمت بیرون فشار می دهیم تا کوپلینگ مخزن یخ و زبانه هاي قفل کننده آزاد گردد و سپس  پائین مخزن را با دو

 .مخزن یخ را بیرون می آوریم
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

  

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

 عدد 1 یخ مخزن مجموعه 0000054617002296 1

 عدد 1 فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294 2

 عدد 1  یخساز کاور مجموعه 0000054617002297 3

  

  : یخساز

مجموعه  .با حرکت دادن مجموعه کاور یخ ساز به سمت باال این مجموعه را دمونتاژ می نمائیم .برق دستگاه را قطع می نمائیم

 .ن را از قسمت مشخص شده با دو دست گرفته و به سمت باال فشار می دهیممخز

 

پائین مخزن را با دودست به سمت بیرون فشار می دهیم تا کوپلینگ مخزن یخ و زبانه هاي قفل کننده آزاد گردد و سپس 

نموده و آن را از بدنه  در فریزر جدا می  با باز نمودن شش عدد پیچ مجموعه بدنه یخ ساز را باز .مخزن یخ را بیرون می آوریم

.نمائیم
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با باز نمودن سه عدد پیچ یخساز را از بدنه جدا  .کانکتور یخساز را که در پشت بدنه یخساز موقعیت دهی شده جدا می نمائیم

 .می نمائیم

  
  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

 واحد ضریب مصرف  هنام قطع کد همکاران ردیف

 عدد 1 یخ مخزن مجموعه 0000054617002296 1

 عدد 5 استیل  St 4.2*16عدسی سر خودکار پیچ 0000052111120001 2

 عدد 1 یخساز بدنه مجموعه 0000054618000163 3

 عدد 3  استیل  St 4.2*16عدسی سر خودکار پیچ 0000052111120001 4

 عدد 1  یخساز مجموعه 0000054618000097 5

 عدد 1  یخساز کاور مجموعه 0000054617002297 6

 عدد 1  فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294 7
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  :داخلی  در متحرك پایه مجموعه

  .کاور پیچهاي کشو متحرك را که در هر دو طرف قاب در وجود دارد با کشیدن آن به سمت جلو خارج می نمائیم

 

  
  

  .عدد در دو طرف قاب وجود دارد را باز می نمائیم2به تعداد  پیچهاي کشو متحرك که

 

  
 

 .از قاب در داخلی خارج می نمائیممتحرك را در جهت نشان داده شده آرام به سمت بیرون می کشیم و آن را  کشو
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

  

  :در خارجی یخچال 

 .دو عدد پیچ کاور لوالي در یخچال را باز و کاور آن را بر می داریم . برق دستگاه را قطع می نمائیم

  

 120را در زاویه  نمائیم براي باز نمودن سایر پیچها در داخلی در حالی که در بسته است پیچ نشان داده در شکل را باز می

  .از می نمائیمو آنها را ب درجه قرار داده

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

 عدد 2 )راست(یخچال ریلی سامانه درپوش 0000054616004297 1

 عدد 2 )چپ(یخچال ریلی سامانه درپوش 0000054616004298 2

 عدد 8 0/7 گام استیل M 4*14 خزینه سر متریک پیچ 0000052111121065 3

 عدد 2  متحرك پاکت پایه مجموعه 0000054618000127 4

5 
 عدد 1  یخچال داخلی استیل طرح درب مجموعه 0000054617002287

 عدد 1  یخچال داخلی براق سفید درب مجموعه 0000054617002288
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 .در داخلی و خارجی را بسته و در حالی که وزن در خارجی را مهار نموده ایم لوالي باالي آن را خارج می نمائیم

  
 

  .والي پائین خارج می نمائیمبا حرکت دادن در به سمت باال آن را از داخل ل
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

 

  :در داخلی یخچال 

  .را باز و کاور آن را بر می داریمدو عدد پیچ کاور لوالي در یخچال  .برق دستگاه را قطع می نمائیم

 

  
 

 120را در زاویه  ز می نمائیم براي باز نمودن سایر پیچها ، در داخلیدر حالی که در بسته است پیچ نشان داده در شکل را با

 .ی نمائیمو آنها را باز م درجه قرار داده

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

1 
 عدد 1 یخچال خارجی استیل طرح درب مجموعه 0000054617002292

 عدد 1  یخچال خارجی براق سفید درب مجموعه 0000054617002293

 عدد 1 یخچال خارجی درب باالي لوالي پالستیک بوش 0000054943000183 2

 عدد 1  یخچال خارجی درب باالي لوالي بدنه مجموعه 0000054618000125 3

 عدد 3  0/7 گام استیل M 4*14 خزینه سر متریک پیچ 0000052111121065 4

5 
 عدد 1  کاور لوالي درب یخچال سفید 0000054616004934

 عدد 1  ال تیتانیومکاور لوالي درب یخچ 0000054616004151

 عدد 2  )نوك تیز(استیل  		ST 4.2*13پیچ خودکار سر عدسی  0000052111120826 6



  

 .در داخلی و خارجی را بسته و در حالی که وزن در خارجی را مهار نموده ایم لوالي باالي آن را خارج می نمائیم
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در داخلی و خارجی را بسته و در حالی که وزن در خارجی را مهار نموده ایم لوالي باالي آن را خارج می نمائیم

  .اخل لوالي پائین خارج می نمائیمبا حرکت دادن در به سمت باال آن را از د

  
  

 کلیه پاکتهاي در داخلی را از داخل آن خارج می نمائیم

  .کلیه کانکتورهاي مربوط به در داخلی را از قسمت باالي در باز می نمائیم

 

در داخلی و خارجی را بسته و در حالی که وزن در خارجی را مهار نموده ایم لوالي باالي آن را خارج می نمائیم

 

با حرکت دادن در به سمت باال آن را از د

 

کلیه پاکتهاي در داخلی را از داخل آن خارج می نمائیم

کلیه کانکتورهاي مربوط به در داخلی را از قسمت باالي در باز می نمائیم
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  .ج می نمائیمدو عدد پیچ لوالي باال را باز نموده و سیم ارت را از آن جدا و با مهار نمودن وزن در لوال را خار
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 .با حرکت دادن در به سمت باال آن را از داخل لوالي پائین خارج می نمائیم

  

  
  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

  

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

1 
 عدد 1 یخچال داخلی استیل طرح درب مجموعه 0000054617002287

 عدد 1 یخچال داخلی براق سفید درب مجموعه 0000054617002288

 عدد 1  لوال کامل باال بدنه یخچال 0000054617002385 2

 عدد 2  گالوانیزه M6*20متریک سر شش گوش فلنچ دار  	پیچ  0000052111120236 3



ب و یخ را که در محل نشان داده شده در 

  

  

  

است لوالي آن را خارج می  ب محصول و در حالی که در بسته

85 

ب و یخ را که در محل نشان داده شده در اتصاالت فیتینگ لوله هاي آبرسانی به پدال هاي آ .برق دستگاه را قطع می نمائیم

 .شکل است قطع می نمائیم

 .دو عدد پیچ کاور لوالي باالي در فریزر را باز و کاور آن را خارج می نمائیم

  .اتصاالت کانکتور باالي لوالي در فریزر را جدا می نمائیم

ب محصول و در حالی که در بستهدن وزن دردو عدد پیچ لوالي باال را باز و سپس با مهار نمو

  :در فریزر 

برق دستگاه را قطع می نمائیم

شکل است قطع می نمائیم

 
دو عدد پیچ کاور لوالي باالي در فریزر را باز و کاور آن را خارج می نمائیم

 
اتصاالت کانکتور باالي لوالي در فریزر را جدا می نمائیم

 

 
دو عدد پیچ لوالي باال را باز و سپس با مهار نمو

.نمائیم
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درجه باز نموده و در حالی که وزن در را مهار نموده ایم  با حرکت دادن آن به صورت عمودي در را از داخل  90در را تا زاویه 

 .لوالي پائین خارج می کنیم

  
 

  .والي پائین خارج می نمائیموراخ للوله هاي آب رسانی در فریزر را از داخل س
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  .کد قطعات این مجموعه مطابق شکل و جدول زیر می باشد

 

  

  

  

 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

1 
 عدد 1 فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294

 عدد 1 فریزر براق سفید درب مجموعه 0000054617002295

 عدد 1 امل باال بدنه فریزرلوال ک 0000054617002386 2

 عدد 2  گالوانیزه M6*20سر شش گوش فلنچ دار  متریک پیچ 0000052111120236 3

4 
 عدد 1  کاور لوالي درب فریزر سفید 0000054616004935

 عدد 1  کاور لوالي درب فریزر تیتانیومی 0000054616004152

 عدد 2  )نوك تیز(استیل  		ST 4.2*13پیچ خودکار سر عدسی  0000052111120826 5
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 وکیومروش شارژ و 

  R600aتجهیزات تعمیر سیکل : 1جدول 

  ردیف  نام تجهیز  عکس  ردیف  نام تجهیز  عکس

 

  8  دستگاه جوشکاري

 

  1  پمپ وکیوم

 

کپسول مبرد 

R600a  
9  

 

ترازوي 

  الکترونیکی
2  

 

  10  انبر تخلیه

 

  3 یاب گازنشت

 

  11  لوله بر

 

شیلنگ تخلیه 

 مبرد
4  

 

  12  کپیالري بر

 

  5  شیر سرویس

 

  13  کپسول ازت
 

سیم جوش سه 

یا پنج درصد و 

سیم جوش سی 

  درصد

6  

  

  7  کور کن
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  R600aمراحل تعمیر سیکل : 2جدول 

  مرحله عملیات عکس

 

اگر کمپرسور داراي شیر سرویس است، شیلنگ تخلیه 

در غیر اینصورت بوسیله انبر . را به آن وصل کنید

سوراخ کرده و شیلنگ تخلیه را به تخلیه لوله شارژ را 

 .انبر تخلیه متصل کنید

که انبر بر روي لوله حرکت نکند و در  توجه کنید

سرجاي خود به اندازه کافی محکم شده باشد که 

  .امکان نشتی مبرد وجود نداشته باشد

در حین تخلیه مبرد نباید هیچ گونه شعله  توجه کنید

  .باشدیا جرقه در اطراف محصول وجود داشته 

1  

 

مبرد داخل سیکل را از طریق شیلنگ تخلیه خارج 

مدت زمان الزم براي تخلیه مبرد از داخل .نمایید

  .دقیقه می باشد 7سیکل 

که خروجی شیلنگ تخلیه حتما باید در  توجه کنید

 .هواي آزاد قرار داشته باشد

2  

 

 دقیقه از تخلیه مبرد، 7پس از گذشت مدت زمان 

شیلنگ تخلیه را باز نموده و شیلنگ رابط را به پمپ 

وکیوم متصل کنید سپس آن را روشن نموده تا پمپ 

دقیقه کاکرده تا از خروج کامل  10به مدت حداقل 

  .مبرد از داخل سیکل مطمئن شوید

که پمپ وکیوم باید حتما باید در هواي  توجه کنید

  .شدآزاد یا محیطی با تهویه مناسب قرار داشته با

در حین تخلیه مبرد نباید هیچ گونه شعله توجه کنید

  .یا جرقه در اطراف یخچال وجود داشته باشد

3  

 

