
 

 

 

 تنظیم دمای
 یخچال فریزر و سایذ بای سایذ

 
 

 

 



 

 

 تنظیم درجه دمای یخچال فریزر

گاّی در اتتذای ًصة ٍ شزٍع تِ کار یخچال فزیشر جذیذ ٍ یا شایذ تا قطغ تزق ٍ 
ٍصل هجذد تِ تٌظین دهای یخچال فزیشر فکز هی کٌیذ ها در ایي جا ّوِ ًوًَِ 

 تَضیح هی دّینتٌظین دهای یخچال فزیشر ٍ سایذ را تزای شوا 

 تنظیم دمای ترموستات

در یخچال فزیشر ّای هؼوَلی تٌظین درجِ تا تزهَستات داخل یخچال اًجام هی شَد 
 کِ تِ شکل یک ٍلَم ٍ یا یک شاسی هی تاشٌذ

 

 یا ۰شوارُ گذاری شذُ است کِ در حالت  ۵تا  ۰در هذل ٍلَهی هؼوَال درجِ اس 

off  ُیا ۵یخچال خاهَش هی شَد ٍ در شوار max  تیشتزیي سزها یا تزٍدت را در
 .هی تاشذ ۳یخچال داریذ در ایي ًَع حالت ًزهال درجِ 

 



 

 

ػالهت گذاری  ( colder یا max )  تا ( cold یا min ) در هذل شاسی اّزم درجِ اس
 colder شذُ کِ در ایي هذل ًیش حذ ٍسط اّزم دهای ًزهال ٍ ّز چِ تِ طزف

 .شَدتزٍین سزها تیشتز هی 

در یخچال فزیشر ّایی کِ تزهَستات رٍی آًْا ًصة شذُ دها فقط تا ّویي  : تَجِ
تزهَستات تٌظین هی شَد اگز رٍی درب یا پیشاًی یخچال فزیشر ًوایشگز دیجیتال 

تاشذ فقط حالت دها سٌج دهای فؼلی یخچال فزیشر را ًشاى هی دّذ ٍ ّیچگًَِ 
 . تٌظین دهایی تا آى اًجام ًوی شَد

 تنظیم دمای یخچال فریزر دیجیتال

یخچال فزیشر ّایی کِ دهای آًْا تا صفحِ دیجیتال تٌظین هی شَد دهای حقیقی رٍی 
ٍ تزای  ۴یا  ۳ًوایشگز تٌظین هی شَد در ایي هذل تٌظین دهای ًزهال تزای یخچال 

 هی تاشذ  -۲۰تا هٌفی   -۱۸فزیشر هٌفی 

 

  

سایذ ّن تٌظین دها فزق ًذارد ٍ تِ ّویي شکل هی تزای یخچال فزیشر سایذ تای 
 .تاشذ



 

 

 

 .تٌظین هی شًَذ F تزای یخچال فزیشر ّایی کِ درجِ تا فارًْایت  

درجِ  ۴تا  ۰)درجِ فارًْایت  ۴۰تا  ۳۲تٌظین دهای یخچال شوا تایذ تیي 
 . تٌظین شَد (ساًتیگزاد

 ظین کٌیذدرجِ فارًْایت تي -۴تا هٌفی  -۲فزیشر شوا تایذ هٌفی 



 

 

 

  

 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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