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  :ات محصولیخصوص
  
 )Full Nofrost(بدون برفک  ¬

 زریخچال فریکسان به تمام نقاط یع هوا بصورت یزتوستم یس يدرا ¬

 الیباکتر یستم آنتیس ¬

 )Deodorizing( یستم بوزدائیس يدارا ¬

 )تازه يمحفظه غذاها( Chilled يکشو يدارا ¬

 آبسردکن  يدارا ¬

 )Ozone Friendly(ستیط زیدوستدار مح ¬

          کلوپنتان به عنوانیو از گاز س R134aاز گاز مبرد  ستیط زیزر به منظور حفظ محیخچال فرین یدر ا ¬
Blowing Agent ق آن استفاده شده استیستم عایدر س. 

 زریفردر ع یو انجماد سرخچال یدر ع یجهت سرد کردن سر SUPERعملکرد  يدارا ¬

 یستم هشدار دهنده صوتیس يدارا ¬
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  نصب -۱
 .ديجهت حمل استفاده كن وصمخص يمحافظت از دستگاه ، از گار يبرا .۱

 .ديز كنيك در را تميمحل تماس الست. د يم برق را متصل كنيس. ديخچال خارج كنيكها را از يهمه فومها و پالست .۲

پس از شروع بكار . دير دهييد آنها را تغيتوان يباشد و م يم يش فرض و حالت عاديم شده بصورت پيتنظ يدماها .۳
 .ديايبن ييپا يد به آراميخچال باي يدما

 
  مشخصات محصول -۲

  يكيكنترل الكترون  كنترل دما

  )ft3(ت خالصيظرف
 20.4  كل
  6.5  زريفر

  13.9  خچالي
  69.9*30.3*32.3  ابعاد دستگاه

  فوم
  كلوپنتانيس  نتيق كابيعا

  كلوپنتانيس  ق دريعا

  وان
 ABS  نتيكاب

  ABS  در
  241  وزن دستگاه

  
 :يكيمشخصات و استاندارد قطعات الكتر -۳

  
 220V~50Hz ولتاژ

  كمپرسور
  RSCR  نوع استارت
  R134a  گاز مبرد
  Freol α-10c(Ester), 265cc  روغن

  اواپراتور
  يپره ا  زريفر
  يپره ا  خچالي

  يعينوع همرفت طب  كندانسور
 H-9 يغربال مولكول  ريدرا

 ID0.82 * L3000  يالريلوله كاپ
  )يچ برنجيپ(BSBN  چ ارتيپ

  AC125V  1.5A  چ دريسوئ
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  استاندارد آيتم

 فريزر

 ON(°F) OFF(°F) انتخاب دما نوع

 سنسور فريزر

-14°F -12.0°F -16.0°F 

-2°F 0°F -4°F 

8°F 10°F 6°F 

 يخچال

 ON(°F) OFF(°F) انتخاب دما نوع

 سنسور يخچال
34°F 36°F 32°F 

38°F 40°F 36°F 

46°F 48°F 44°F 

 يخ زدائي

 4hr ± 10min )زريخچال و فريهمزمان  يخ زدائي(يائخ زدين چرخه ياول

 Min. 12hrs, Max.22Hrs زريفر يخ زدائي

 Min. 6hrs, Max.11Hrs خچالي يخ زدائي

 2min ± 10 مدت زمان توقف

 سنسور

 زريسنسور فر

  )520AT(يمقاومت گرمائ
10 KΩ AT 77°F 

 خچاليسنسور 

 زريسنور اواپراتور فر

 خچالياتور سنسور اواپر

 طيمح يسنسور دما

 تريه

 242W زريفر يتر برفك زدائيه
 52W زريز فريتر آبريه

 120W خچالي يتر برفك زدائيه
 38W خچاليزر يتر آبريه

 10W خ سازيتر يه

 وزيف
تر يش از حد هياز داغ شدن ب يريجهت جلوگ يوز حرارتيف

 زريفر يبرفك زدائ
AC250V  10A  77±5°C 

 
تر يش از حد هياز داغ شدن ب يريجهت جلوگ يز حرارتويف

 خچالي يبرفك زدائ
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 RSCR  250VAC ,  12µF يجار خازن

