
 

 

 چگونه

 نسور یخچال فریزرکنذا
 .را تمیز کنیم 

 

 

 

دّین کِ چگًَِ با تویس ًگِ  ّای قذم بِ قذم تصَیری بِ شوا یاد هی در ایي تکٌیک
 .کرد هؤثر یخچال فریسرتاى کوک کٌیذ داشتي کَیل ّای کٌذاسَر بِ عول

یا « کَیل»ّای هبرد کِ  ی سردسازی یخچال، َّای اتاق از بیي لَلِ در پرٍسِ
کٌذ تا گرها بِ بیرٍى هٌتقل  شًَذ جریاى پیذا هی ًاهیذُ هی« کَیل کٌذاسَر»

ٍقتی گرد ٍ . شَد در طَل زهاى، گرد ٍ غبار َّای اتاق در کٌذاًسَر جوع هی. شَد



 

 

ی خَد را اًجام  تَاًٌذ بِ طَر هؤثر ٍظیفِ غبار زیاد شذُ، کٌذاًسَر دیگر ًوی
ا تویس کٌین تا یخچال بِ صَرت بْیٌِ هْن است کِ سالی دٍ بار کٌذاًسَر ر. دٌّذ

 .دّین ایي کار ًسبتاً آساًی است کِ در زیر تَضیح هی. ٍ راحت کار کٌذ

ّا برای کٌذاًسَر هتذاٍل کِ پشت پٌلی در باالی یا پاییي یخچال  ایي دستَرالعول
اگر یخچال فریسر شوا کٌذاًسَر سیاُ کِ در پشت . قرار دارد ّستٌذ کارایی دارد

شَد کِ ایي کٌذاًسَرّا بِ تویس کردى ّر شش هاُ  فتِ دارد، تَصیِ هیقرار گر
 .یکبار ًیاز ًذارًذ

 تمیز کردن کنذانسور یخچال فریزر، قذم به قذم

شَد را قطع کردُ  تاى را از برق در آٍریذ تا برقی کِ بِ یخچال ٍارد هی یخچال -۱
 .باشیذ

در اغلب . سردکٌٌذُ دیذُ شًَذ ّای ّای ٍ پرُ پٌل پشتی را در آٍریذ تا کَیل -۲
 .ّا، در آٍردى پٌل کار آساًی است هذل

 

  



 

 

یک -تاى ٍ با کوک یک برٍس کَیل یخچال  ی داراز ٍ ًازک جارٍبرقی با لَلِ -۳
ّا را  ّوِ گرد ٍ غبار ٍ آشغال -ّای بطری است برٍس دستِ بلٌذ کِ شبیِ برٍس

تَاًیذ  هی. یا تَرفتِ ًشًَذّای سرکٌٌذُ خن  هَاظب باشیذ کِ پرُ. تویس کٌیذ
 .ّای لَازم یذکی تْیِ ًواییذ برٍس کَیل را از فرٍشگاُ

 

  

ّا را تا حای  در عیي حال کِ هَاظب ّستیذ تا کَیل صاف بواًٌذ بیي کَیل -۴
 .سپس با یک پارچِ گرد ٍ غبار سطَح را پاک کٌیذ. هوکي تویس کٌیذ

 



 

 

چال را ٍصل ًواییذ تا یخچال شرٍع کاٍر را سرجایش قرار دادُ ٍ سپس برق یخ -۵
 .بِ کار کٌذ

عکس ّای باال برای چٌذ ًَع یخچال فریسر ٍ سایذ بای سایذ هی باشذ کِ با اشکال 
 چٌذ هذل آشٌا شَیذ

اگر تویس کردى کَیل ّای کٌذاسَر یخچال فریسر ٍ یا سایذ بای سایذ برای هوکي 
با تکٌیسیي هجاز تواس بگیریذ ًبَد، 

ّای کلی تعویرات  سرٍیس ساالًِ باعث کاّش ّسیٌِضوٌا بِ یاد داشتِ باشیذ کِ 
 . ٍ افسایش عور هفیذ لَازم خاًگی هی گردد

 

 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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