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11نحوه آبندی کاور اواپراتور یخچال



معرفی محصول
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معرفی محصول:

از ویژگی های مهم این محصول که آن را نسبت به سایر محصوالت متمایز می کند می توان به موارد زیر اشاره نمود:

Ÿ کابین یخچـــال و فریزر بصورت مجزا قابل کنترل و تنظیم می باشند.

Ÿ عمق محصول نسبت به محصوالت مشابه بزرگتر بوده و از حجم داخلی بیشتری برخوردار است.

Ÿ12 استفاده از فن های                با مصرف انرژی کم (ولتاژ  ولت) و متغیر بودن دور فن در موقعیت های 

مختلف کاری .

Ÿ استفاده از سیستم برودتی دوگانه ( کابین یخچال و فریزر دارای سیستم برودتی مجزا می باشد)

Ÿ دارای نمایشگر            بر روی برد کنترل

BLDC

LCD



برد نمایشگر شرکت شهم الكتریك

توسط یك عدد پیچ گوشتی 

دوسو(نوك پهن) مطابق 

تصویر خار پایینی قاب برد 

کنترل را از جای خود خارج 

کنید.

هنگام باز کردن مراقب رنگ 

درب باشیدکه به رنگ درب 

آسیب وارد نشود.

پایین قاب را گرفته وآن را به سمت 

بیرون کشیده تا خارهای باالی آن 

آزاد شود.
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جهت نصب قاب برد کنترل ابتدا مطابق تصویر شماره1، قسمت باالی قاب کنترل را درجای خود قرار داده سپس مطابق تصویر 

شماره 2، با فشار قسمت پایین با دوانگشت ، قاب را درمحل خود محكم نمایید. 

2

1
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برد نمایشگرشرکت شهم الكتریك



برد کنتــــرل شرکت شهم الكتریك

بااستفاده از پیچ گوشتی پیچ های قاب برد را که پشت یخچال نصب شده است را باز نمائید و سپس قاب را مطابق تصویر جدا کنید  .
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نام برند شرکت سازنده که می بایست با برد نمایشگر هم نام باشد
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دیاگرام سیم کشی  شرکت شهم الكتریك
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کیلواهـــم می باشد. 10- مقاومت سنسورها 

25- دمای  درجه برای تست سنسورها مناسب است.



برد نمایشگر شرکت متریكس
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برد الكترونیك شرکت متریكس
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نام برند شرکت سازنده که می بایست با برد نمایشگر هم نام باشد

بااستفاده از پیچ گوشتی پیچ های قاب برد را که باالی یخچال نصب شده است را باز نمائید و سپس قاب را جدا کنید  .

9



دیاگرام سیم کشی شرکت متریكس
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کابین یخچـــال
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باز و بسته کردن قاب اواپراتور یخچـــال

1

2

مطابق شكل 1 ابتدا توسط پیچ گوشتی پیچ های کاور اواپراتور را بازکنید  سپس از پایین کاور مطابق شكل2 ،آنرا  به سمت 

خود بكشید تا کاور از خارهایی که در طرفین آن تعبیه شده است آزاد گردد. 

محل قرارگیری خارها
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توجه: هنگام جدا کردن کاور اواپراتور یخچال مراقب باشد به یونولیت های آن آسیبی وارد نشود.

توجه: هنگام جدا کردن کاور اواپراتور ابتدا سوکت های فن و سنسور را از بدنه جدا نمایید.

برای دسترسی به فن ابتدا مطابق 

شكل 1 پیچ های قاب فن را باز و 

مطابق شكل 2 سیم موتور فن را از 

قالب های قاب فن جدا نمایید.

در ادامه سیم موتور فن را از قالب های قاب فن جدا کنید.