 يمحافظ بار اضاف
 4TM437RHBYY-53 مدل

Temp.ON 130±5 

 رله استارت
Temp.OFF 69±9 

 J531Q33E100M200-2 مدل
 %20 ± 10 عملكرد

 موتور فن

 IS3210-SNP6D زريفر
 IS3208-SNP6H خچالي

 IS3208-SCH6A  برد

 المپ
 220V – 130V / 15W*2  )يالتهاب(زريفر

 220V-130V/30W  )يالتهاب(خچالي
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  يداخل يابعاد و نماها -۴
  قفسه ها و طبقات - ۴-۱
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  ابعاد- 4-2
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  دير گاز و چرخه تبريمس - ۴-۳
  ← يالريكاپ يهالوله  ←ر يدرا ←ل يهات كو ←يجانب يلوله ها ←كندانسور ←كمپرسور
  كمپرسور ←لوله ساكشن  ←آكوموالتور  ←زر ياواپراتور فر ←خچال ياواپراتور 
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  سرد يچرخه هوا - ۴-۴
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                                                       دمونتاژ -5

 :كنترل پانل
  .ديچها را باز كنيپ) الف
  .ديكنترل پانل را خارج كن) ب
  .ديم را جدا كنيانكتور سك) ج
 
 
 
  
 

 :خچالي المپ
 

  .ديچ را باز كنيپ) الف

 

ن ييكاور المپ را آزاد كرده و كاور را پا يخارها) ب
  .ديبكش

  
 

 
  
  
  .ديض كنيالمپ را تعو) ج
  
  .پس از تعويض المپ كاور را مجدداً نصب كنيد) د
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دوشاخه را به پريز بزنيد و با فشار دادن سوئيچ در، ) ه
  .مپ را چك كنيدال
  
 

  
  
  
  
  

 
 

  :زريالمپ فر

  .ديچ را باز كنيپ) الف

  

  .ديض كنيعدد المپ را تعو يک) ب
 

 
 
 .ديچ در، المپ را چك كنيد و با فشار دادن سوئيز بزنيدوشاخه را به پر) ج
 

  
  

  :خچاليكاور اواپراتور 
  .ديخچال خارج كنيهمه طبقات و كشوها را از ) الف

  
  
  .  ديدو سو باز كن يچ گوشتيرپوش را با پد يچ هايپ) ب
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  .ديچ كاور را باز باز كنيعدد پ ۶) ج
                                                     

  
  

                                                           
  
  .دينن را آزاد كيين كاور پايطرف يدوپهلو خارها يچ گوشتيبا استفاده از پ) د
  
  
  .ديرون بكشيكاور اواپراتور را ب) ه

  
  
  
  
  
  
  .ديم را جدا كنيكانكتور س) و
  
  
  
  

  مجموعه فن اواپراتور يكانال هوا •
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  :زريكاور اواپراتور فر

  .ديزر خارج كنيهمه كشوها را از فر)الف

  

  .ديل را باز كنينده ررچ نگهدايعدد پ ۲) ب
 

 

م را  جدا يد، كانكتور سيشن بكييلها را پايرنگهدارنده ) ج
  .ديكرده و آنرا جدا كن

 

 

  .د ير آزاد كنياطراف كاور اواپراتور را از ز يخارها) د
 

 

  .ديچپ جدا كن يكانكتور را از گوشه باال) ه

زر را باز كرده و يچ پشت كاور اواپراتور فريعدد پ ۲) و
  .ديآنرا آزاد كن يخارها
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  :خچالياواپراتور 
  .خچال قرار داردير يدر ز اواپراتور