پس از تخلیه مبرد بوسیله پمپ وکیوم  ،پمپ را 

  .خاموش نموده شیلنگ رابط را از پمپ جدا نمائید

لوله سرویس درایر را با لوله بر بریده سپس شیلنگ  

وصل نموده شیر کپسول را  رابط را به کپسول گاز ازت

به آرامی باز کنید مطمئن شوید که گاز ازت از شیر 

سرویس درایر خارج می شود و دیگر مبردي در سیکل 

  .باقی نمانده است

در حین تخلیه مبرد نباید هیچ گونه شعله  توجه کنید

  .یا جرقه در اطراف یخچال وجود داشته باشد

4  
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دستگاه نشت یاب از  پس از پایان تخلیه مبرد بوسیله

عدم وجود مبرد در محیط اطراف یخچال اطمینان 

حاصل نمائید در غیر این صورت باید هواي محیط 

  .تهویه شود 

در صورت اطمینان از عدم وجود مبرد در اطراف 

می توان از ) توسط نشت یاب(محصول و داخل سیکل

  .دستگاه جوشکاري استفاده نمود

با استفاده از ... ر و ، کندانسوجهت تعویض کمپرسور

هاي رابط اجزاي سیکل را از دستگاه جوشکاري لوله

  .قطعه مورد نظر را تعویض نمائیدو  هم جدا کنید

 R600aدر حین جوشکاري کپسول مبرد  توجه کنید

  .نباید در محل وجود داشته باشد

که در هر بار تعمیر سیکل درایر حتما باید  توجه کنید

  .تعویض گردد

که شعله دستگاه جوش به اجزاي سیکل  یدمراقب باش

  .آسیب نرساند

5  

 

  

هاي رابط اجزاي سیکل را با استفاده از دستگاه لوله

  .جوشکاري به یکدیگر جوش دهید

توجه کنید که براي جوش دادن قسمتهایی که با 

از سیم جوش ) مس به مس(اند دایره مشخص شده

درصد نقره، و براي جوش دادن  5یا  3مسی 

مس به (اند متهایی که با مثلث مشخص شدهقس

درصد  30از سیم جوش ) استیل به استیل -استیل

  .نقره باید استفاده شود

 R600aدر حین جوشکاري کپسول مبرد  توجه کنید

  .نباید در محل وجود داشته باشد

که شعله دستگاه جوش به اجزاي سیکل  مراقب باشید

  .آسیب نرساند

  

6  

 

) شیر سوزنی(در صورتیکه کمپرسور شیر سرویس

ندارد بوسیله در پوش شیر سرویس مغزي شیر را با 

  .چرخاندن در جهت پاد ساعتگرد باز نمائید

، نباید قبل از باز کردن مغزي شیر سرویس توجه کنید

شعله را به آن نزدیک نمائید چون باعث سوختن 

  .الستیک آبند آن می شود

7  
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را به کمپرسور ) شیر سرویس(لوله شارژ کمپرسور 

جوش دهید براي ایمنی بیشتر و آسیب نرسیدن به 

کمپرسور، انتهاي شیر سرویس و کمپرسور را با یک 

  .پارچه خیس بپوشانید

8  

 

 

پس از مطمئن بودن از خنک شدن شیر سرویس بعد از 

  .وي آن ببنیدجوشکاري ، مغزي شیر سرویس را برر

جهت وکیوم و شارژ محصول مطابق تصویر روبرو باید پمپ 

گیج وکیوم یا گیج آبی (وکیوم را به گیج فشار پائین 

  .متصل نمود )رنگ

پس از هواگیري شیلنگ رابط کپسول مبرد به شیر 

) مطابق دستورالعمل استفاده از ترازو(اتوماتیک ترازو 

ک به گیج فشار باال شیلنگ رابط دیگري را از شیر اتوماتی

  .متصل نمائید )گیج قرمز رنگ(

را به شیر )شیلنگ زرد رنگ(از مسیر وسط شیلنگی 

  .سرویس کمپرسور وصل کنید

  :مراحل وکیوم شارژ مطابق ترتیب زیر می باشد

ولو سمت گیج فشار پائین و ولو سمت گیج فشار باال را باز 

 .پمپ وکیوم را روشن نمائید .کنید

) BMFو  TMFمحصوالت ( 60د به مدت پمپ وکیوم بای

 .دقیقه روشن باشد) محصوالت ساید( 80تا 

گیج وکیوم یا گیج آبی (پس از این مدت گیج فشار پائین 

 cm 76-یا  in Hg 30-را کنترل نمائید باید فشار )رنگ

Hg  را نشان بدهد درغیر اینصورت باید از ابتدا و از مرحله

 .شروع به کار نمائید 1

اطمیان از عدم وجود نشتی و وکیوم کامل در صورت 

سیکل ، شیر سمت گیج فشار پائین را ببندید و پس از آن 

 .پمپ وکیوم را خاموش نمائید

، میزان شارژ مورد )بق دستورالعمل استفاده از ترازومطا(

نظر را بر روي ترازو تنظیم نموده و شارژ محصول را شروع 

 .کنید

شیر اتوماتیک ترازو جدا  پس از اتمام شارژ، کپسول را از

 .نموده از محل دور نمائید

محصول را به برق متصل کنید منتظر بمانید تا کمپرسور 

دقیقه از روشن شدن  5روشن شود پس از گذشت زمان 

کمپرسور شیلنگ را از شیر سرویس کمپرسور جدا نمائید و 

  .درپوش شیر سرویس کمپرسور را ببندید

9  
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در حین  ، نشتی را یکبارت یابکار با نشپس از اتمام 

روشن بودن و یکبار هم در حین خاموشی کمپرسور 

  .چک نمائید

در صورت تعویض اواپراتور محصول از نشتی اتصاالت 

آن اطمینان حاصل نمائید چرا که نشتی داخل 

  .محفظه یخچال یا فریزر خطرناك می باشد

10  

  

پس از پایان عملیات تعمیر محصول، کلیه ابزار و 

تجهیزات کار را جمع کرده درب پشت محصول را 

  .ببندید

11  
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  عیب یابی

  فریزر به صورت عادي کار می کند – یخچال گرم است - 1



94 

  فریزر به صورت عادي کار می کند –یخچال خیلی سرد است  -2
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  فریزر گرم است –یخچال گرم است  - 3
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  گرم است فریزر –یخچال به صورت عادي کار می کند  - 4
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  عیب یابی صداي خش خش اواپراتور -5

  

 

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

کنترل نمائید که اواپراتور در محل هاي تعیین شده خود 

 .بر روي کابین قرار داشته باشد

  صداي ارتعاش یا تکان خوردن اواپراتور

) لوله کپیالري(از لوله رابط براي اتصال لوله موئین  - 1

 .به اواپراتور استفاده شده باشد

لوله (صداي خش خش ناشی از لوله موئین 

زمانی که اینچنین صدایی شنیده شد باید از بوتیل  -2

اتصال لوله موئین به  مطابق تصویر برروي) صداگیر(

اواپراتور استفاده کرد به گونه اي که هر دو نقطه 

 .جوشکاري شده را شامل شود

1  

2  
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  تست قطعاتروش 

  :تست قطعه میکروسوئیچ دیسپنسر 

  :فاقد عملکرد یا داراي عملکرد نامناسب باشدي پدال، چنانچه میکروسوئیچ ها

 .دیسپنسر را دمونتاژ نمایید و از صحت اتصال کانتکتورها به بورد نمایشگر و قطعات مطمئن شوید )1

 .خشک بودن میکروسوئیچ ها را بررسی نمایید )2

 .را جدا کنید ي آنمیکروسوئیچ را دمونتاژ نمایید و کانکتورها )3

مانند شکستگی یا بریدگی ( ز نظر مکانیکی بررسی نمایید و چنانچه عیبی در قطعه از نظر ظاهري وجود دارد سالم بودن قطعه را ا )4

 .، قطعه را تعویض نمایید)ترمینال 

 .قرار دهید beep checkمولتی متر را در وضعیت  )5

 .بوق قطع گردد مانند شکل با فشردنکلید میکروسوئیچ، بایستی صداي بوق شنیده شود و با رها کردن آن صداي )6

 ..بسته می شوند پدالاین محصول در حالت عادي باز می باشند و با فشرده شدن ) آب و یخ ( دقت کنید که میکروسوئیچ دیسپنسر  )7

  

  .میکروسوئیچ وصل و صداي بوق می آید:  2حالت   .میکروسوئیچ قطع و صداي بوق نمی آید:  1حالت 

    

  

   .عمل نمود، میکروسوئیچ سالم است و نیازي به تعویض آن نیست چنانچه مانند شکل فوق، میکروسوئیچ

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :تست قطعه موتور فلپر

  :فاقد عملکرد یا داراي عملکرد نامناسب باشد، فلپرچنانچه 

 .سب کانکتورها به بورد نمایشگر و موتور مطمئن شویددیسپنسر را دمونتاژ نمایید و از صحت عملکرد فنر دریچه فلپر و اتصال منا )1

 نمایید باز فلپر را از دیسپنسرموتور  )2

 .سالم است و داراي شکستگی چرخ دنده یا شکستگی بدنه نیست مطمئن شوید که قطعه از نظر ظاهري. )3

 .اندازه گیري نمایید بین دو ترمینال موتور را با مولتی مترمانند شکل زیر، مقاومت   )4

 .باشد، موتور  احتماال سالم است  4Ω ~ 25 Ω  چه مقاومت اندازه گیري شده در محدودهچنان )5

  

  

  

اگر موتور حرکت نکرد، ولتاژ را در جهت معکوس اعمال . ولت به موتور فلپر به صورت شکل زیر اعمال نمایید 12ولتاژ   ،یک منبع تغذیهبا  )6

اگر موتور دوباره حرکت کرد، موتور سالم است ولی اگر موتور . نمایید معکوس را اعمال ولتاژ اگر موتور حرکت کرد، دوباره جهت. کنید

  .0.حرکت نکرد، موتور خراب است

  

       

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :تست قطعه دمپر

 ..دمونتاژ نمایید دمپر رابا باز نمودن صفحه توزیع هواي یخچال،  )1

نیست و صداي ) به خصوص در قسمت لوال و چرخ دنده ( ریدگی ه قطعه از نظر ظاهري سالم است و داراي شکستگی یا بمطمئن شوید ک )2

 .عادي دارد

بود، مقاومت بین سیم هاي  Ω ~ 600 Ω 250 اگر مقدار این مقاومت بین . مقاومت بین سیم هاي زرد و قرمز رنگ را اندازه گیري کنید )3

  .باشد Ω ~ 600 Ω 250بین  نیزبایستی مقدار این . گیري کنید آبی و سفید رنگ را اندازه

را اندازه گیري کنید، اگر مقاومت بین  ) مقاومت هیتر دمپر ( مقدار مقاومت بین دو سیم مشکیچنانچه بر روي دمپر برفک مشاهده شد،  )4

 .سالم استهیتر بود، Ω ~ 250 Ω 100 در محدودهاین دو سیم 

  