سوکت فن سوکت هیترترموفیوز

محل قرار گیری سنسور
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باز و بسته کردن قاب اواپراتور یخچـــال

1

2

سوکت سنسورکابین سوکت سنسور اواپراتور
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نحوه آبندی کاور اواپراتور یخچال

ابرهای آبندی کاور اواپراتور یخچال شامل یك 

ابرکمانی که در باالی پالستوفوم کاور 

اواپراتورچسبانده می شود که در شكل مقابل نشان 

داده شده است.ابر کمانی باید طوری آبند کندکه 

سنسور دمای داخل کابین فقط از مسیر تعریف شده 

درجریان دمای داخل کابین قرار گیرد.

ابرکمانی ضدآب

ابر دیگری که برای آبندی استفاده می شود ، 

ابر نواری پشت چسب دار است که همان طور 

که درشكل مقابل مشخص است درلبه های 

پالستوفوم و یك تیكه در قسمت پایین 

پالستوفوم چسبانده می شود.

ابر نواری پشت چسب دار

توجه شود اگر کاور اواپراتور یخچال بدرستی 

آبند نشود باعث ایجاد برفك در مسیر ورودی 

جریان هوا می شود.
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داخل کابین یخچال 

برای سنسور دما



باز و بسته کردن فن یخچال

سانتیمتر موافق استفاده شود. 10حتما از پروانه قطر 

جهت خارج کردن فن می باید 

مطابق تصویر روبه رو فن را 

90درجه درجهت خالف عقربه های 

ساعت چرخاند تا از شیار خود 

خارج شود.

برای بازکردن موتورفن ابتدا مطابق تصویر 1 پیچ قاب فن را باز کرده سپس

بایك پیچ گوشتی سرتخت باریك مطابق شكل 2 قاب را بازکنید.

واشرهای آن را بردارید.

جهت بستن مجدد فن برسرجای خود مراحل باال را بالعكس انجام دهید.

2

1

1 2 3
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جهت بازکردن فن ابتدا مطابق شكل 1 پروانه را 

ازجای خود خارج کرده سپس مطابق شكل 2پیچ 

های فن بروی قاب را باز کنید.



باز و بسته کردن و تعمیر اواپراتور یخچـــال

1

جهت بازکردن اواپراتور ابتدا پیچ های نگهدارنده 

اواپراتور را مطابق تصویر بازکنید

جهت چرخش اواپراتور ابتدا مطابق تصویر بایك 

دست لوله ساکشن را گرفته و همزمان با دودست 

اواپراتور را به سمت راست بچرخانید.

2

توجه فرمایید مجرای آبریز یخچال مسدود نباشد 
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110*  المنت اواپراتور یخچال  وات می باشد.

ترموفیوز               سنسور اواپراتور

ور
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قا

قاب ترموفیوز و سنسور اواپراتور که باید بر 

روی لوله برگشت اواپراتور نصب شود



LEDباز و بسته کردن قاب چراغ 

برای تعویض چراغ             باید در ابتدا مطابق 

شكل خارهای قاب کریستالی به سمت عقب 

بكشید سپس با دوران دادن آن خارهای عقبی آن 

آزاد شود تا به چراغ            دسترسی پیدا کنید.  

LED

LED

LED برای تعویض                 همانطور که در شكل باال نشان داده شده است خارهای قاب چراغ را به سمت بیرون

LEDکشیده تا چراغ              آزاد شود.
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کابین فریزر
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باز کردن قاب اواپراتور فریزر

سنسورکابین داخل فریزر
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برای بازکردن قاب اواپراتور فریزر ابتدا

 کاور های پیچ نشان داده در شكل را با

یك پیچ گوشتی نوك تیز از کاور جدا

کرده ، سپس با پیچ گوشتی چهار سو 

چهار پیچ نشان داده شده در شكل را

باز نمایید تا بتوانید قاب را از بدنه جدا و 

به اواپراتور دسترسی پیدا کنید.

کاور های پیچ

پیچ های تثبیت کننده

کاور اواپراتور

سپس با دو دست پایین قاب راگرفته و به 

آرامی به سمت بیرون بكشید تا قاب ازجای 

خودش خارج شود.