 .ديخچال خارج كنير يكانال هوا را از ز •

 .ديتر و مقاومت را جدا كنيه يمهايكانكتور س •

 .ديو لوله ساكشن را از اواپراتور جدا كن يالريم لوله كاپيلح •

 .دياواپراتور را خارج كن •

لوله ها  يم را از رويلح يمانده هايك سوهان باقيبا استفاده از  •
د تا ين نگهداريينكار لوله را بسمت پاين ايدر ح. ديپاك كن

 .زدينرها مها در لوله يلح

را با  يالريد و لوله ساكشن و لوله كاپيض كنياواپراتور را تعو •
 .ديم كنياستفاده جوش نقره به آن لح

 .ديض كنير را تعويدرا •

  .ديه و مجدداً گاز را شارژ كنيستم را تخليس •
  
  

  :زرياواپراتور فر
 يسرد لوله ها يتا هوا(زر قرار داردير كف فريدر زاواپراتور 

  ).ق شوديزر تزرياواپراتور به داخل فر
 .ديزر خارج كنيهوا را از فر يمجرا •

 .ديرا جدا كن يمتال و مقاومت گرمائ يتر، بيه يكانكتورها •

 .ديرا جدا كن يو خارج يداخل يم لوله هايلح •

 .دياواپراتور را جدا كن •

  .ديگاز را شارژ كن ه و مجدداًيستم را تخليس •
  
  
  
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


١٥ 
 

  :و جعبه برق محفظه كمپرسور
د كه ي، مطمئن شو يقطعات برق يقبل از هرگونه جابجائ •

 .ديده ايدوشاخه را از برق كش
 

  .ديدوشاخه را از برق بكش) الف
  
 
 
 
 
  
  .ديده و جدا كنيآنرا باال كش.ديم را باز كنيچهاب جعبه تقسيپ) ب
  
  
  
  
  محفظه كمپرسور) ج
  
  
  
  
  
  .ديكاور جعبه برق را باز كن )د
  
  
  
  
  
   جعبه برق مجموعه) ه
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  : عملکردها م دما ويتنظ-۶
 :شگرينما

 استفاده از سيستم كنترل
 

 

 
 
  :زر يخچال فريقه روشن کردن يطر

د  يـ شـگر  بـا  فشـار  کل   ينـان از صـحت اتصـال بـرق در صـورت خـاموش بـودن نما       يز و اطميـ پس از وصل شدن دوشاخه بـه پر 
POWER     شگر يه   نمايثان   ۳و  نگه داشتن  آن  به  مدتLCD    ش فرض روشن می گردنديکونهای مربوط به پيبا آ.  

  .ره باشديکی ذخير در حافظه برد الکترونيستی داده های زيش فرض بايبصورت پ
 

 
 
  :دها يکل

   : د می باشديکل ۶دها يتعداد کل
  /.REF  خچاليد يکل ) POWER              ۲  د خاموش روشنيکل ) ۱
                          .TEMP./CLK                  م دمـا و سـاعت  يد تنظـ کليـ  ) VAC. ECO     ۴/. نـه  يد مصـرف به يـ کل ) ۳
/.FRZزر يد فريکل ) ۵   .SUP. / MUT            ع و قطع آراميش سريد سرمايکل ) ۶                               
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  :نکات مهم 
  .قه می باشديدق ۵لی حداقل زمان برای روشن شدن مجدد يدر صورت قطع کار کمپرسور به هر دل -
 .می رسد يد به گوشد فشرده شدن کلييد صدای بوق خاصی جهت تابا فشار دادن هر کلي -

           گردد مانند وارد شدن در حالتهای  SET POINTبا وارد شدن در هر حالتی که باعث به هم خوردن   -
SUP. , .ECO , VAC. ن شده است در ييش فرض تعيا بصورت پيمی که توسط مصرف کننده يو دمای تنظ

 .حافظه باقی مانده و در صورت برگشت روی همان دما به کار خود ادامه دهد

آخرين  يه ازثان ۱۰روشن و پس از   BACK LIGHT  LCDات بر روی کنترل پانل يدر صورت انجام هر گونه عمل -
            .خاموش می شود  تغييرات