  اندازه گیري مقاومت بین سیم هاي آبی و سفید  سیم هاي زرد و قرمز اندازه گیري مقاومت بین

    

  اندازه گیري مقاومت هیتر دمپر

  

  

یخچال را در سردترین حالت قرار  وصل و ستینگبدون جا زدن صفحه توزیع هوا را  آنتا نیمه باز کنید و سپس سوکت با دست دمپر را  )5

دمپر هر دو درب محصول بایستی براي مدت حداقل یک دقیقه  بسته باشد و حدود پانزده الی سی  دقت نمایید، براي باز شدن. دهید

و در غیر سالم  قطعهاگر دمپر از جاي خود حرکت کرد،   پس از انجام این تست ،. ثانیه پس از باز شدن درب یخچال دمپر بسته می شود

 .بایستی تعویض گرددیا بورد فرمان ، قطعه این صورت 

  

 .س از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شویدپ
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  :و فن چیلر زون ایرفرشتست قطعه موتور فن 

 :فاقد عملکرد، یا عملکرد نامناسب و یا صداي غیر عادي باشند چیلر زون  وچنانچه هر یک از فن هاي ایرفرش 

 .کاور قطعه را برداشته و از صحت اتصال کانکتور آن  مطمئن شوید )1

 .را دمونتاژ نموده و از محصول جدا کنیدقطعه  )2

 .مطمئن شوید که قطعه از نظر ظاهري و صدا سالم است و پروانه فن آن نیز داراي شکستگی نمی باشد )3

در . شودبه سیم مشکی متصل آن و سر منفی  رنگ به سیم قرمز دقت کنید که سر مثبت ولتاژ . متصل نمایید VDC 12موتور را به ولتاژ  )4

 .در این حالت فن باید با به صورت عادي و نرمال بچرخد .موتور، از اتصال درست سیم هاي رابط با منبع تغذیه مطمئن شوید راه اندازي

  

  

  

 .دهید، یک آهن ربا روبروي میکروسوئیچ درب یخچال قرار و نصب بر روي محصول جهت اطمینان از عملکرد صحیح قطعه پس از تعویض )5

یا فن  ایرفرشفن آیکن با فعال سازي  . ل را بسته تشخیص داده و روشنایی را خاموش می کنددر این حالت محصول درب یخچا

  .، بایستی موتور فن به کار بیفتد -هر کدام که قطعه را به آن متصل کرده اید -زون از روي نمایشگر چیلر

  

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :پراتورتست قطعه موتور فن اوا

 .قطعه را به صورت کامل دمونتاژ نموده و از محصول جدا نمایید )1

 .اگر این گونه نیست، قطعه معیوب را تعویض نمایید.غیر عادي ندارند يو صدا سالم از نظر ظاهري آنفن و پروانه موتور مطمئن شوید که  )2

  .دقت نمائید پروانه بر روي موتوردر نصب صحیح 

اگر منبع تغذیه جداگانه در اختیار شما نیست، . ، موتور را به منبع تغذیه وصل نماییدزیر مانند تصویر،  سالم است اگر موتور از نظر ظاهري )3

تصویر  سوئیچینگ براي راه اندازي موتور فن در بورد روش استفاده از . توانید از منبع تغذیه سوئیچینگ خود محصول استفاده نمایید می

 .رعایت نکات ایمنی الزامی استدر این روش  .آمده است زیر

  

  

 . موتور شروع به چرخیدن ننماید، قطعه معیوب است چنانچهپس از اتصال تغذیه به موتور،  )4

و  مودهدر جاي خود مونتاژ نمجددا  ، موتور را آنبراي اطمینان از سالم بودن . موتور شروع به چرخش نمود، موتور احتماال سالم است اگر )5

جهت تسریع می توانید از کلید میانبر استارت کمپرسور استفاده  .ي نمایید تا فن اواپراتور شروع به چرخش کندمحصول را راه انداز

ربا به  یک آهن ، دیدن چرخش موتور جهت .دقت نمایید فن اواپراتور تنها موقعی می چرخد که درب فریزر بسته باشد. نمایید

  .کندروشن را خاموش و فن  را ا بسته فرض کرده و روشناییتا محصول درب ر میکروسوئیچ فریزر نزدیک نمایید

  نماي بورد اصلی

  

  

مربوط به فن 

اواپراتور  و 

 فیدبک آن

تاژ تغذیه ورودي ول

DCبه بورد اصلی 
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روشن است،  با یک  به محصول متصل و چنانچه فن اواپراتور می چرخد ولی محصول خطاي آن را اعالم می کند، در حالتی که فن )6

  .باشد  VDC 3 ~ 2ن بیاین ولتاژ باید .  متر ولتاژ فیدبک آن را اندازه گیري نمائید مولتی

از  10یا پین شماره (  J111و جامپر  GND، ولتاژ بین پین آنجهت اندازه گیري ولتاژ فیدبک فن اواپراتور، تقریباً دو دقیقه پس از راه اندازي 

  .اندازه بگیرید بر روي بورد فرمان  را مطابق شکل زیر) ، سیم سفید  CN10کانکتور 

  

    

 

 .بک آن سالم است، عیب را در بورد فرمان یا درخت سیم جستجو کنیدچنانچه فن و فید )7

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :تست قطعه موتور فن کندانسور

 .قطعه را به صورت کامل دمونتاژ نموده و از محصول جدا نمایید )1

 . اگر این گونه نیست، قطعه معیوب را تعویض نمایید. غیرعادي ندارد يصداو  سالم از نظر ظاهري آنفن و پروانه موتور مطمئن شوید که  )2

 . در نصب صحیح پروانه بر روي موتور دقت نمائید

اگر منبع تغذیه جداگانه در . تا بچرخد منبع تغذیه وصل نماییدیک ، موتور را به زیر مانند تصویر اگر موتور از نظر ظاهري سالم است، )3

روش استفاده از بورد سوئیچینگ براي راه اندازي . توانید از منبع تغذیه سوئیچینگ خود محصول استفاده نمایید اختیار شما نیست، می

  .در این روش رعایت نکات ایمنی الزامی است .آمده است تصویر زیر موتور فن در 

  

  

، دوباره موتور را در جاي خود مونتاژ آنودن براي اطمینان از سالم ب. چنانچه موتور شروع به چرخش نمود، موتور احتماال سالم است )4

و  ، بایستی کمپرسور به راه بیفتدفنبراي دیدن چرخش . تا فن کندانسور شروع به چرخش کند نمودهنمایید و محصول را راه اندازي 

 .استفاده نمائیدت استارت سریع کمپرسور می توانید از کلید هاي میانبر هج .درجه سانتیگراد باشد 16دماي محیط نیز باالي 

درخت عیب را در در غیر این صورت . ، فن سالم استاشدب 1VDC  کمتر ازآن اگر همزمان با چرخش موتور، ولتاژ فیدبک مطابق شکل ،   )5

 .جستجو کنید فرمان سیم و بورد

  

  

به  DCورودي ولتاژ تغذیه 

 بورد اصلی

مربوط به فن کندانسور و 

 فیدبک آن
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  طریقه اندازه گیري ولتاژ فیدبک فن کندانسور

را ) R122مقاومت ( CN04 از کانکتور  3 پین شماره و  GNDبایستی ولتاژ بین پین براي اندازه گیري ولتاژ فیدبک فن کندانسور، 

  .گیري کنید که در زیر نشان داده شده است اندازه

  

 

 

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید

 



106 

  :تست قطعه موتور یخ خرد کن

 :چنانچه موتور یخ خرد کن فاقد عملکرد باشد 

مولتی متر درب ساپورت بورد فرمان  روي سقف محصول را باز کرده، بدین منظور . اتصال کانکتورهاي مربوطه اطمینان حاصل فرمائید از 

 .اندازه گیري نمائیدقرار داده و ولتاژ دو سر خازن را  ACرا در حالت 

o یستی ایراد را در میکروسوییچ هاي پدال، بورد چنانچه در زمان فشرده شدن پدال یخ ، ولتاژ دو سر خازن وجود نداشته باشد، با

بدین منظور قطعه دیسپنسر را باز نموده و میکروسوییچ پدال یخ را مطابق با . درخت سیم جستجو کرد یانمایشگر ، بورد فرمان 

لوالي درب  در صورت سالم بودن، کانکتور هاي پشت بورد نمایشگر، کانکتور هاي زیر کاور. دستورالعمل مربوطه، چک نمائید

مکعبی یا (در بورد فرمان، بسته به انتخاب نوع یخ . بر روي یورد فرمان را بررسی نمائید) Display )CN13فریزر و کانکتور 

در زمان فشرده شدن پدال ) CN13از کانکتور  11و  10هاي شماره  پین(یکی از سیم هاي قهوه اي و آبی ولتاژ  ،)خرد شده

یک (بایستی صداي وصل رله ، ، در بورد فرمان یخ همچنین در زمان فشرده شدن پدال. مین باشدنسبت به ز 5VDCیخ بایستی 

  200VACدر صورتی که صداي وصل رله شنیده می شود ولی ولتاژ دو سر خازن بیشتر از  . شنیده شود) صداي تیک کوتاه

 .نمی شود و موتور کار نمی کند، بورد فرمان را تعویض کنید

o 200ن فشرده شدن پدال یخ ، ولتاژ دو سر خازن  بیشتر از  چنانچه در زماVAC   ،باشد، بایستی ایراد را در موتور یخ خردکن

. کاور لوالي درب فریزر را باز کرده و اتصال کانکتورهاي زیر آن را چک کنیددر این حالت . خازن و یا درخت سیم جستجو کرد

  200VAC، بایستی بیشتر از   نیز ید و آبی آسمانی در کانکتور زرد رنگدر زمان فشرده شدن پدال یخ، ولتاژ  سیم هاي سف

 .را باز و چک نمائید یخ خرد کن و خازن اگر ولتاژ وجود داشته باشد ولی موتور یخ خرد کن همچنان کار نمی کند، موتور. باشد

 .کانکتورهاي زیر آن مطمئن شویدپیش از از جدا نمودن کامل ساپورت مجموعه یخساز از محصول، از مناسب بودن اتصال 

  

 :باشد  یکسره شدهچنانچه موتور یخ خرد کن 

جهت تست ، قطعه دیسپنسر را باز کرده و مطابق با دستورالعمل مربوطه، از . چراغ هاي دیسپنسر نیز دائما روشن می ماند در این حالت

ر صورت صحت این قطعات، رله هاي موتور یخ خرد کن بر د. صحت میکروسوییچ هاي پدال و خشک بودن آن ها اطمینان حاصل فرمائید

  .روي بورد فرمان را چک کنید

  

  :تست موتور یخ خرد کن 

 .محصول جدا کنید یخ خردکن، موتور را به صورت کامل ازجهت تست موتور  )1

 .جدا کنید فرماناز باالي سر محصول، در کنار بورد  نیزخازن موتور یخ خرد کن را  )2

دقت  یست، قطعه معیوب را تعویض نماییداگر این گونه ن. از نظر ظاهري سالم هستند، هر دو تور یخ خردکن و خازن مطمئن شوید که مو )3