هنگام جداکردن کاور اواپراتور می بایست 

سوکت های مربوط به فن و سنسور کابین 

را از روی بدنه جدا نمائید. 



نحوه آبندی کاور اواپراتور فریزر
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برای آبندی کردن کاور زیری اواپراتور فریزر از دو نوع ابر استفاده می کنند که شامل ابر نواری ضدآب و ابر پشت چسب دار 

ایروفلكس که ابر نواری را بر روی کاور طبق مسیری که برای آن تعریف شده است می بایست چسباند .

ابر پشت چسب دار ایروفلكس ابرنواری ضدآب

جای سنسور داخل کابین فریزر



باز و بسته کردن فن فریزر

جهت بازکردن فن ابتدا همانند شكل 1 و2 پروانه 

را ازجای خود خارج کرده سپس مطابق شكل3 

پیچ های نصب کننده فن بروی قاب را باز کنید.

جهت خارج کردن فن می بایست مطابق تصویر4 فن 

درجه درجهت خالف عقربه های ساعت  90را 

بچرخانید تا از شیار خود خارج شود.

برای بازکردن موتورفن ابتدا مطابق تصویر 1  پیچ قاب فن را باز کنید.

بایك پیچ گوشتی سرتخت باریك مطابق شكل 2  قاب را بازکنید.

واشرهای آن را بردارید.

تذکر: عكس مراحل فوق جهت بستن فن استفاده می شود.

1

2 3

* توجه داشته باشید جهت اطمینان از عملكرد صحیح فن ها هرگز از برق 

220مستقیم  ولت  استفاده نشود. فن های مورد استفاده  از نوع           می باشند 

23و با ولتاژ                کار می کند. ( به صفحه  رجوع شود)
BLDC

DC-12v
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هنگام بستن پروانه فن، توسط انگشت تا آنجایی پروانه را به سمت عقب فشار دهید که قسمت انتهایی(استوپر) آن به محور فن بچسبد.

تذکر:  سیم فن مطابق تصویر داخل 

قالب نگهدارنده  قرار گیرد و جهت 

قرارگیری نگهدارنده فن به سمت باال 

باشد.(مطابق شكل روبه رو)

لطفاً به عالمت اشاره شده روی فن 

دقت فرمائید.

باز و بسته کردن فن فریزر
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سانتیمتر موافق استفاده شود. 10حتما از پروانه قطر 

مشخصات موتور فن یخچال و فریزر
4.0 W        0.33 A         2880 RPM    (B16)    
DC  12 V

36شماره  باید بر روی آن درج شده باشد



اواپراتور فریزر

جهت بازکردن اواپراتور ابتدا پیچ های نگهدارنده 

اواپراتور را مطابق تصویر 1 و 2 بازکنید.

مطابق شكل باال ابتدا به آرامی اواپراتور را از جای خود بیرون بكشید سپس اواپراتور را به 

سمت راست بچرخانید .

1
2

توجه فرمایید مجرای آبریز 

فریزر مسدود نباشد 
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اواپراتور فریزر
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بست نگهدارنده ترموفیوز و سنسور می بایست بر روی لوله برگشت اواپراتور باشد.

در دو طرف اواپراتور فریزر یك پالستو فوم یا ابر ضدآب قرار دهید که مانع عبور جریان هوا از اطراف اواپراتور 

شود تا جریان هوا را مجبور کرده باشید از روی پره های اواپراتور عبور کند.

برای احتیاط این ابرها یا پالستوفوم ها  را با چسب آلومینیوم بپوشانید تا در تماس با اواپراتور آتش نگیرد. 

180*  المنت اواپراتور فریزر  وات می باشد.



سنسور درب یخچــــال ( سنسور مغناطیسی جهت روشن شدن         درهنگام بازشدن درب)

جهت دسترسی به سنسور مغناطیسی روی درب ابتدا با پیچ گوشتی چهارسو کاور لوالی باال را بازکنید 

سپس می توانید به سوکت ارتباطی برد نمایشگر و سنسور روشنایی          داخل کابین یخچال دسترسی 

پیدا کنید.

