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 . ترهَستبت ًمص هْوی را کبرکرد صحیح یخچبل ٍ فریسر بب کٌترل دهب دارد

کٌیذ بِ احتوبل زیبد هطکل از  اگر هطکالت کٌترل دهب را در یخچبل خَد تجربِ هی
 .ترهَستبت است

اگر هطوئي ضذیذ کِ ترهَستبت ایراد دارد ٍ ببیذ تعَیض ضَد بْتر است کِ ایي 
اگر خَدتبى دارای داًص ٍ . بسپبریذ تعویر یخچبل فریسرکبر را بِ دست تکٌسیي 

تَاًیذ بب هطبلعِ راٌّوبیی زیر ایي کب را اًجبم  تَاًبیی اًجبم ایي کبر ّستیذ هی
 .دّیذ

 چیسّبیی کِ احتیبج داریذ

 ترهَستبت جذیذ 

 تیپیچ گَش 

 اًبردست 

  (دار هَببیل دٍربیي)ابساری برای عکس گرفتي 

 

 تَصیِ ایوٌی –لذم اٍل 

را از بر درآٍریذ تب بذٍى ّیچ خطری کبر  یخچبل فریسرلطفبً دٍضبخِ ! اٍل ایوٌی
 .تعَیض ترهَستبت را اًجبم دّیذ
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 دسترسی بِ ترهَستبت –لذم دٍم 

ابتذا ًیبز است کِ بِ ترهَستبت دسترسی پیذا کٌیذ برای ایي کبر ابتذا الزم است 
پیچ  .کٌیذ گَضتی تخت استفبدُ ی دهب را درآٍریذ، برای ایي کبر از یک پیچ کِ درجِ

ی دهب  گَضتی تخت را زیر درجِ لرار دادُ ٍ بِ آراهی بِ ببال فطبر دّیذ تب درجِ
ضفت بب یک هْرُ . تَاًیذ ضفت ترهَستبت را ببیٌیذ حبال ضوب هی. خبرج ضَد

 .سرجبیص هحکن ضذُ است از یک اًبردست استفبدُ کٌیذ تب هْرُ را ضل کٌیذ

 یخچبلکِ ترهَستبت را بِ بذًِ داخلی  آخریي چیسی کِ ببیذ درآٍریذ پیچی است

ابتذا . ایي پیچ هوکي است پطت یِ درپَش کَچک ببضذ. هحکن کردُ است
تَاًیذ بِ  حبال هی. گَضتی چْبرسَ پیچ را ببز کٌیذ درپَش را برداضتِ ٍ بب یک پیچ

 .آراهی هجوَعِ ترهَستبت را از دیَار یخچبل جذا کٌیذ

 درآٍردى اتصبالت –لذم سَم 

اگر ترهَستبت را بِ بیرٍى از هحل لرار گیریص . در آٍریذکبٍر رٍی ترهَستبت را 
ّب بْتر است عکس  لبل از درآٍردى سین. فطبر دّیذ اتصبالت را خَاّیذ دیذ

ّب ٍ  کٌیذ هَلعیت سین اتصبالت را بگیریذ تب ٍلتی ترهَستبت جذیذ را ٍصل هی
، فمط تَجِ تَاًیذ اتصبالت را از ترهَستبت جذا کٌیذ حبل هی. اتصبالت را بذاًیذ

داضتِ ببضذ کِ بعضی اتصبالت هوکي است دارای ضیبرّبیی ببضٌذ کِ الزم است 
 .تَاى بِ راحتی درآٍرد گَضتی هی ّب را بب کوک پیچ آى

 تعَیض رٍکص لَلِ هَیی در ترهَستبت جذیذ – ۴لذم 

ٍلتی اتصبالت را درآٍردیذ کبر بعذی کِ ببیذ اًجبم دّیذ درآٍردى لَلِ هَیی از 
دیَار یخچبل است، تَجِ داضتِ ببضذ کِ ایي لَلِ هَیی ببیذ بِ راحتی خبرج داخل 

ّب اًتْبی آى بِ چیس ٍصل  ضَد ٍ ًیرٍی اضبفی الزم ًیست ٍلی در بعض هذل
لَلِ هَیی ترهَستبت جذیذ را صبف . حبال رٍکص را از لَلِ هَیی در آٍریذ. ضَد هی



 

 

فرٍ کٌیذ ٍ  یخچبلا داخل حبال لَلِ هَیی ر. کٌیذ ٍ رٍکص را رٍی آى بکطیذ
 .ایذ ٍصل کٌیذ اتصبالت آى را هطببك عکسی کِ اًذاختِ

 صب ترهَستبتى – ۵لذم 

ترهَستبت را در سَارخص لرا دّیذ ٍ هْرُ ضفت کِ از آى طرف بیرٍى آهذُ بب 
. ّب را سرجبیطبى لرار دّیذ طَری کِ جبیی گیر ًکٌٌذ سین. اًبرست سفت کٌیذ

کبٍر ترهَستبت را رٍش بکطیذ ٍ کل هجوَعِ ترهَستبت را سرجبیص در دیَار 
 .برگرداًیذ یخچبل

 ًصب هجذد درجِ دهب – ۶لذم 

ی ترهَستبت کِ اٍل ببز کردُ بَدیذ را ببیٌیذ ٍ در پَش آى  پیچ جعبِ! آخر هرحلِ
 .را لرار دّیذ

تَاًیذ بب ٍصل کردى  کبر تعَیض ترهَستبت یخچبل در ایٌجب توبم ضذُ است ٍ هی
سعی کٌیذ یخچبل را رٍی درجِ هٌبسب . کرد آى را بررسی کٌیذ دٍضبخِ برق عول

برای  یخچبلیک . د یخچبل خَدداری کٌیذلرار دّیذ ٍ ببز ٍ بستِ کردى زیب
 ُ ببیذ زیبد پر ببضذ ٍ ًِ خبلیکرد بْیٌِ ى عول
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