
 

 

 

 

 سواالت متذاول

 در مورد علت خرابی

 یخچال فریزر
 

 



 

 

 سَاالت هتذاٍل خراتی یخچال فریسر

 , علت کاض ًکطزى یرچال, علت ذطاب شسى یرچال

 , علت سطها ًساشتي یرچال

 , علت کاض ًکطزى هَتَض یرچال

 , علت هٌجوس شسى هَاز غصایی زض یرچال

 , علت طسا زازى یرچال

 , علت تطفک ظزى یرچال

 , علت اتَهات ًکطزى یرچال

  ,علت اضٍض زازى یرچال

 علت کاض ًکطزى یرساظ یرچال سایس تای سایس، 

 عیة یاتی یرچال فطیعض

 کٌذ؟ یخچال خٌک ًوی

 : علت عسم ذٌک کطزى یرچال

 تَاى یافت زالیل هتفاٍتی جْت عسم سطها زض یرچال ضا هی

 تطهَستات :۱ 

 شاضغٍ گاظ: ۲ 



 

 

 کوپطسَض: ۳ 

 الستیک زضب: ۴ 

 ضاتی فيخ: ۵ 

 

 شَز، تا هطاجعِ تکٌسیي ٍ چک کطزى لیست تاال علت عسم سطها هشرض هی

ّای ها تا آى تطذَضز کطزى تطهَستات ٍ  قاتل شکط است عوسُ هشکلی کِ تکٌسیي 
 .تاشس شاضغ ٍ گاظ هی

  

 سازد؟ یخساز سایذ یخ ًوی

 : علت کاض ًکطزى یرساظ یرچال سایس تای سایس

 .ٍاقع شسُ ًیاظ تِ تعویط زاضز ساظ کِ زض ذَز سایس زستگاُ ید

  

 آالرم فیلتر تصفیِ آب رٍشي شذُ؟

 : علت ضٍشي شس چطاغ فیلتط تظفیِ آب یرچال سایس تای سایس

 ًیاظ تِ تعَیض فیلتط سایس زاضیس؛ 

قاتل شکط است ّن فیلتط زاذل ٍ ّن فیلتط پشت تعَیض شَز تِ هطاتة تْتط 
 : تاشس تْتط هی عسز فیلتط ۳است ٍ ضوٌا جْت تعَیض فیلتط پشت 

 :چَى فیلتط تظفیِ آب سایس



 

 

 کٌس آب ضا هعسًی هی-۱ 

 زّس ًیتطات تِ آب هی-۲ 

 .شَز تاعث آًتی تاکتطیال آب هی-۳ 

  

 کٌذ؟ فریسر خَب هٌجوذ ًوی

 : علت هٌجوس ًکطزى فطیعض

 زالیل هتفاٍتی جْت عسم فطیع زض فطیعض ضا هیتَاى یافت

 تطهَستات :۱ 

 شاضغ گاظ: ۲ 

 کوپطسَض: ۳ 

 ستیک زضبال: ۴ 

 ذطاتی في: ۵ 

ایي هَضز زض یرچالْای زیفطاست قاتل هشاّسُ هی )عول ًکطزى زیفطاست : ۶ 
 (تاشس

 .شَز تا هطاجعِ تکٌسیي ٍ چک کطزى لیست تاال علت عسم فطیع هشرض هی

  



 

 

 هَتَر یخچال خیلی داغ شذُ است؟

 : علت زاغ کطزى هَتَض یرچال

ٍضلَز هَتَض ضا ذاهَش کطزُ ٍ ًیاظ تاشس ٍلی تیشتط اظ آى ا زضجِ طثیعی هی ۸۰تا 
 .تاشس تِ تعَیض هَتَض جسیس هی

  

 زتذ؟ یخچال ترفک هی

 : علت تطفک ظزى یرچال

زض یرچال فطیعضّای زیفطاست طثیعی است ٍلی زض یرچال فطیعضّای ًَفطاست 
 .الوٌت هشکل زاضز ٍ تایس ًسثت تِ تعَیض آى اقسام ًوَز

  

 شَد؟ از آتریس سایذ آب خارج ًوی

 : علت ذاضج شسى آب اظ آتطیع سایس تای سایس

 .شیط تطقی یرچال سَذتِ است

  

 دّذ؟ یخچال صذا هی

 : علت طسا زازى یرچال

 .ّای هَتَض، في ٍ هلحقات آى ًیاظ تِ تعویط یا تعَیض زاضز پایِ



 

 

  

 شَد؟ یخچال رٍشي ًوی

 :علت ضٍشي ًشسى یرچال

 .هعیَب تاشس اهکاى زاضز تِ تطق ٍطل ًثاشس، زٍشاذِ یا سین ضاتط

 .تطهَستات یرچال هشکل زاشتِ تاشس

 .اٍضلَز هعیَب تاشس

 .هَتَض یرچال ذطاب شسُ تاشس

  