LED

LED

سوکت  رابط  برد نمایشگر

سنسور مغناطیسی جهت روشن 

شدن چراغ           داخل کابین

LED

LED
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1

دسترسی و تمیزکردن سوپاپ تخلیه آب دیفراست(برفك زدایی)

جهت تخلیه آب حاصل از برفك زدایی، طبق تصویر 1 سوپاپ را از جای خود خارج کنید.

دوطرف سوپاپ را به سمت داخل مطابق شكل 2و3 فشارداده تادرصورت گرفتگی مجرای خروجی، رسوبات 

جمع شده درمجرا را ازجای خود خارج کنیدو سپس سوپاپ را توسط آب گرم شستشو دهید.
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مشخصات برد کنترل و نمایشگر

1.امكان انتخاب حالت کاری مختلف برای کابین یخچال و فریزر بصورت مجزا                                                                                                               

2.حفظ وضعیت کاری در صورت قطع برق

3.وضعیت انجمادسریع

( 4vacation.وضعیت اقتصادی(

5.اخطارخراب بودن سنسورها

6.اخطاردرصورت بازماندن درب یخچال

7.امكان صامت کردن اخطارها

8.برفك زدایی اتوماتیك و دستی

9.کلیدهای لمسی

10LCD.دارای صفحه نمایشگر

11.نمایش وضعیت مدکاری درنمایشگر

12.نمایش فعال وغیرفعال بودن وضعیت خروجی ها روی نمایشگر

13.امكان خاموش وروشن کردن یخچال وفریزر

BLDC*14.مجهزبه خروجی فن های 12ولت  

15.اخطارخراب بودن فن ها

جهت روشنایی داخل کابین یخچال 16LED.دارای خروجی

ورودی وخروجی

ورودی ها:11عدد کلیدلمسی ،4عددسنسورمربوط به کابین یخچال ،کابین فریزر ،اواپراتور یخچال و 

اواپراتورفریزر و یك عددسنسورمغناطیسی درب.

وپالسما. LEDخروجی ها:خروجی کمپرسور، 2عددهیتر، 2عدد فن ،المپ BLDC

(موتورهای بدون جاروبك) BLDC( Brush less DC Electronic Motor)*-موتورهای 

BLDCموتورهای  یك موتور خود سنكرون می باشد که دارای روتور مغناطیسی دائم هستند.

مزایای استفاده از این نوع موتورها به شرح ذیل می باشد:

ولت   دارند ( توجه فرمائید هرگز بطور مستقیم از برق   استفاده نشود) 1220V- ورودی  DC 12

2- قابلیت کنترل دورموتور        3- اطمینان باال                4-  نویز کم            5- عمرطوالنی 

6- سهولت در کنترل                 7- ساختار مجتمع و متراکم

- برای تست این فن ها سیم مشكی را به قطب منفی و سیم قرمز را به قطب مثبت وصل نمایید.
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کلیدها:

کلیدخاموش و  روشن کردن دستگاه  -1ON/OFF

بالمس کردن این کلید به مدت3 ثانیه برد خاموش وبرای روشن کردن یك بارلمس می شود.درهنگام روشن بودن 

دستگاه صفحه نمایشگرروشن بوده و اعداد و وضعیت نمایش داده می شود.

:  بایكبارلمس کردن این کلید ،عدد مربوط به  درنمایشگرکه نشان دهنده وضعیت کاری  2Ref- (یخچال) Ref

و  دمای تنظیمی  DOWNیخچال است ،شروع به چشمك زدن می کند. دراین هنگام می توان باکلیدهای  UP

Refراتعیین وبا لمس دوباره کلید مقدارآن راذخیره کرد.