  
  LOCKحالت 

خاموش شده و از حالت  کون               يه آيثان  ۵بطور همزمان به مدت       /.FRZو    /.REFدهای يبا فشار کل
LOCK   کون مخصوص يد بر روی کنترل پانل آين فشار کليه از آخريثان  ۳۰خارج می گردد و پس ازLOCK   به طور

لی يزر به دليخچال فريآن هم در زمانی که   .SUP. / MUTد يد مگر کليدی عمل نمی نمايچ کليشن شده و هک روياتومات
  .ديشروع به آالرم زدن نما

  
SUPER REF  

روشن  کون      يآ.م يمی ده يه فشارم ثانيرا به مدت ن   /.REFد يخچال ابتدا کليدر   SUPERبرای اجرای حالت 
روشن شده     کون     يآ  SUP. / MUT.د  ين حالت با فشار کليدر ا. د يمی نما شده و شروع به چشمک زدن

  .م ميگردديگراد تنظيدرجه سانت +۲خچال بر روی يت دمای ين وضعيو در ا
 

SUPER FRZ  
گر شيروی نما کون يآ. ميدهيمار ه فشيم ثانيرا به مدت ن /.FRZ    ديزر ابتدا کليز در فريبرای اجرای حالت سوپر فر

LCD  د يـــن حالـــت بـــا  فشـــار کل  يـــد در ايـــمـــی نماشـــده و شـــروع بـــه چشـــمک زدن     روشـــنSUP./MUT.                                
                       کون                                                                                                      يآ گرفتن نظر     در   بدون  وسته يپ   صورت  به   زر  يفر  فن   و    کمپرسور  حالت  ن  يا   در   و   شده   روشن 

 SET POINT   اتيـ ا بـا اجـرای عمل  يـ ات فـوق  يـ ن عمـل بـا تکـرار عمل   يـ و ا. ساعت روشن مـی گـردد    ۳برای مدت زمان     
ECO.  اي   VAC. ر فعال می گردديغ.  
  
  :زر يخچال و فريات روشن و خاموش کردن يعمل

ا يـ خچـال  يار خود بتواند بـدون قطـع بـرق دسـتگاه قسـمت      يت را دارا می باشد که مصرف کننده به اختين قابليزر  ايخچال فري
  .د يک روشن و خاموش نمايا هر دو آنها را به تفکيزر و يقسمت فر

روشـــــــن و  کـون                 يشـار داده تـا آ  ه فيـ م ثانيرا بـه مـدت نـ       /.REFد يخچال ابتدا کليبرای خاموش نمودن قسمت 
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ــا يخــاموش مــی گــردد و فــن   خچــال ت کون         يآ   POWERد ين حالت با فشار کليد در ايشروع به چشمک زدن نما
زر در زمانهـای الزم  يـ ات سرد نمـودن فر يزر برای عملياما کمپرسور و فن فر. ن قسمت خاموش می شود يروشن کردن مجدد ا

  .د روشن می گردن
 

روشــن و شــروع  کـون                    يه فشـار داده تـا آ  يـ م ثانيرا به مدن نـ    /.FRZ  ديزر ابتدا کليبرای خاموش نمودن قسمت فر
زر يـ می شود و فن فر خاموش کون      يه آيم ثانيبه مدت ن  POWER  دين حالت با فشار کليد در ايبه چشمک زدن نما

  .ات الزم روشن می گردند يخچال برای عمليفن  می گردد اما کمپرسور وخاموش 
خچال هر يزر و يگر فرير فعال گردد و به عبارتی ديزر غيخچال و روشن بودن فريدر صورتی که هر دو حالت برای روشن بودن 

مـی رود و    STANDBYزر بـه حالـت    يـ خچـال و فر يکامالً  خاموش شده  و اصطالحاً   LCDشگر  يدو خاموش شوند نما
روشـن و هـر دو      LCDهسـه ثانيـ    بـه مـدت    POWER   ديبا فشار کل. ر فعال می گردند يزر غيخچال و فريقسمتهای  هکلي