تعویض  قبل از  بنابراین. صداي زیادي تولید می کند و در حضور یخ، این صدا بیشتر هم می شودموتور یخ خرد کن به طور ذاتی که  شود

 .را در نظر بگیرید و با مشتري در میان بگذارید قطعه به دلیل صداي زیاد، این مطلب

   

  

خازن راه انداز موتور 

 یخ خردکن
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چنانچه . قرار دهید و وضعیت اتصالی بین هر کدام از سیم هاي موتور یخ خردکن را بررسی نمایید Beep Checkمولتی متر را در حالت  )4

وجود دارد، بایستی موتور یخ  یاتصال ، و بدنه) که به طور کامل از محصول جدا شده است( بین هر کدام از سیم هاي موتور یخ خردکن

 .در غیر این صورت به مرحله بعد بروید. خردکن تعویض گردد

  

 و بدنه خاکستريبررسی اتصالی سیم  و بدنه مشکیبررسی اتصالی سیم   بررسی اتصالی سیم سفید و بدنه

      
 

هاي اندازه گیري شده  بایستی در محدوده قابل پذیرش قرار تمامی مقاومت . مقاومت بین سرسیم هاي مختلف موتور را اندازه گیري کنید )5

 .اگر این چنین نبود، قطعه را تعویض نمایید.گیرند

 

  اندازه مقاومت بین سیم پیچ هاي موتور یخ خردکن

 )Ω(حد پذیرش   محل اندازه گیري مقاومت

 Ω 350 ~ 150  مقاومت بین سرسیم سفید و خاکستري

 Ω 150 ~ 70  یمقاومت بین سرسیم سفید و مشک

  Ω 200 ~ 80  مقاومت بین سر سیم مشکی و خاکستري

 
 

مقاومت بین سرسیم سفید و اندازه گیري 

  خاکستري
  مقاومت بین سرسیم سفید و مشکیاندازه گیري 

اندازه گیري مقاومت بین سر سیم 

  مشکی و خاکستري
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 ، قطعه را طبق نقشه مدار زیر به برق وصل نمایید)پذیرش بودند یعنی مقاومت ها در محدوده ( چنانچه مقاومت موتور درست بود  )۶

 

  نحوه سیم بندي موتور یخ خرد کن

 

  چرخش ساعتگرد  چرخش پاد ساعتگرد

  : توضیح

مدار پادساعتگرد،  در. طبق نقشه، در مدار ساعتگرد فوق،سیم فاز به سیم مشکی موتور و سیم نول به سیم خاکستري موتور وصل شده است

سیم فاز به سیم مشکی موتور و سیم نول به سیم سفید موتور وصل شده است و در هر دو مورد، بین سیم سفید رنگ و سیم خاکستري رنگ 

نکات ایمنی  در این تست رعایت .دقت کنید که خازن موتور یخ خردکن در این محصول، داراي پالریته نمی باشد. خازن موجود می باشد

  .زامی استال

موتور و  مطابق با جدول ذیل بود،) جریان یا تعداد دور در دقیقه اندازه گیري شود( اگر موتور با مدار فوق به راه افتاد و مشخصات موتور  )7

چنانچه . ییدراه نیفتاد، موتور را تعویض نمایید و دوباره مراحل باال را تکرار نمابه خازن هر دو سالم هستند، ولی اگر موتور با مدار فوق 

 موتور نو نیز کار نکرد، خازن را تعویض کنید و اگر مشکل برطرف نشد، عیب را در درخت سیم و بورد الکترونیک محصول جستجو نمایید

. 

  و حدود پذیرش یخ خردکن مشخصات موتورجدول 

  در حالت پادساعتگرد حد پذیرش  در حالت ساعتگرد حد پذیرش  مشخصات موتور 

 RPM(  10~17 RPM 10~17 RPMدر دقیقه یا دور (دور موتور 

 A 0.4 ~ 0.7 A 0.5 ~0.3  )آمپر ( جریان 

 w 82.5 ~ 137.5 w 102.5~61.5  )وات ( توان 

 N.m 11.8 ~ 19.6 N.m 14.4 ~ 8.6  )نیوتن متر( گشتاور 

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید

 مشکی مشکی

 خاکستري

 سفید

 سفید

 خاکستري

 مدار پاد ساعتگرد مدار ساعتگرد

ن
از

خ
ن 

از
خ
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  :و ترموفیوز) یفراست هیتر د( تست قطعه هیتر اواپراتور 

 :و یا بر روي اواپراتور محصول آثار برفک زدگی شدید وجود داشته باشد  انچه محصول خطاي دیفراست ناموفق داشته باشدچن 

. جهت تست هیتر دیفراست، وارد منوي سرویس کار شده و از طریق کلید میانبر دیفراست سریع، به محصول فرمان وصل هیتر دهید )1

چنانچه هیتر سالم باشد پس از چند دقیقه دماي . نوي سرویس کار شده و دماي فعلی سنسور اواپراتور را مشاهده نمائیدمجددا وارد م

 . اواپراتور بایستی شروع به باال رفتن کند

را در حالی که سوکت هیتر  .محصول را از برق کشیده و صفحه توزیع هواي فریزر را باز کنید ابتداجهت تست هیتر دیفراست و ترموفیوز،  )2

 .هیتر به اواپراتور متصل است جدا کنید

مقاومت بین دو سیم قهوه اي که وارد کانکتور ( در کانکتور  آنمطابق شکل زیر، ابتدا وضعیت هیتر را با گرفتن مقاومت از دو سر سیم  )3

. وفیوز سري شده با هیتر سالم هستندبود، هیتر دیفراست و ترم Ω 250 ~ 130اگر این مقاومت در محدوده . بررسی نمایید) شده است

  .چنانچه مقاومت گرفته شده در محدوده مجاز نبود، هیتر دیفراست بایستی تعویض شود

 

  )مقاومت بین دو سیم قهوه اي( اندازه گیري مقاومت هیتر 

    
 

اگر سیم . بررسی کنید کانکتور هیتردر  قرار دهید و وضعیت اتصال بین دو سیم سفید و آبی را Beep Checkمولتی متر را در حالت  )4

 .در غیر این صورت، ترموفیوز را تعویض نمایید. سفید به سیم آبی متصل بود، این ترموفیوز  سالم است

  بررسی وضعیت ترموفیوز
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فی است تمامی براي این کار کا. چنانچه موارد فوق درست بود، مطمئن شوید که سیم هیتر به بدنه هیتر یا اواپراتور اتصالی ندارد )5

اتصال هر چهار سیم را که وارد کانکتور هیتر شده . قرار دهید  Beep Check کانکتورهاي فریزر را جدا نموده و مولتی متر را در وضعیت

چنانچه سیم هیتر به بدنه فلزي آن متصل است، مجموعه ). شکل هاي زیر ( با بدنه فلزي هیتر بررسی نمایید) به صورت جداگانه ( است

 .یتر را تعویض نماییده

 .در صورت سالم بودن قطعه هیتر و ترموفیوزها، ایراد را در درخت سیم و یا بورد فرمان جستجو کنید )6

  

  بررسی وضعیت اتصالی سر دوم سیم هیتر به بدنه  بررسی وضعیت اتصالی سر اول سیم هیتر به بدنه

    

  ی وضعیت اتصالی سر دوم سیم ترموفیوز به بدنهبررس  بررسی وضعیت اتصالی سر اول سیم ترموفیوز به بدنه

    

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :روش تعویض ترموفیوز

  

  .جهت تعویض ترموفیوز، ترموفیوز نو را که شامل دو عدد شرینک حرارتی و ترموفیوز می باشد را آماده کنید

. اواپراتور که با سیم به صورت جداگانه به کانکتور متصل شده است، قابلیت تعویض دارد در این محصول، فقط ترموفیوز سمت راست )1

 .تعویض نماییدرا با هم  هیتر ترموفیوز وچنانچه ترموفیوز دیگر معیوب بود، مجموعه 

 .، محصول را از برق جدا کنید)داراي سیم هاي آبی و سفید رنگ ( جهت تعویض ترموفیوز سمت راست  )2

 .بدین روش مطابق دستورالعمل ذکر شده در قبل عمل نمائید .مطمئن شوید که ترموفیوز خراب استدر ابتدا  )3

 .با احتیاط بدون اینکه لوله هاي اواپراتور بریده یا شکسته شود اواپراتور را کمی بچرخانید تا امکان تعویض ترموفیوز را پیدا کنید )4

 .د و بست کمربندي ترموفیوز را قطع کنید تا سیم آن آزاد گرددموقعیت دقیق بسته شدن ترموفیوز را به خاطر بسپاری )5

 15سر سیم هاي سفید و آبی را با یک وسیله نوك تیز از کانکتور خارج نمایید یا چنانچه نمی توانید سیم هاي سفید و آبی را از فاصله  )6

نک حرارتی مناسب که درون بسته ترموفیوز جدید سانتی متري کانکتور قطع کنید و ترموفیوز جدید را جایگزین نموده و آن را با شری

 .شرینک نماییدحتما است، 

 .مطمئن شوید که ترموفیوز پس تعویض، در جاي قبلی خود قرار گرفته است )7

 .تیوب شیشه اي رنگ را از وسط در امتداد طول بریده و آن را دور سیم محل اتصال قرار دهید و با چسب برق در جاي خود محکم کنید )8

 .مراحل اندازه گیري مقاومت و بررسی اتصالی هیتر را انجام دهید و از کارکرد درست هیتر مطمئن شوید دوباره )9

و اواپراتور را با دقت به جاي اصلی خود برگردانید و مواظب باشید تا لوله هاي . با بست کمربندي ترموفیوز را در جاي خود محکم کنید )10

  .اواپراتور بریده یا شکسته نشود

  

  

  

  

  

 .از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شویدپس 
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  :تست قطعه شیر برقی

  :چنانچه حدس می زنید شیر برقی محصول خراب است، مراحل زیر را انجام دهید

 .برق محصول را قطع کنید )1

 .ظاهر شیر برقی را بررسی نمایید تا مطمئن شوید داراي شکستگی یا خرابی نیست )2

  )شکل زیر . ( جاي خود خارج نمایید و مقاومت سیم پیچ هاي شیربرقی را اندازه گیري کنید کانکتور شیر برقی را از )3

  

  اندازه گیري مقاومت سیم پیچ بوبین دیسپنسر  اندازه گیري مقاومت سیم پیچ بوبین یخساز

    

باشد، شیر برقی به احتمال زیاد سالم  Ω 1980 ~ 1320اگر مقاومت اندازه گیري شده براي هریک از بوبین ها به صورت جداگانه، در محدوده 

  .است

وضعیت تمامی .برخوردار است) bar 8.3~ 1.5(بررسی نمایید که شیر برقی به آب متصل است  و آب ورودي به شیر برقی از فشار الزم  )4

 .خ نشده باشندلوله هاي متصل به شیر برقی را بررسی کنید و دقت کنید که در هیچ جاي مسیر، تا نخورده و له یا سورا

با انجام این کار، احتماال آب موجود در لوله ها و مخزن  در . در یک ظرف، شیلنگ هاي متصل به فیتینگ هاي شیر برقی را جدا کنید )5