:  بایكبارلمس کردن این کلید ،عددمربوط به درنمایشگرکه نشان دهنده وضعیت کاری  3Frz-(فریزر)  Frz

و  دمای تنظیمی راتعیین  DOWNفریزراست ، شروع به چشمك زدن می کند.دراین هنگام می توان باکلیدهای UP

Frzوبا لمس دوباره کلید  مقدارآن راذخیره کرد.*

ویا  با این کلید لمسی می توان مقدار تنظیمی را افزایش داد. : درهنگام تنظیم مدهای   -4Ref Frz UP

ویا بااین کلید لمسی می توان مقدار تنظیمی را کاهش داد. : درهنگام تنظیم مدهای  -5Ref Frz DOWN

6LOCK-  :بالمس کردن این کلیدکلیه کلیدها قفل شده وبالمس کردن دوباره ازحالت قفل خارج می شود.

:این کلیدبرای صامت کردن آالرم ها استفاده می شود. 7Mute-(بی صدا) 

: این کلیدبرای فعال وغیرفعال کردن حالت سوپربكار می رود.  -8Super

9-          این کلیددرحالت تنظیم زمان مقدارساعت ودقیقه راافزایش می دهد.

10-        این کلیددرحالت تنظیم زمان مقدارساعت ودقیقه راکاهش می دهد.

11-          بالمس کردن این کلید ابتدا نشانگر شروع به چشمك زدن میكند که باکلیدهای             می توان 

آنراتنظیم نمود و با دوباره لمس کردن نشانگرساعت شروع به چشمك زدن میكند ومی توان باکلیدهای                    

آنراتنظیم نمود.پس ازتنظیم با لمس مجدداین کلیدزمان تنظیم شده نمایش داده می شود.

*- وضعیت کاری که برای کابین فریزر یا یخچال درنظر گرفته می شود درواقع تعیین دمای داخل کابین 

درحالت کارکرد عادی دستگاه می باشدکه با انتخاب آن دما، دستگاه و برد کتنرل به نحوی دمای کابین را تنظیم 

می نماید که میانگین دمای کابین بادمای تنظیمی (وضعیت کاری) متناسب می گردد.

- درجه سانتیگراد تنظیم گردد. 18پیشنهاد می گردد دمای یخچال4+ درجه درجه سانتیگراد و فریزر 

مشخصات برد کنترل و نمایشگر
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عمل دیفراست(برفك زدایی):

درزمان شروع دیفراست المنت های مربوط به یخچال وفریزرروشن شده تازمانیكه دمای سنسورمربوطه هریك ازآنها 

به صفردرجه برسد.هنگامیكه دمای هریك ازسنسورهابه صفردرجه رسید المنت مربوطه بصورت متناوب روشن 

وخاموش می شود.(2دقیقه روشن2دقیقه خاموش).این عملیات تازمانیكه دمای سنسورمربوطه به12+برسدادامه دارد 

وپس ازآن المنت خاموش می شود.

درصورتیكه دمای هردوسنسورگرمتراز12+درجه سانتیگراد شود، عمل برفك زدایی پایان می یابد.

پس ازاتمام عملیات برفك زدایی و روشن شدن کمپرسورتازمانیكه دمای اواپراتورهابه10- رسیده باشد فن ها روشن 

نمی شوند.درصورت خرابی هریك ازسنسورها کل عملیات دیفراست درمدت35دقیقه انجام می شود.

وضعیت دیفراست دستی:

و       عمل دیفراست یكباربطورکامل انجام می شودوسپس برد به حالت  Downبا لمس کردن همزمان کلیدهای

عادی بازمی گردد، دراین حالت می توان هردو المنت را تست کرد.