  .کونهای مربوطه روشن می گردد يزر با آيخچال و فريمحفظه 
  

  : ECO./ VAC.حالت 
  .روشن می گردد کـون  يه آيـ م ثانيبـه مـدت نـ     .VAC / ECO.د يبا فشار کل
درجه سانتی گراد و دمای  +۵بر روی يخچال ک دمای ين آوردن مصرف انرژی به صورت اتوماتييپاجهت   .ECOدر حالت 

  .م می گردد يدرجه سانتی گراد تنظ  -۱۸زر بر روی يفر
خارج می گردد    .ECO   خاموش و از حالتکون  مـر بـوط بـه    يآ  .VAC. / ECOد يدر صورت فشار دوباره کل

خچـال بـر روی   ي  SET POINTن حالـت  يـ در ا. می گردد   .VACوارد حالت روشن شده و  کون يو بجای آن آ
  .ن شده بود باقی می ماندييزر بر روی همان مقداری که از قبل تعيم می گردد و دمای فريدرجه   سانتی گراد تنظ  +۱۵دمای 

زر بـا توجـه   يـ خچال فريز خاموش شده و ين کونيه فشرده شود آيم ثانيبه مدت ن ECO. / VAC .  اگر برای بار سوم
  .می قبلی به کار خود ادامه می دهديبه دمای های تنظ

د يـ ر نماييزر توسط مصرف کننده تغيخچال و فري  SET POINTدر صورتی که   ECO. , VAC.ک از حالتهای يدر هر 
  .ک از حالتهای فوق خارج می گردديدستگاه بطور اتومات

  
  ALARMحالت های 

  ) DOOR OPEN: ( باز بودن درب 
ا     يــــــ   کونهایيآ بيقه به ترتيدق  ۳ش از يخچال بيا باز بودن درب يه و يثان ۶۰ش از يزر بيدر صورت باز بودن درب فر 

ده می شود در هر دو حالـت فـوق همزمـان بـا     يبطور دائم روشن و صدای آالرم از دستگاه شن  LCDشگر يبر روی نما
        صـدای بـوق قطـع     .SUP. / MUT  ديـ چشـمک زن مـی گـردد بـا فشـار کل       بصـورت   به آالرم  کون مربوطيصدای بوق آ

کـون                  يخچـال آ يا يـ زر يـ می گردد ولی تا بسته شـدن درب هـای فر    کون هایيو آ  اي  .روشن می مانند
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  :چگونگی تنظیم دماي یخچال و فریزر 
خچال شروع به چشمک زدن يشگر دمای يه فشار داده تا نمايم ثانيرا به مدت ن    /.REFد يخچال ابتدا کليم دمای يبرای تنظ

ن دما يد ايک درجه کاهش می نمايخچال يه دمای يم ثانيبه مدت ن  .TEMP./CLKد ين حالت با فشار هر بار کليد در اينما
شگر دما از يه نمايانث ۵بعد از  .TEMP./CLKد يدر صورت فشار ندادن کل. رات خواهد داشت ييگراد تغيدرجه سانت ۷تا  ۱نيب

  .ش می دهديخچال را نمايمی ، دمای داخل محفظه يره دمای تنظيحالت چشمک زن خارج و پس از ذخ
رنج پر . ن به باال پر می گرددييمی از پايشتر تنظيشگر مقدار برودت که در کنار عدد دما قرار دارد به ازای برودت بيخطوط نما

ن خطـوط پـس از   يا. ک خط می باشد يگراد به ازاء هر کدام يدرجه سانت+ ۱ ,+۳ ,+۵ , +۷ب بر روی دماهای يشدن آن به ترت
  .خچال نمی باشديخچال توسط کاربر ثابت می ماند و تابعی از دمای داخل يم دمای يتنظ