براي این کار بایستی کانکتور حتما از . متصل کنید)  VAC 220( سپس شیر برقی را به صورت مستقیم به برق شهر . ظرف خالی می شود

یخساز،  شیربرقی هر جدا شده و سپس براي یکسره کردن بوبین دیسپنسر، به سیم هاي سفید و نارنجی و براي یکسره کردن بوبینبرق ش

چنانچه شیر برقی کار کند و با قطع و وصل برق ، جریان آب قطع و وصل شود، شیر . برق را به سیم هاي بنفش و آبی رنگ اعمال نمایید

دقت کنید که پس از بستن شیر . ا انجام این کار، جریان آب قطع و وصل نشد، شیر برقی را تعویض نماییدولی اگر ب. برقی سالم است

  .برقی نو، مراحل فوق را تکرار کنید و مطمئن شوید که با شیر برقی نو مشکل حل شده است

ب وصل شود، به هیچ عنوان نشت آب در ساخت این شیر برقی از فیتینگ هاي مناسبی استفاده شده است که چنانچه به شیلنگ مناس )6

به ) یا قفل فیتینگ( لذا اگر حدس می زنید از شیر برقی آب نشت می کند، لوله هاي متصل به فیتینگ را با فشردن کولت فیتینگ. ندارند

. گ را در فیتینگ وارد کنیدپایین و کشیدن شیلنگ، جدا نمایید و با تیغ تیزبر، دوباره سر شیلنگ را در امتداد عمود بر لوله بریده و شیلن

 .اگر این مراحل را به درستی انجام داده باشید، شیر برقی دیگر نشت آب نخواهد داشت

بوردهاي  دیسپنسر،  هاي ، میکروسوییچ هاي پدالاز دیسپنسر خارج نمی شودآب  ،چنانچه شیربرقی سالم است ولی با فشار پدال )7

  .فرمان و شیر برقی را چک کنید همچنین درخت سیم بین بوردو  ن هاآارتباطی بین  نمایشگر و فرمان و درخت سیم

  .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :تست قطعه یخساز

که پس از بررسی تمامی این حاالت که در زیر آمده است، می توان یا دچار خطا شود یخساز محصول ممکن است به دالیل گوناگونی یخ نسازد 

  :ه گیري کرد که قطعه یخساز محصول خراب استنتیج

  :یخ نمی سازد لیمحصول پیام خطا ندارد و: الف

 بررسی شود که آیا یخساز محصول فعال است یا نه؟ )1

 دستورالعمل ذکر شده در قسمت هاي قبلیبررسی شود که آیا شیر برقی محصول سالم است یا نه؟ براي بررسی وضعیت شیر برقی، از  )2

 .استفاده کنید

 .این شیلنگ ها نباید داراي تاخوردگی، پارگی و یا اثر له شدگی باشند. وضعیت شیلنگ هاي متصل به شیر برقی را بررسی کنید )3

 بررسی کنید فشار آب پشت شیر برقی، مناسب است یا نه؟ )4

د، محصول یخ نخواهد اگر فریزر سرد نباش. در فریزر یخ می زند صول سرد است و آب به صورت معمولیمطمئن شوید که فریزر مح )5

 .ساخت

 .لوله آبریز یخساز باز است و آب می تواند وارد یخساز شودبررسی کنید که  )6

 مربوط به براي تست این مطلب، در حالی که محصول سرد است، شیر برقی. یخ  نزده باشد شیلنگ لوله آب یخساز،بررسی کنید که  )7

محصول را خاموش کنید  ؛)در حالی که شیر برقی سالم است(شد بریز یخساز خارج نآب از آدر این حالت چنانچه . یخساز را یکسره نمایید

مربوط به  ساعت، با یکسره کردن شیر برقی چندپس از . تا آب درون شیلنگ ها آب شود ساعت باز بگذارید یزر را به مدت دودرب فرو 

 .ود، بایستی درب فریزر محصول تعویض گردداگر محصول داراي این مشکل ب.  آب از آبریز یخساز خارج می شود، یخساز 

. یکبار برق محصول را قطع و وصل نمایید، اگر چنین بود. وده و قالب یخ سرد باشدبه صورت دائم در مدار نب یخسازبررسی شود که هیتر  )8

 .کل حل شده استپس از تعویض بورد، مطمئن شوید که مش. اگر مشکل همچنان پابرجا بود، بورد اصلی محصول را تعویض نمایید

اگر با وجود اینکه مخزن فضاي کافی دارد، یخساز یخ ساخته شده را به صورت اتوماتیک یا پس از زدن تست سوئیچ هیچگاه تخلیه نمی  )9

و خطایی نیز نمی دهد، به احتمال زیاد یخساز معیوب است و ) پس از چک نمودن مخزن، در حالت پارك پوزیشن متوقف می شود(کند 

  . ض شودباید تعوی

  

  :دارد و یخ نمی سازد 13محصول پیام خطاي : ب

 این حالت ممکن است در اثر. سنسور یخساز خراب و یا قطع است این پیام، به معناي خطاي سنسور یخساز است و نشان از این دارد که )1

ا، ابتدا وضعیت کلی یخساز را بررسی لذا در صورت مشاهده این خط .نیز رخ دهدیکی از کانکتورهاي یخساز قطع بودن یا اتصال نامناسب 

اگر پیام خطا دوباره مشاهده شد، نمایشگر محصول را . اگر همه چیز عادي و نرمال بود، یک بار برق محصول را قطع و وصل نمایید. کنید

 .و از محکم بودن کانکتور مربوط به یخساز مطمئن شوید) شکل زیر( باز کرده 

 

  طریقه دمونتاژ بورد نمایشگر

را باز ) دو پیچ(پیچ هاي باالي دیسپنسر  -1

  کنید

قاب روي دیسپنسر و زیر  -2

صفحه نمایش را بیرون 

  بکشید

صفحه نمایش را جدا  -3

  .کنید

از محکم بودن کانکتور مربوط به یخساز  -4

  .مطمئن شوید
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یخساز بررسی  ساپورت مجموعه انکتور یخساز را در پشت در جاي خود محکم بود، ک بورد نمایشگراگر کانکتور مربوط به یخساز در پشت  )2

 .نمایید

  

جاي پیچ هاي صفحه . مخزن را جدا و پیچ هاي مخزن را باز کنید -1

  .یخساز در زیر نشان داده شده است

به پایین، بیرون بکشید و  آنیخساز را با کمی فشار  ساپورت مجموعه -2

  .کانکتور یخساز را بررسی نمایید

    

  

بر روي نمایشگر مشاهده شد، یخساز را  13گر کانکتورها در جاي خود محکم بوده و پس از قطع و وصل برق محصول، مجدداً پیام خطاي ا

  .تعویض نمایید و پس از آن مطمئن شوید که عیب یخساز برطرف شده است

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :)چشمک می زند ICE OFFآیکن ( و یخ نمی سازد دارد 14محصول خطاي : ج

 .و سنسور اثر هال  می باشد ، پاروشامل هیتر، موتور ،این پیام، به معناي خطاي یکی از المان هاي یخساز 

 حالت ممکن است 5با  . وضعیت یخساز را بررسی کنید. ابتدا درب فریزر محصول را باز کرده و سرپوش محفظه یخساز را جدا نمایید

  :روبرو شوید

محل پارو بایستی در  .و برق محصول را قطع و وصل نمایید یخ گیر کرده را از یخساز خارج نمودهیخ در قالب یخساز گیر کرده است،  )1

 .قرار گیرد )پوزیشن پارك(نرمال 

  

  

بررسی نمائید که بیشتر از حد نرمال ، سطح یخ را  در این حالت. یخ را تخلیه نماید نتوانسته استدر قالب یخ ساخته شده است ولی پارو  )2

و دکمه تست ) با وسیله اي مانند سشوار (اگر قالب یخ بسیار بزرگ باشد و یا آب سر رفته و یخ زده باشد، یخ اضافه را آب کرده . نباشد

ئید مادامی که یخساز درگیر دقت نما.  سوییچ یخساز را فشار دهید تا یخساز یخ باقی مانده در قالب را تخلیه و به حالت عادي باز گردد

در غیر این صورت با فشردن کلید . تخلیه یخ است، کلید تست سوییچ عمل نکرده و با فشردن آن تنها یک بوق کوتاه نواخته می شود

 .تست سوییچ یک بوق طوالنی تر نواخته شده و یخساز یک دور تخلیه می کند

 باز ی که ذکر شد،را به صورتساپورت مجموعه یخساز  بدین منظور .بررسی نمائیدهیتر یخساز را  چنانچه سطح یخ در حالت عادي باشد،

جهت اندازه گیري مقاومت هیتر، مقاومت بین دو ترمینال مشخص شده در شکل زیر . نموده و مقاومت هیتر یخساز را اندازه بگیرید

یخساز هیتر بود،  Ω 550 ~ 250ر این مقاومت در محدوده اگ. اندازه گیري کنیدرا با مولتی متر ) مقاومت بین دو سیم سفید و صورتی(

در غیر این صورت یخساز را تعویض نمایید و سپس از کارکرد صحیح یخساز  ..عیب را در جاي دیگر جستجو کنید و باید سالم است

 . ندهاي نشان داده شده، به بدنه هیتر اتصالی نداشته باش دقت کنید که هر کدام از ترمینال. مطمئن شوید

  

  

  

 قفل کاکتور در باال
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 .سه حالت زیر ممکن است پیش آید .برق محصول را قطع و وصل کنید .ر از پارك پوزیشن متوقف شده استپارو در جایی به غی )3

جهت سهولت در انجام این کار می توانید با سشوار ( چنانچه پارو درون یخ گیر کرده، صبر کنید تا یخ درون قالب آب شوددقت شود 

  .)ید ها را آب نمای یخ

  

  پارو در جایی غیر از پارك پوزیشن) ثابت ماندن ( گیر کردن   )جایی غیر از پارك پوزیشن( گیر کردن پارو در یخ 

    

 

براي اطمینان از . پس از قطع و وصل برق، پارو به پارك پوزیشن برگشته، یخساز در حالت عادي به کار خود ادامه می دهد )3-1

ي تست سوئیچ را فشار دهید و منتظر باشید که یخساز یک دور کامل عمل تخلیه را انجام دهد و  وضعیت یخساز، یک بار دکمه

در حالت عادي به کار خود ادامه یخساز از این پس برطرف و یخساز عیب  به احتمال فراوان در این حالت. سپس آبگیري نماید

  .و دیگر پیام خطا ظاهر نخواهد شد داده

در این حالت، چنانچه دکمه تست . رق، پارو به پارك پوزیشن برنمی گردد و در جاي خود ثابت مانده استپس از قطع و وصل ب) 3-2

جهت رفع عیب، ابتدا کانکتورهاي یخساز را بررسی نمایید که . فشرده شود، پارو به پارك پوزیشن خود برنمی گرددسوییچ نیز 

د و دوباره دکمه تست را فشار دهید تا از صحت عملکرد نمایی اگر چنین بود، یخساز را تعویض. در جاي خود محکم باشند

  .یخساز جدید اطمینان حاصل شود

در . پس از قطع و وصل برق، موتور در هیچ نقطه اي توقف نداشته و دائم در حرکت است و حتی پارك پوزیشن را رد می کند) 3-3