(یكسره): Superوضعیت کاری 

Refبافشردن کلید وبعدکلید   وضعیت سوپریخچال انتخاب می شود. عالمت  شروع به چشمك زدن  Super Ref

می کند و با روشن شدن کمپرسورسرعت فن یخچال به حداکثر میرسد. تازمانیكه دمای سنسورکابین یخچال به2- 

Refدرجه برسد درغیراین صورت پس از4 ساعت ازحالت سوپریخچال خارج می شود  و با زدن کلید وبعدکلید  Fez

Frzحالت سوپرفریزرانتخاب می شود ، عالمت    شروع به چشمك زدن می کند و با روشن شدن کمپرسورسرعت 

فن فریزر به حداکثر می رسد، تازمانیكه دمای سنسورکابین فریزر به دمای24- درجه برسد درغیراین صورت پس از 6 

ساعت از حالت سوپرفریزرخارج می شود. باقرارگرفتن یخچال وفریزردرحالت سوپر، وضعیت کاری آنها تغییرنمی 

کند و باهمان وضعیت کاری قبلی واردحالت سوپرشده وازآن خارج می شود.

     بدیهی  است جهت خروج از وضعیت سوپر کافیست کلید           و            یا            را مجددا  فشار دهید.

مشخصات برد کنترل و نمایشگر

درشكل زیر وضعیت های مختلف عملكرد دستگاه را مالحضه می کنید.  روشن بودن هرکدام از نمایشگرها ، 

نشان دهنده فعال بودن آن وضعیت می باشد

SuperRefFrz
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مشخصات برد کنترل و نمایشگر

1-            روشنایی    2- هیتر اواپراتور یخچال     3- فن یخچال    4- هیتر اواپراتور فریزر 

   5- فن فریزر   6- کمپرسور

LED

وضعیت پالسما:

20قسمت پالسما در زمان روشن شدن دستگاه بصورت خودکارابتدا  دقیقه روشن بوده وپس ازآن دقیقه  10

دقیقه خاموش، 2دقیقه روشن)تكرارمی گردد.  20خاموش وبعد بمدت2 دقیقه روشن می باشد و این سیكل کاری (

درزمان فعال بودن پالسما نشانگر مربوطه(شكل2)برروی نمایشگرروشن می باشد.

*- همه یخچال ها مجهز به این سیستم نمی باشد.

وضعیت درب:

درصورت بازماندن درب یخچال بعدازحدود2 دقیقه هر10 ثانیه یك آالرم صوتی و بعدازحدود2 دقیقه بعدهر5ثانیه 

LEDیك آالرم صوتی وبعدازحدود 2دقیقه آالرم پیوسته می شود.هنگام بازشدن درب یخچال المپ روشن شده 

وجهت حفاظت ازآن درصورتیكه درب بیش از 4 دقیقه بازبماندخاموش می شود.

وضعیت اقتصادی خودکار:

48مدکاری 4+ برای یخچال ومدکاری 18- برای فریزردرنظرگرفته شده است، درصورتیكه درب یخچال بمدت 

ساعت بازنگردد وهیچگونه تغییری بروی تنظیمات بردانجام نشود حالت اقتصادی بصورت خودکارفعال شده و 

VACATIONنشانگر   می شود.در این حالت با بازشدن درب حالت اقتصادی غیرفعال و به مدکاری قبلی بازمی گردد.

*توجه:این عملكرد هنوزدربرد فعال نشده است.

وضعیت قفل:

LOCKبالمس کردن یك مرتبه کلید  کلیه کلیدهاغیرفعال می شوند، وبالمس مجدداین کلید، این حالت غیرفعال 

می شود، این وضعیت بروی نمایشگر بصورت قفل بسته وبازنمایش داده می شود.

صامت کردن آالرم:

Muteبالمس کردن یكبارکلید    آالرم صوتی به مدت 4 دقیقه صامت می شود.

:   تست اولیه برد

  هنگامی که دستگاه را به برق شهر متصل میکنید ، نمایشگر روی درب روشن شده و عبارت
15نمایش داده می شود . سپس خروجی های برد به ترتیب زیر هرکدام به مدت  ثانیه              

.به صورت مجزا در مدار قرار می گیرند و پس از آن کمپرسور ( در صورت نیاز ) روشن می شود

HFT

توجه : چنانچه برد کنترل در وضعیت دیفراست قرار داشته باشد ، تست اولیه انجام نمی گیرد.
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راهنمای خطاهای نشان دهنده نمایشگر

خطاهـــــا:

عملیات تست به صورت دستی:

و        عملیات تست به صورت دستی با فواصل زمانی هر2ثانیه بصورت  Downبالمس کردن همزمان کلیدهای

زیرانجام می شود.

