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دّذ؟ در  آٍریذ، ٍلی یخچبل ٌَّس ّن ثَ هی غذاّبی ثبقیوبًذُ را اس یخچبل درهی
 .دّین ایٌدب دالیل آى را تَضیح هی

ی غذا ٍ پٌیزّب را اس یخچبل خبرج  ثبقیوبًذٍُقتی ّوِ ظزٍف یکجبر هصزف هحتَی 
ای ّست  دالیل خیلی سبدُ. دّذ، ًگزاى ًجبضیذ ٌَّس ّن ثَ هی کزدیذ ٍلی یخچبل

ای ثزای حل ٍخَد  ّبی خیلی سبدُ حل تبى ثَ ثذّذ ٍ راُ ضًَذ یخچبل کِ ثبػث هی
 .دارد

 یخچال شما  :مشکل احتمالی

است؟ پالستیک، درست است؟ خَة، یخچبل ضوب اس چِ چیشی سبختِ ضذُ  :هطکل
 .ثبضذ کٌذ، ثٌبثزایي هطکل اصلی کل یخچبل هی پالستیک ثَّب خذة هی

ثزای خذة ثَّب، یک ظزف در ثبس خَش . کٌذ تویش کزدى خیلی کوک هی :حل راُ
ثزای افشایص سطح پَدر را رٍی یک قفسِ )ضیزیي را داخل یخچبل قزار دّیذ 

ثذ را خذة کزدُ ٍ ثؼذ اس حذٍد سِ رٍس پَدر خَش ضیزیي ثَّبی  (.ثپبضیذ
 .یخچبل ثَی خَثی خَاّذ داد

پَدر . کٌذ ّبیی ٍخَد دارد کِ چگًَِ خَش ضیزیي ٍاقؼبً ثَّب را حذف هی ثحث
کزثٌبت سذین است کِ ثَّب را ثب ایدبد تؼبدل اسیذی ثب اضبفِ  خَش ضیزیي ثی

تَاًیذ یک فٌدبى  یّوچیي م. کٌذ کزدى هَاد آلکبلیٌی ٍ اسیذ در َّا ایدبد هی
خَش ضیزیي را در یک گبلي آة حل کزدُ ٍ اس آى ثزای پبک کزدى یخچبل استفبدُ 

 .کٌیذ

یک فٌدبى قَُْ را در . تز ّستیذ قَُْ را اهتحبى کٌیذ حل سزیغ اگز دًجبل راُ
قزار  سبػت داخل یخچبل ۴۸یب  ۲۴کبسِ یب ثطقبة ریختِ ٍ آى را ثِ هذت  یک

ّب را خذة خَاّذ  ی کِ ثَّبی ثذ را پَضص خَاّذ داد آىقَُْ در حیي حبل. دّیذ
 .کزد



 

 

سبػت داخل یخچبل ّن  ۲۴ایی آغطتِ ثِ ٍاًیل حذٍد  استفبدُ اس یک اسفٌح پٌجِ
 .کٌذ ثَّبی ثذ را حذف هی

 

 دیگر مقصرهای شایع

 .صٌذٍق سجشیدبت ًبهطجَع ضذُ است

سجشیدبت قذیوی را  ضَیذ، احتوبال ٍقتی ثَی ثذی را در یخچبل هتَخِ هی :هطکل
کٌیذ؟ آة سجشیدبت ضفبف است ٍ  ریشیذ، اهب خَد صٌذٍق را ّن تویش هی ثیزٍى هی

 .ضًَذ ّبی هحفظِ هبًذُ ٍ ثبػث ثَی ثذ هی ثیي ضکبف

ّب را در ثیبٍریذ ٍ ثب  فقط هطوئي ضَیذ کِ صٌذٍق سجشیدبت تویش است، آى :حل راُ
 .آة گزم ٍ هبیغ ظزفطَیی ثطَییذ

 را ثزرسی کٌیذ سیز صٌذٍق ّب

حتی اگز صٌذٍقْبی هیَُ ٍ سجشیدبت ظبّز تویش ثبضٌذ، هوکي است کِ  :هطکل
ّب فبسذ ٍ کپک  آى. کٌٌذ ّب گیز هی ّبی غذا سیز صٌذٍق آة ٍ تکِ. کثیف ثبضٌذ

 .گذارًذ سًٌذ ٍ ثَی ثذ ثِ خب هی هی
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. یک سطل را ثب آة گزم ٍ یک چْبرم فٌدبى هبیغ سفیذکٌٌذُ پز کٌیذ :حل راُ
ّب را هحلَل سفیذ کٌٌذُ ٍ  ّبی هیَُ ٍ سجشیدبت را خبرج کزدُ ٍ سیز آى صٌذٍق

ثؼذ اس تویش کبری کبهل، آًدب را ثب یک دستوبل دیگز . ایی تویش کٌیذ دستوبل پبرچِ
 .خطک کٌیذ تب ثَی سفیذکٌٌذُ ًیبییذ

 چکان کپک زده است قطره

ضذُ در حیي سزد کزدى  ّب دارای سیٌی ّستٌذ کِ آة تَلیذ ثزخی یخچبل :هطکل
ّب را ّز چٌذ ٍقت یک ثبر تویش ضًَذ کِ در  السم است ایي سیٌی. کٌٌذ را خوغ هی

 .دّذ ٍ حتی سزیش هی ضًَذ غیز ایي صَرت ثَی ٍحطتٌبکی هی

ی راٌّوبی ثِ  در کتبثچِ. تبى ایي سیٌی را دارد یب ًِ اٍل، ثجیٌیذ کِ یخچبل :حل راُ
ی  اگز کتبثچِ. ثبضذ آًدب تَضیح دادُ ضذُ است قسوت ًگْذاری هزاخؼِ کٌیذ اگز

فقط کبفی کِ ثزًذ . دریبفت کٌیذ PDF تَاًیذ آى را آًالیي ثِ صَرت را ًذاریذ، هی
 .را در ّویي خب یب در گَگل خستدَ کٌیذ ٍ هذل یخچبل

چکبى را دارد، یخچبل را اس ثزق در آٍردُ ٍ توبهی هَاد  اگز یخچبل ایي سیٌی قطزُ
ی راٌّوب سیٌی را  رج کزدُ ٍ ثزاسبس دستَرالؼول هٌذرج در دفتزچِغذایی را خب

سپس، آى را ثب آة گزم ٍ هبیغ ظزفطَیی ضستِ ٍ سزخبیص ًصت . خبرج کٌیذ
 .کٌیذ

 مشکل از یخچال نیست

 .ّبی ثبال را اهتحبى کزدیذ ٍلی هقصز را ًیبفتیذ حل ّوِ راُ :هطکل

هوکي است کِ . ٍلی سیز آى کثیف ثبضذ ضبیذ کالً ثَ هزثَط ثِ یخچبل ًجبضذ :حل راُ
را ثیزٍى کطیذُ ٍ  یخچبل .آى سیز رفتِ ٍ آًدب گٌذیذُ ضذُ ثبضٌذ هَاد غذایی 

 .سیز آى را تویش کٌیذ



 

 

 

 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  

http://PACKAGE118.IR 
 

  servicpackage118@                       :                                کانال تلگرام

 
 www.servickar.ir                           :                سایت آموزشی رایگان 

  

 

http://package118.ir/
https://t.me/servicpackage118
http://www.servickar.ir/