را تعویض نمایید و مطمئن شوید که با زدن دکمه تست  بنابراین یخساز. این حالت، سنسور اثر هال یخساز خراب شده است

  .، پارو به پارك پوزیشن رفته و آبگیري می نمایدجدیدسوئیچ در یخساز 

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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زیر به احتمال زیاد حالت،  در این). شکل زیر ( مخزن یخساز پر از یخ است و یخساز بیشتر از ظرفیت مخزن یخسازي کرده است  )4

 ، یخ ها را تخلیه نماییدجهت رفع عیب. اشته استکارکرد طبیعی خود را د و یخساز مخزن را خالی فرض کردهو است خالی مانده  اهرم مخزن

 .و برق محصول را قطع و وصل نمایید تا یخساز به کارکرد عادي خود باز گردد

  

    

در  .ک مخزن به صورت کامل حرکت نمی کند، ولی پارو حرکت ساعتگرد خود را ادامه می دهدبراي چ اهرمو یخساز یخ نمی سازد  )5

اگر . دکمه تست سوئیچ را فشرده و منتظر شوید تا حرکت پارو را ببینیددقیقه  2از پس . ابتدا برق محصول را قطع و وصل نماییداین حالت، 

ولی اگر اهرم چک مخزن پایین نیامده و . از را در بندهاي دیگر جستجو کنیداهرم براي چک مخزن به صورت کامل پایین آمد، مشکل یخس

پایان داد و سپس شروع به حرکت ساعتگرد نمود و این حرکت را تا پایان مود تست سوئیچ پارو حرکت پادساعتگرد خود را به صورت ناتمام 

 . صول را قطع نموده و یخساز را تعویض نماییددر این صورت برق مح. ادامه داد، سنسور هال یخساز دچار مشکل شده است 

  

  

  

 .پس از تعویض قطعه، از عملکرد درست محصول مطمئن شوید
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  :تست قطعه کمپرسور

  . تست نمائیدکمپرسور و اینورتر آن را مطابق با جدول ذیل ،  )خطاي سرمایش ضعیف( چنانچه محصول گرم بود

  

  عملکرد پس از خطا  شرح  عنوان خطا

شرط 

ج از خرو

  خطا

خطاي بورد 

  اینورتر و کمپرسور

. وجود دارد  LEDبر روي بورد اینورتر کمپرسور یک 

  LEDدر صورتی که کمپرسور روشن باشد این

 LEDروشن و در صورت خاموش بودن کمپرسور ، 

  .خاموش است

نشان دهنده وجود خطا در  LEDچشمک زدن این 

  .بورد اینورتر یا کمپرسور است

  :LEDیک چشمک   -

  خطاي راه اندازي کمپرسور

  :LEDدو چشمک   -

  خطاي بورد اینورتر

  :LEDسه چشمک   -

  سیم موتور قطع است

  :LEDچهار چشمک   -

  کمپرسور قفل شده

  :LEDپنج چشمک   -

  خطاي ولتاژ پایین

  :LEDشش چشمک   -

  خطاي ولتاژ باال

  :LEDهفت چشمک   -

  خطاي نرم افزار

اینورتر شامل رابط  دقت نمائید که کانکتورهاي بورد

ولت، کانکتور رله  220بورد فرمان، کانکتور برق 

اورلود و کانکتور کمپرسور ، به درستی در محل خود 

  .مونتاژ شده باشند

  عدم کارکرد کمپرسور

  عدم سرمایش
  رفع عیب

  

منظور،  بدین. ن بررسی نماییداتصالی پین هاي کمپرسور را به پیچ پایه کمپرسور یا به لوله مویی عدماگر همه چیز سالم بود، 

قرار داده و سپس وضعیت اتصال بین سیم ارت و هر یک از پین هاي کمپرسور  Beep Checkمتر را در وضعیت  مولتی

عیب را در جاي دیگري  در غیر این صورت،. کمپرسور بایستی تعویض گردداگر کمپرسور اتصالی داشت، . را بررسی نمایید

   .جستجو نمایید غیره ل بورد اینورتر، بورد فرمان، درخت سیم، شارژ گاز و، شامبه غیر از کمپرسور
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  نقشه انفجاري

  نقشه انفجاري کابین

  

  نام قطعه  کد همکاران  ردیف
ضریب 

  مصرف
  واحد

 عدد  SS-P3500SS 1بدنه کامل تیتانیومی جوشکاري شده یخچال فریزر  0000054617002304 1

2 0000054617002308 
فرمان آماده سازي شده تیتانیومی سیستم برقی و الکترونیکی یخچال فریزر برد کامل 

SS-P3500SS 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1درپوش برد کامل فرمان یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004172 3

 عدد  SS-P3500 1صفحه توزیع هوا آماده سازي شده باال یخچال ساید باي ساید  0000054617002327 4

 عدد  SS-P3500 1صفحه توزیع هوا آماده سازي شده پایین یخچال ساید باي ساید  0000054617002300 5

 عدد  SS-P3500 1کانال هوا آماده سازي شده یخساز در فریزر ساید باي ساید  0000054616004888 6

 عدد  SS-P3500 1صفحه توزیع هوا آماده سازي شده باال فریزر ساید باي ساید  0000054617002301 7

 عدد  SS-P3500 1صفحه توزیع هوا آماده سازي شده پایین فریزر ساید باي ساید  0000054617002302 8

 عدد  SS-P3500 1اواپراتور کامل سیکل تبرید یخچال فریزر ساید باي ساید  0000054616004354 9

 عدد  SS-P3500 1آبریز فلزي اواپراتور فریزر ساید باي ساید  0000054616004170 10

 عدد  SS-P3500 4طبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده یخچال ساید باي ساید  0000054617002312 11

12 0000054617002317 
محفظه جا تخم مرغی به همراه در و نایلون آماده سازي شده فریزر ساید باي ساید 

SS-P3500 
 عدد  1

13 0000054617002420 
یخچال ساید باي ساید  Semiسازي شده کشو طرح  طبقه کامل شیشه اي آماده

SS-P3500 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 1یخچال ساید باي ساید  Semi Coolکشو کامل  0000054617002513 14

 عدد  SS-P3500 1کشو کامل سبزیجات پایین یخچال ساید باي ساید  0000054617002511 15

 عدد  SS-P3500 2ه سازي شده فریزر ساید باي ساید طبقه کامل شیشه اي آماد 0000054617002316 16

17 0000054617002421 
-SSفریزر ساید باي ساید  Semiطبقه کامل شیشه اي آماده سازي شده کشو طرح 

P3500 
 عدد  1

 عدد  SS-P3500 2کشو کامل میانی و باال فریزر ساید باي ساید  0000054617002510 18

 عدد  SS-P3500 1پایین فریزر ساید باي ساید کشو کامل  0000054617002512 19
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  نقشه انفجاري در
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  نام قطعه کد همکاران ردیف
ضریب 

 مصرف
 واحد

1 
 عدد 1 یخچال داخلی استیل طرح درب مجموعه 0000054617002287

 عدد 1  یخچال داخلی براق سفید درب مجموعه 0000054617002288

 عدد 2 )راست(یخچال لیری سامانه درپوش 0000054616004297 2

 عدد 2 )چپ(یخچال ریلی سامانه درپوش 0000054616004298 3

4 
 عدد 2  فریزر و یخچال داخلی درب گیر ضربه تیتانیومی pvc درپوش 0000054616004291

 عدد 2  فریزر و یخچال داخلی درب گیر ضربه سفید pvc درپوش 0000054616004911

 عدد 1  فریزر و یخچال درب گیر ضربه  صمخصو مهره 0000054911000177 5

 عدد 2  یخچال داخلی درب پایینی پاکت گیر ضربه الستیک 0000054934000087 6

7 
 عدد 1  خارجی درب تیتانیومی قفل مجموعه 0000054616005014

 عدد 1  خارجی درب سفید قفل مجموعه 0000054616005013

 عدد 2  گالوانیزه St4.2*10 سرعدسی خودکار پیچ 0000052111120244 8

 عدد 3  0/8 گام گالوانیزه M5*25 عدسی سر متریک پیچ 0000052111120237 9

 عدد 1  یخچال درب پایین پروفیل اتوماتیک بوش 0000054943000186 10

 عدد 1  خارجی درب پایین لوالي بدنه مجموعه 0000054618000124 11

 عدد 1  چالیخ درب پایین استپ بدنه 0000054616004062 12

 عدد   یخچال داخلی درب مگنت و گسکت مجموعه 0000054618000117 13

14 0000054617002289 
 ضد نایلون همراه به یخچال داخلی درب پایین چاپدار پاکت مجموعه

  خش
 عدد 1

 عدد 8  0/7 گام استیل M 4*14 خزینه سر متریک پیچ 0000052111121065 15

 عدد 2  متحرك پاکت پایه مجموعه 0000054618000127 16

17 0000054617002290 
 نایلون همراه به  یخچال داخلی درب kids case  پاکت مجموعه

  خش ضد
 عدد 2

 عدد 2  فلزي کننده جدا   0000054616004230 18

 عدد 4  جداکننده میله ساپورت 0000054616004300 19

 عدد 4  جداکننده میله ساپورت درپوش 0000054616004299 20

21 0000054617002291 
 نایلون همراه به یخچال داخلی درب) Drink case(  پاکت مجموعه

  خش ضد
 عدد 2

 عدد 2  یخچال داخلی درب پاکت جداکننده 0000054616004258 22

 عدد 3  0/7 گام استیل M 4*14 خزینه سر متریک پیچ 0000052111121065 23

 عدد 1  یخچال خارجی درب االيب لوالي بدنه مجموعه 0000054618000125 24

 عدد 2  )مخصوص( دستگیره پایه پیچ 0000054911000179 25

 عدد 1  یخچال داخلی درب دستگیره مجموعه 0000054618000099 26



  

 واحد ضریب مصرف

 عدد 1

 عدد 1

 عدد 1

 عدد 1

 عدد 1

 عدد 5

 عدد 5

 عدد 1

 عدد 1

1  

 عدد 2

 عدد 1

 عدد 1

 عدد 1

1  

 عدد 1

 عدد 1
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  نام قطعهکد همکاران

 یخچال خارجی استیل طرح درب مجموعه00000

  یخچال خارجی براق سفید درب مجموعه00000

 یخچال خارجی درب باالي لوالي پالستیک بوش00000

 ساید باي ساید فریزر یخچال در فریتی ترکیبی آهنربا00000

  یخچال خارجی درب باالیی دستگیره مجموعه00000

  خارجی درب دستگیره پیچ درپوش00000

  پیچ 

  یخچال خارجی درب پائینی دستگیره مجموعه00000

  یخچال خارجی درب قفل تیتانیومی زبانه00000

  یخچال خارجی درب قفل سفید زبانه00000

  استیل  St 4.2*16عدسی سر خودکار پیچ00000

  گالوانیزه  st3.5*10 سرخزینه خودکار پیچ

  0/7 گام استیل M 4*14 خزینه سر متریک پیچ00000

  یخچال خارجی درب تیتانیومی اتوماتیک00000

  یخچال خارجی درب سفید اتوماتیک00000

  خارجی درب پایین لوال پالستیک بوش00000

  یخچال درب پایین استپ بدنه00000

 کد همکاران ردیف

1 
0000054617002292 

0000054617002293 

2 0000054943000183 

3 0000054616001536 

4 0000054618000136 

5 0000054616004731 

6 ------- 

7 0000054618000137 

8 
0000054616004263 

0000054616004264 

9 0000052111120001 

10 -------- 

11 0000052111121065 

12 
0000054943000184 

0000054943000221 

13 0000054943000182 

14 0000054616004062 
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 واحد ضریب مصرف  نام قطعه کد همکاران ردیف