1- با نمایش عدد   111  روی نمایشگر، کمپرسورروشن می شود.

2- با نمایش عدد   222  روی نمایشگر، فن یخچال روشن می شود.

3- با نمایش عدد  333   روی نمایشگر، فن فریزرروشن می شود.

4- با نمایش عدد  444   روی نمایشگر، هردو هیترروشن می شود.

روشن شده سپس تمام خروجی ها خاموش می شوند. 5LED- با نمایش عداد 555   روی نمایشگر، 

6- درانتهاتمام عالئم نمایشگرروشن شده و بعد مدل برد مربوطه نمایش داده می شود و برد ازحالت تست به 

صورت دستی خارج می شود.

توجه:وقتی برد روشن می شود،پالسماروشن است ودرزمان تست به صورت دستی روشن می ماند. ممكن است 

همه یخچال ها به این سیستم مجهز نباشد.

:( Fast Testتست سریع(

و       ، برد به حالت تست سریع می رود.  UPباروش روشن بودن دستگاه و زدن همزمان کلیدهای

روی نمایشگرنشان داده می شود،دراین حالت زمان انجام عملیات  زمان واقعی می باشد. 0/1وعالمت Speed
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1-کمپرسور کار نمیكند:

عیب یابی

وقتی که درب را باز می 

کنید           بردنمایشگر 

     روشن می شود
LED

بله

خیر پریز برق ورودی را چك کنیدخیر تعمیر شود

آیا ولتاژ 

خروجی برد 

 است220
بله

ولت  220آیا 

به کمپرسور 

می رسد
بله

در صورت لزوم 

کمپرسور را چك 

کنید

خیر

خیر

خیر

آیا سنسور سالم است

برد فرمان را کنترل کنید

تمام کابل ها و کابل برق

منتهی به کمپرسور

 را کنترل کنید

آیا دمای محیط 

کمتر از کابین 

یخچال است

خیر

ممكن است نشتی 

گاز یا کم گازی 

محصول وجود دارد

  محل استفاده یا دمای محیط اصالح شود

2- سرما به اندازه کافی نیست:

بله

آیا دمای محیط کابین 

کمتر از8+ برای 

- برای  16یخچال و 

فریزر است 
خیر

فرمان ترموستات 

کمپرسور را 

خاموش کرده است

بله

خیر سنسور تعویض شود

بله
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خیر

آیا کمپرسوربعد از 5 

دقیقه که به برق وصل 

کرده اید کار می کند

بله

خیر پریز برق ورودی را چك کنید

بله

درهنگام شارژ گاز باید به نوع

 مبرد توجه کنید

3- سرد نمی کند:

آیا یخچال فریزر 

گرم است

بله

خیر طبق دستورالعمل (خنك نكردن) عمل کنید

آیا مقدار سرما 

دهی اواپراتور 

کافی است

خیر

1-دمای محیط بسیار گرم است و یا یخچال 

فریزر نزدیك منبع حرارتی قراردارد

2- درب به دفعات باز شده

3-  یخ زدگی در اواپراتور وجود دارد.

4- کم گازی یا نشتی گاز وجود دارد.

5-سنسور چك شود

6- برد الكترونیك چك شود

7- فشار کمپرسور چك شود 

4- کمپرسور مدام کار می کند ( قطع و وصل نمی کند)

برد کنترل ،

کنترل شود

آیا دمای محیط کابین 

بیشتر از8+ برای 

- برای  16یخچال و 

فریزر است 
1- یخ زدگی اواپراتور کنترل شود.

2- احتمال گرفتگی مدارگاز  بررسی شود.

3- احتمال نشتی گاز وجود دارد.
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