 کٌذ؟ اتَهات ًوی  یخچال

 :علت اتَهات ًکطزى یرچال

 .هیتَاًس لَلِ تلَ اظ جای ذَز ذاضج شسُ تاشس

 .تطهَستات تٌظین ًیست

 .سیستن زیفطاست زائن زضهساض است

 .ستالستیک زٍض زضب ذطاب ا

 .یرچال شاضغ گاظ ًیاظ زاضز

 .في یرچال ذطاب است

 .هقساض تطفک زض اٍاپطاتَض تسیاض ظیاز است

 .یا ّط چیع زیگطی کِ تاعث سطها آٍضزى هیشَز

  



 

 

 هَاد داخل یخچال هٌجوذ شذُ ٍ سرها تیش از حذ زیاد است؟

 :علت هٌجوس شسى هَاز غصایی زض یرچال

 .تطهَستات یرچال ذطاب است

 .اظ جای هرظَص ذَز زض اٍاپطاتَض جسا شسُ استلَلِ تالة 

 .سین ّای تطهَستات تِ ّن اشتثاُ ٍطل شسُ است

 سٌسَض زستگاُ ذطاب است

  

 تذًِ یخچال ترق دارد؟

 : علت تطق زازى تسًِ یرچال

ّای ضاتط هعیَب شسُ است یا سط پیچ الهپ زضٍى یرچال اتظال تسًِ زاضز یا  سین
 .ًِ زاضزتطهَستات اتظال تسًِ زاضز یا هَتَض اتظال تس

  

 صذای یخچال زیاد ٍ غیرعادی است؟

 :علت طسا زازى یرچال

 .هَتَض هعیَب است

 .یا اتظاالت هَتَض تِ شاسی شل شسُ است

 .في هَتَض زچاض هشکل شسُ یا یرچال شوا تطاظ ًیست

  



 

 

 افتذ؟ دّذ ٍ از کار هی کار کٌذ، صذای خاصی هی  قثل از ایٌکِ یخچال

 :علت

 .ضلِ استاضت ذطاب است

 .هسیط گطزش گاظ زض یرچال هسسٍز است

 .هَتَض یرچال شوا ًین سَظ شسُ است

 .اٍضلَز ذطاب است یا تطق ضعیف است

  

کٌذ ٍ سرها ًذارد ٍ تعذ از چٌذ لحظِ هَتَر یخچال  هَتَر یخچال کار ًوی

 دّذ؟ صذای چیک چیک هی

 :علت

 .ضلِ استاضت هعیَب است

 .هَتَض یرچال ذطاب است

 .گطزش گاظ زاضای اشکال استکوپطسَض یا سیکل 

کٌذ، سرها هٌاسة است ٍلی الهپ رٍشٌایی  هَتَر یخچال خَب کار هی

 شَد؟ رٍشي ًوی

 :علت

 .الهپ سَذتِ است

 .کٌٌس ّای اتظال سط پیچ تِ الهپ ذَب اتظال ًوی کٌتاکت



 

 

 .شستی هعکَس الهپ هعیَب است

 .کشی ضٍشٌایی اشتثاُ است سین

  

 ٍ سرهای یخچال کن شذُ است؟کٌذ  هَتَر یخچال کن کار هی

 : علت

 .زضجِ تطهَستات ضٍی شواضُ هٌاسة تٌظین ًشسُ است ٍ تطهَستات تٌظین ًیست

  

کٌذ، سرها هٌاسة ًیست ٍلی گاز  هَتَر یخچال هذت زیادی کار هی

 تاشذ؟ یخچال کاهل هی

 : علت

 .تاشس فاطلِ کٌساًسَض تا زیَاض کن هی

  

ّای دیگری از آى کاهال  تِ ٍ قسوتّایی از اٍاپراتَر کاهال یخ تس قسوت

 شَد؟ خٌک ًوی

 : علت

 .تاشس ّای یرچال هسسٍز ّستٌس ٍ گاظ کن هی لَلِ

  



 

 

 زًذ؟ اٍاپراتَر یخچال ترفک زیاد هی

 :علت

 .یرچال زض هحل گطم ٍ هططَب قطاض زاضز

 .الستیکْای زٍض زضب ذطاب ّستٌس

 .زضب یرچال ذَب تستِ ًویشَز

  

هیشَد، ٍلی قسوت یخچال اصال خٌک  فریسر یخچال فریسر خَب خٌک

 شَد؟ ًوی

 : علت

 تایس شاضغ گاظ شَز. گاظ یرچال فطیعض کن است

  

 جسوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات

نرم افسارهای آموزشی  تعمیر و عیب یابی لوازم خانگی ، لوازم برقی و 

را در آدرس زیر دانلود کنید تاسیسات  
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