د يـ زدن نمازر شروع به چشـمک  يه فشار داده تا عدد دمای فريم ثانيرا به مدت ن    /.FRZد يزر ابتدا کليم دمای فريبرای تنظ
 ن ين دمـا بـ  يـ د ايـ ک درجه کاهش مـی نما يزر يه دمای فريم ثانيبه مدت ن  .TEMP./CLKد ين حالت با فشار هر بار کليدر ا
شگر يه نمايثان ۵بعد از       .TEMP./CLKد يرات خواهد داشت و در صورت فشار ندادن کلييگراد تغيدرجه سانت -۲۴تا  -۱۵

  .ش می دهديزر را نمايمی ، دمای داخل محفظه فريره دمای تنظياز ذخ دما از حالت چشمک زن خارج و پس
   ن بـه بـاال پـر    ييمـی ، از پـا  يشتر تنظيزر قرار دارد به ازاء برودت بيتهای دمای فريجيشگر مقدار برودت که در کنار ديخطوط نما
     ک خـط  يـ گراد بـه ازاء هـر کـدام    يسـانت  درجه  -۲۳,  -۲۰,  -۱۷ , -۱۵ب بر روی دماهای يدامنه پر شدن آن به ترت. می گردد
  .ستيزر نيزر توسط کاربر ثابت می ماند و تابعی از دمای داخل محفظه فريم دمای فرين خطوط پس از تنظيا. می باشد 

  
  :فراست يکل ديس

ی گردد فراست به صورت هوشمند اعمال ميط ديا پس از قطع و وصل برق محصول ، شرايدر ابتدا که محصول روشن می شود 
  .رديطی می باشد ، المنت داخل مدار قرار می گيک فاصله زمانی که تابع عوامل محيو با 

  
  :س يات سرويعمل

ل قطع شدن ياز قب. کی باشد يستم الکترونيص توسط سيد که قابل تشخيزر خرابی بوجود آيخچال فريستم يدر صورتی که در س
کون با خدمات پس ين آيست با روشن شدن ايمصرف کننده می با. روشن می شود  SERVICE  کون يا خرابی سنسورها آي

ک کـه در  يـ وب ، عالئـم مربـوط بـه هـر     يس با توجه به عيکون سرويبا روشن شدن آ. رد يب تماس بگياز فروش جهت رفع ع
ر زيـ ن حـال فر يـ در ا. ن عالئم روشن می گردند يزر ايشگر دمای دو عدد مخصوص فريجلوی آن مشخص شده است روی نما

  .ی را نشان  نمی دهد و تا بر طرف شدن خرابی عالمت مورد نظر باقی خواهد مانديچگونه دمايه
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ش يگونه ای اسـت کـه بـه صـورت پـ      د نرم افزار بهيل در سنسور ها خرابی بوجود آيالزم به ذکر است در صورتی که به هر دل
ک روشن و خاموش گردد تا از فاسد شدن مواد يوديرفرض و بدون در نظر گرفتن دمای سنسورها کمپرسور و فن به صورت پ

  .ابدين کار تا برطرف شدن خرابی ادامه يری شود و ايی جلوگيغذا
  

 
  :تال يجيساعت د
م عدد ساعت شروع به چشـمک  يه فشار می دهيثان/.  ۵را به مدت    .TEMP./CLKتال ابتدا دکمه يجيم ساعت ديجهت تنظ

د يـ دوبـاره کل  ن اگـر يهمچنـ .م کرد يمی توان مقدار ساعت را تنظ   /.FRZو    /.REFدهای يزدن می کند که با فشار کل
TEMP./CLK. دها ساعت ير کلييه عدم تغيثان  ۵م و بعد از يم کنيقه را تنظيم دقيم می توانيرا فشار دهSet  می گردد. 