1 
 عدد 1 فریزر استیل طرح درب مجموعه 0000054617002294

 عدد 1  فریزر براق سفید درب مجموعه 0000054617002295

 عدد 1 فلپر مجموعه 0000054618000161 2

 عدد 1 فلپر اهرم بست 0000054616004068 3

 عدد 1  استیل St 2.9*10  سرعدسی خودکار پیچ 0000052111121066 4

 عدد 1  فلپر موتور 0000054617001910 5

 عدد 3  استیل  St 4.2*13 سرعدسی خودکار پیچ 0000052111120826 6

 عدد 1  پدال مجموعه 0000054618000162 7

 عدد 2  استیل  St 4.2*13 سرعدسی خودکار پیچ 0000052111120826 8

 عدد 1  نمایشگر برد مجموعه 0000054618000106 9

10 
 عدد 1  دیسپنسر استیل طرح گلویی ساپورت مجموعه 0000054617002341

 عدد 1  دیسپنسر براق سفید گلویی اپورتس مجموعه 0000054617002299

 عدد 2  استیل St3.5*10 سرخزینه خودکار پیچ 0000052111121067 11

12 
 عدد 1  لیوان تیتانیومی نشیمنگاه 0000054616004287

 عدد 1  لیوان سفید نشیمنگاه 0000054616004288

 عدد 3  0/8 گام گالوانیزه  M5*16 عدسی سر متریک پیچ 0000052111120233 13
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 عدد 1  فریزر درب پایین پروفیل اتوماتیک بوش 0000054943000187 14

 عدد 1  فریزر درب پایین استپ بدنه 0000054616004069 15

 عدد 1  فریزر و یخچال درب گیر ضربه  مخصوص مهره 0000054911000177 16

17 
 عدد 1  فریزر و یخچال داخلی درب گیر ضربه تیتانیومی pvc درپوش 0000054616004291

 عدد 1  فریزر و یخچال داخلی درب گیر ضربه سفید pvc درپوش 0000054616004911

 عدد 3  فریزر پاکت 0000054616004286 18

 عدد 1  فریزر درب مگنت و گسکت مجموعه 0000054618000119 19

 عدد 3  0/75 گام استیل  M4*8 عدسی سر متریک پیچ 0000052111120158 20

 عدد 1  کن خرد یخ کوپلینگ 0000054921000044 21

 عدد 1  یخ مخزن مجموعه 0000054617002296 22

 عدد 6  استیل  St 4.2*16عدسی سر خودکار پیچ 0000052111120001 23

 عدد 3  استیل  St 4.2*13 سرعدسی خودکار پیچ 0000052111120826 24

 عدد 1  یخساز مجموعه 0000054618000097 25

 عدد 1  یخساز بدنه مجموعه 0000054618000163 26

 عدد 1  کن خرد یخ موتور 0000054617001897 27

 عدد 1  یخساز کاور مجموعه 0000054617002297 28

 عدد 1   فریزر یخچال در فریتی ترکیبی آهنربا 0000054616001536 29



125 

  نقشه بورد با معرفی کانکتورها

  )ولتاژ پایین(مشخصات کانکتورهاي بورد فرمان 

 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN01 1 - +13V 13ولتاژ  استفاده نشدهVDC نسبت به زمین  

CN01 2 5+  قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(سنسور محیطیVDC نسبت به زمین 

CN01 3 مشکی GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین مگنت سوییچ درب یخچال  

CN01 4 مشکی GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین  ییچ درب فریزرمگنت سو 

CN01 5 - GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین استفاده نشده 

CN01 6 نارنجی F_SW مگنت سوییچ درب فریزر 

 5VDCاگر درب فریزر باز باشد، ولتاژ

و اگر درب فریزر بسته باشد، ولتاژصفر 

 ولت نسبت به زمین

CN01 7 صورتی R_SW یخچال مگنت سوییچ درب 

اگر درب یخچال باز باشد، 

و اگر درب یخچال بسته  5VDCولتاژ

 باشد، ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین

CN01 8 آبی R_ESN سنسور محیطی 
 VDC 4.5  تا  0.5VDCولتاژ  

 نسبت به زمین

CN02 1 13+ زردV  13ولتاژ  )ولت 13(روشنایی سقفی یخچالVDC نسبت به زمین 

CN02 2 13+ زردV 13ولتاژ  )ولت 13(ایی صفحه توزیع یخچال روشنVDC نسبت به زمین 

CN02 3 13+ زردV  13ولتاژ  )ولت 13(هایژن  / فن ایرفرشVDC نسبت به زمین 

CN02 4 سبز R_USN سنسور صفحه توزیع یخچال 
نسبت  VDC 4.5  تا  0.5VDCولتاژ 

 به زمین

CN02 5 آبی R_DSN سنسور کابین یخچال 
نسبت  VDC 4.5  ات  0.5VDC ولتاژ

 به زمین

CN02 6 5+ قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(سنسور کابین یخچالVDC نسبت به زمین 

CN02 7 5+ قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(سنسور صفحه توزیع یخچالVDC نسبت به زمین 

CN02 8 صورتی R_DLD روشنایی صفحه توزیع یخچال 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از

 .دروشن باش LEDاگر 

CN02 9 سفید R_RLD روشنایی سقفی یخچال 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از 

 .روشن باشد LEDاگر 

CN02 10 قهوه اي HG_LD  هایژن/ روشنایی ایرفرش 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از 

 .روشن باشد LEDاگر 

CN02 11 بنفش HG_FN  هایژن/ فن ایرفرش 
زمین، نسبت به  1VDCولتاژ کمتر از 

 اگر فن روشن باشد

CN02 12 نارنجی SM_FN  چیلر زون/ فن سمی کول 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از 

 اگر فن روشن باشد
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 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN03 1 آبی  DM_B دمپر 
نسبت به  6VDCالی   5VDCولتاژ 

 زمین، اگر دمپر روشن باشد

CN03 2 13+ ردزV  13ولتاژ  )ولت 13(هیتر دمپرVDC نسبت به زمین 

CN03 3 قرمز DM_R دمپر 
نسبت به  6VDCالی   5VDCولتاژ 

 زمین، اگر دمپر روشن باشد

CN03 4 سفید DM_W دمپر 
نسبت به  6VDCالی   5VDCولتاژ 

 زمین، اگر دمپر روشن باشد

CN03 5 نارنجی DM_Y دمپر 
به  نسبت 6VDCالی   5VDCولتاژ 

 زمین، اگر دمپر روشن باشد

CN03 6 مشکی GND  ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین )زمین(هیتر دمپر 

CN04 1 صورتی CF_VC  مثبت(فن کندانسور( 
نسبت به  13VDCتا  10VDCولتاژ 

 .زمین، اگر فن روشن باشد

CN04 2 مشکی GND  ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین )منفی(فن کندانسور 

CN04 3 دسفی CF_FB  فیدبک(فن کندانسور( 

نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از

در حالت خاموش . اگر فن روشن باشد

  .است 5VDCولتاژ 

CN05 1 - GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین  استفاده نشده 

CN05 2 سفید C_INV  منفی(بورد اینورتر( 
نسبت به 7VDCالی   6VDCولتاژ 

 زمین، اگر کمپرسور روشن باشد

CN05 3 - C_AC استفاده نشده 
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 .کمپرسور روشن باشد

CN05 4 قرمز C_VC  منفی(بورد اینورتر( 
نسبت به زمین، اگر  13VDCولتاژ 

 .کمپرسور روشن باشد

CN10 1 آبی آسمانی F_ESN سنسور اواپراتور فریزر 
  VDC 4.5 تا     0.5VDCولتاژ  

 نسبت به زمین

CN10 2 سبز F_ASN سنسور کابین فریزر 
  VDC 4.5 تا     0.5VDCولتاژ  

 نسبت به زمین

CN10 3 5+ قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(سنسور کابین فریزرVDC نسبت به زمین 

CN10 4 5+ قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(سنسور اواپراتور فریزرVDC نسبت به زمین 

CN10 5 صورتی FF_VC  مثبت(فن اواپراتور( 
نسبت به  13VDCتا  10VDCلتاژ و

 .زمین، اگر فن روشن باشد

CN10 6 13+ زردV 
 13(روشنایی صفحه توزیع و سقف فریزر 

 )ولت
 نسبت به زمین 13VDCولتاژ 

CN10 7 مشکی GND  ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین )منفی(فن اواپراتور 

CN10 8 بنفش F_RLD روشنایی صفحه توزیع و سقف فریزر 
نسبت به زمین،  1VDCتر از ولتاژ کم

 .اگر روشنایی فریزر روشن باشد
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 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN10 9 - F-DLD استفاده نشده 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از 

 .اگر روشنایی فریزر روشن باشد

CN10 10 سفید FF_FB  فیدبک(فن اواپراتور( 

نسبت به  3VDCتا  2VDCولتاژ 

در حالت .زمین، اگر فن روشن باشد

 .است 5VDCخاموش ولتاژ 

CN11 1 - +13V 13ولتاژ  استفاده نشدهVDC نسبت به زمین 

CN11 2 - GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین استفاده نشده 

CN11 3 - M_TX استفاده نشده استفاده نشده 

CN11 4 - M_RX استفاده نشده استفاده نشده 

CN12 1 قهوه اي D_HT  منفی(هیتر دیسپنسر( 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از 

 .اگر هیتر روشن باشد

CN12 2 بنفش P_HT  منفی(هیتر لوله آب یخساز( 
نسبت به زمین،  1VDCولتاژ کمتر از 

 .اگر هیتر روشن باشد

CN12 3 - GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین استفاده نشده 

CN12 4 13+ زردV  13ولتاژ  )ولت 13(هیتر دیسپنسرVDC نسبت به زمین 

CN12 5 13+ زردV  13ولتاژ  )ولت 13(هیتر لوله آب یخسازVDC نسبت به زمین 

CN13 1 13+ زردV  13ولتاژ  ولت بورد نمایشگر 13تغدیهVDC نسبت به زمین 

CN13 2 5+ قرمزV  5ولتاژ  ولت بورد نمایشگر 5تغدیهVDC نسبت به زمین 

CN13 3 مشکی GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین تغدیه زمین بورد نمایشگر 

CN13 4 بنفش RXD  دریافت(ارتباط بورد فرمان و نمایشگر(  
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 ارتباط وجود نداشته باشد

CN13 5 صورتی TXD  ارسال(ارتباط بورد فرمان و نمایشگر(  
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 ارتباط وجود نداشته باشد

CN13 6 سبز XCK  کالك(ارتباط بورد فرمان و نمایشگر(  
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 ارتباط وجود نداشته باشد

CN13 7 آبی آسمانی REL5 رله شیربرقی آب دیسپنسر 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

 وصل باشد

CN13 8 نارنجی REL4 ازرله شیر برقی آب یخس 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

 وصل باشد

CN13 9 سفید REL3 رله هیتر یخساز 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

 وصل باشد

CN13 10 آبی REL2  رله موتور یخ خرد کن)Crush ( 
 نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

Crush وصل باشد 
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 تاژ قرائت شدهول قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN13 11 قهوه اي REL1   رله موتور یخ خرد کن)Cube ( 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

Cube وصل باشد 

CN13 12 - N.C استفاده نشده استفاده نشده 

CN14 1 5+ قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(تغدیه بورد فرمانVDC نسبت به زمین 

CN14 2 
قهوه / مشکی 

 اي
GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین )زمین(فرمان  تغدیه بورد 

CN14 3  13+ مشکی/  زردV  13ولتاژ  )ولت 13(تغدیه بورد فرمانVDC نسبت به زمین 
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  )ولتاژ قوي(مشخصات کانکتورهاي بورد فرمان 

 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN06 1 آبی AC_NL  220ولتاژ  )نول(برق وروديVAC نسبت به فاز  

CN06 3 قهوه اي AC_PH  220ولتاژ   )فاز(برق وروديVAC نسبت به نول  

CN07 1 آبی AC_NL  220ولتاژ   )نول(درب دوم / هیتر هوم بارVACنسبت به فاز  

CN07 5 سبز HB_HT  فاز(درب دوم / هیتر هوم بار(  

نسبت به نول، اگر  220VACولتاژ 

 هیتر همزمان با. هیتر روشن باشد

  .کمپرسور روشن می شود

CN08 1 آبی AC_NL  220ولتاژ   )نول(شیر برقی هاVAC نسبت به فاز  

CN08 3 نارنجی ICE_VL  فاز(شیر برقی آب یخساز(  
نسبت به نول، اگر  220VACولتاژ 

  .شیر برقی روشن باشد

CN08 5 سفید DES_VL  فاز(شیر برقی آب دیسپنسر(  
نسبت به نول، اگر  220VACولتاژ 

  .یر برقی روشن باشدش

CN08 7 صورتی DF_HT  فاز(هیتر دیفراست(  
نسبت به نول، اگر  220VACولتاژ 

  .هیتر روشن باشد

CN09 1 آبی AC_NL  220ولتاژ   )نول(هیتر یخسازVAC نسبت به فاز  

CN09 3 سفید/ آبی AC_NL  220ولتاژ   )نول(موتور یخ خرد کنVAC نسبت به فاز  

CN09 5 سفید GEAR2 2فاز (تور یخ خرد کن مو(  

نسبت نول، اگر موتور  220VACولتاژ 

در هر دو (یخ خردکن روشن باشد 

  )Cubeو  Crushحالت 

CN09 7 آبی آسمانی GEAR1  1فاز (موتور یخ خرد کن(  

نسبت نول، اگر موتور  220VACولتاژ 

در هر دو .(یخ خردکن روشن باشد

  )Cubeو  Crushحالت 

CN09 9 سبز ICE_HT فاز(یخساز  هیتر(  
نسبت به نول، اگر  220VACولتاژ 

  .هیتر روشن باشد
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  )DIP(نقشه بورد 
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  )SMD( نقشه بورد
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 مشخصات کانکتورهاي بورد نمایشگر

 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN01 1 13+ زردV  13ولتاژ  ولت بورد نمایشگر 13تغدیهVDC نسبت به زمین 

CN01 2 5+ قرمزV  5ولتاژ  ولت بورد نمایشگر 5تغدیهVDC نسبت به زمین 

CN01 3 مشکی GND ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین تغدیه زمین بورد نمایشگر 

CN01 4 بنفش TXD  ارسال(ارتباط بورد نمایشگر و فرمان(  
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 ارتباط وجود نداشته باشد

CN01 5 صورتی RXD  دریافت(ارتباط بورد نمایشگر و فرمان(  
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 ارتباط وجود نداشته باشد

CN01 6 سبز XCK  کالك(ارتباط بورد نمایشگر و فرمان(  
نسبت به زمین، اگر  5VDCولتاژ 

 ارتباط وجود نداشته باشد

CN01 7 آبی آسمانی REL5 رله شیربرقی آب دیسپنسر 
ت به زمین، اگر رله نسب 5VDCولتاژ 

 وصل باشد

CN01 8 نارنجی REL4 رله شیر برقی آب یخساز 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

 وصل باشد

CN01 9 سفید REL3 رله هیتر یخساز 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

 وصل باشد

CN01 10 آبی REL2  رله موتور یخ خرد کن)Crush ( 
 ن، اگر رله نسبت به زمی 5VDCولتاژ 

Crush وصل باشد 

CN01 11 قهوه اي REL1   رله موتور یخ خرد کن)Cube ( 
نسبت به زمین، اگر رله  5VDCولتاژ 

Cube وصل باشد 

CN02 1 آبی آسمانی DTA2  2فرمان موتور یخساز 

در حالت قطع صفر ولت و در حالت 

چرخش پادساعتگردموتور 

5VDCنسبت به زمین 

CN02 2 قهوه اي DTA1  1فرمان موتور یخساز 

در حالت قطع صفر ولت و در حالت 

نسبت 5VDCچرخش ساعتگرد موتور

 به زمین

CN02 3 خاکستري TSW کلید تست یخساز 

اگر کلید تست وصل باشد، ولتاژ صفر 

ولت و در غیر این صورت ولتاژ 

5VDC نسبت به زمین 

CN02 4 بنفش HAL2 سنسور هال اهرم یخساز 

سور هال، ولتاژ در حالت تحریک سن

صفر و در غیر این صورت ولتاژ 

 نسبت به زمین 5VDCتا  4VDCبین

CN02 5 آبی HAL1  سنسور هال پارو یخساز  

در حالت تحریک سنسور هال، ولتاژ 

صفر و در غیر این صورت ولتاژ 

 نسبت به زمین 5VDCتا  4VDCبین
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 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN02 6 سفید SEN سنسور یخساز 
  VDC 4.5  تا  0.5VDC ولتاژ

 نسبت به زمین

CN02 7 مشکی GND  ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین )زمین(تغذیه بورد یخساز 

CN02 8 13+ زردV  13ولتاژ  )ولت 13(تغذیه بورد یخسازVDC نسبت به زمین 

CN03 1 قهوه اي FLP1 
درایو موتور فلپر ، متصل به پین 

 از کانکتور فلپر 1	ارهشم

 نسبت به12VDC-یا 12VDCولتاژ 

  .، اگر موتور بچرخد FLP2سیم 

CN03 2 صورتی FLP2 
درایو موتور فلپر ، متصل به پین 

 از کانکتور فلپر 8	شماره

 نسبت به12VDC-یا 12VDCولتاژ 

 .، اگر موتور بچرخد  FLP1سیم 

CN03 3 نارنجی WLED  روشنایی چراغ دیسپنسر)VCC( 
نسبت به  6VDCالی  5VDCولتاژ 

 .زمین، اگر چراغ روشن باشد

CN03 4 سبز DS1 میکروسوییچ پدال آب 
ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین، اگر 

 .کلید متصل باشد

CN03 5 آبی DS2 میکروسوییچ پدال یخ 
ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین، اگر 

 .کلید متصل باشد

CN03 6 مشکی GND 
چ هاي سیم مشترك میکروسویی

  )زمین(هاي آب و یخ 	پدال
 ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین

CN03 7 مشکی GND  ولتاژ صفر ولت نسبت به زمین )زمین(روشنایی چراغ دیسپنسر 
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 نقشه بورد نمایشگر
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  مشخصات کانکتورهاي بورد سوئیچینگ

 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN1 1 آبی AC NULL 220ولتاژ  )نول(ق ورودي برVAC نسبت به فاز  

CN1 2 قهوه اي 
AC 

Phase 
 نسبت به نول 220VACولتاژ  )فاز(برق ورودي 

CN2 1 5+  قرمزV  5ولتاژ  )ولت 5(تغذیه بورد فرمانVDC نسبت به زمین  

CN2 2 
/ مشکی 

 قهوه اي
GND  نسبت به زمین ولتاژ صفر ولت )زمین(تغذیه بورد فرمان 

CN2 3 
/  زرد

 مشکی
+13V  13ولتاژ  )ولت 13(تغذیه بورد فرمانVDC نسبت به زمین 

  

  نقشه بورد سوئیچینگ
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  مشخصات کانکتورهاي بورد اینورتر

  

 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CN1 1 آبی W  پالس کمپرسور اینورتري)W(  اگر کمپرسور روشن باشد، ولتاژ بین

)W,V ( ،)W,U(  و)V,U  ( تقریبا

برابر و بسته به سرعت کمپرسور بین 

100VAC   200تاVAC است.  

CN1 3 قهوه اي V  پالس کمپرسور اینورتري)V( 

CN1 5 مشکی  U  پالس کمپرسور اینورتري)U( 

CN2 1 آبی AC 1  220ولتاژ  )نول(برق وروديVAC  نسبت بهCN2.3  

CN2 3 قهوه اي AC 2  220اژ ولت  )فاز(برق وروديVAC  نسبت بهCN2.1  

CN3 1  سفید OLP 1 

  .خروجی رله اورلود کمپرسور

رله اورلود در مدار سري شده است 

 )CN3طریق 	از(

اگر رله اورلود کمپرسور وصل باشد، 

 .است	به یکدیگر متصل  این دو پاي

به عبارت دیگر در حالت وصل رله ، 

، CN2.3نسبت به  ولتاژاین دو پایه

220VAC است.  
CN3 3  آبی آسمانی OLP 2 

 .ورودي رله اورلود

  CN2.1این پایه از طریق بورد به 

  .متصل است

CN4 1  قرمز SIG 1 
سیگنال از طرف بورد فرمان جهت 

، اگر کمپرسور  6VDCحدود ولتاژ )مثبت(کنترل دور کمپرسور 

 .روشن باشد
CN4 2  سفید SIG 2 

سیگنال از طرف بورد فرمان جهت 

 )منفی(سور کنترل دور کمپر
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  نقشه بورد اینورتر
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  EMI FILTER مشخصات کانکتورهاي بورد

 ولتاژ قرائت شده قطعه اتصالی  شرح رنگ سیم پین کانکتور

CON1 1 آبی CON1.1  نول(برق ورودي( 
  بین دو ترمینال220VACولتاژ 

CON1 3 قهوه اي CON1.3  فاز(برق ورودي(  

CON2 1  آبی  CON2.1  نول(برق خروجی(  
  بین دو ترمینال220VACولتاژ 

CON2 3  قهوه اي  CON2.3  فاز(برق خروجی(  

EARTH - سبز و زرد  GND سیم ارت  
بدون اختالف پتانسیل نسبت به ارت 

  محصول

  

 EMI FILTER نقشه بورد
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  نقشه سیم کشی
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