ساعت   Seting ن حالت می توان ياش داده می شود و در يرفته و ساعت نما StandByقه به حالت يک دقين بعد از يهمچن
  .را انجام داد

  
  :يعملكرد برفك زدائ

  .به مجموع زمان كاركرد كمپرسور دارد يزر بستگيخچال و فري يعملكرد برفك زدائ) الف
  .شود يساعت كاركردن كمپرسور آغاز م ۴پس از  ين روشن كردن، برفك زدائيپس از  اول) ب
  .ر استيساعت متغ ۷تا  ۶از  طيبسته به شرا  يچرخه برفك زدائ) ج
  .ط، تعداد دفعات باز و بسته شدن در و مجموع زمان باز بودن در دارديبه درجه حرارت مح يبستگ يچرخه برفك زدائ) د
  .شود يزر خاموش ميخچال و فري يسه درجه حرارت سنسور برفك زدائيبا مقا يالمنت برفك زدائ) ه
  
  

  زريمحفظه فر  خچاليمحفظه   
  گراديدرجه سانت -۵كمتر از   گراديدرجه سانت ۱۰كمتر از   يزدائ شروع برفك

  گراديدرجه سانت ۱۲  گراديدرجه سانت ۱۷  يا برفك زدائياح يدما
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  :تست 
 .ستم استيس ي، محصول و بررس PCB ين تست برايا •

  
  : ياجبارعملكرد ) ۱
ش يشوند، صفحه نما يه با هم فشار داده ميثان ۸ش بمدت يرو صفحه نما Fridgeو  Super coolكه دو دكمه يهنگام) ۱-۱

  .شوند يشود و همه چراغها خاموش م يوارد حالت تست م
ه نگهداشته يثان ۱۵بمدت    Fridgeو  Super Freezer  ،Super coll  ،Freezer يكه هر كدام از دكمه هايهنگام) ۱-۲

                                 : ديد انتخاب كنيتوان ير مين موارد زيشود و از ب يش وارد حالت تست ميصفحه نماشوند، 
Forced   operation→ Forced R-Defrost→Fordec F/R-Defrost→Cancel  

شگر مجدداً به حالت يفشرده نشود، نما يچ دكمه ايه هيثان ۱۵شود اگر تا  يش وارد حالت تست ميكه صفحه نمايهنگام) ۱-۳
  .گردد يباز م يقبل
  .شود يده ميپ شنيب يشود، صدا يا كنسل ميكه حالت تست انتخاب يمهنگا) ۱-۴
دهد و  يرا نشان م FFعالمت ) زريمحفظه فر(F-Romm شگر يشود، نما يانتخاب م يكه عملكرد اجباريهنگام) ۱-۵

  .دهد يموجود را نشان م يواقع يدما) زريمحفظه فر(R-Room شگر ينما
ا كنسل كردن تست انخاب ي ياجبار يو سپس برفك زدائانتخاب شده باشد  ياجبار قه  عملكرديك دقيش از يكه بياما هنگام
  .ر نخواهد كردييمات دما تغيشود، تنظ

 يمات كنترليتنظانتخاب شود،  يقه پس از عملكرد اجباريك دقي يا كنسل كردن تست در طي ياجبار يكه برفك زدائيهنگام
  .به حالت قبل باز خواهد گشت

كردن  يپس از آن دستگاه با ط. ماند يم يساعت باق ۲۴تنها بمدت  Full-Down، عملكرد ياجبار عملكرد يدر ط) ۱-۶
  .گردديباز م يزر به حالت عاديخچال و فريك ياتومات يبرك زدائ

كنسل ( Test Cancellationا حالت يد يد كني، دستگاه را روشن خاموش كنيكنسل كردن عملكرد اجبار يبرا) ۱-۷
  .ديتخاب كنرا ان) كردن تست

  .رسد يبگوش م يبا فواصل زمان يآالرم يصدا يعملكرد اجبار يدر ط) ۱-۸
  .كار نخواهند كرد Super Coolو  Super Freezerانتخاب شده است،  يكه عملكرد اجباريهنگام) ۱-۹
  
  :ياجبار يعملكرد برفك زدائ) ۲
 ياجبار يد دستگاه وارد حالت برفك زدائير دهرا فشا Testگر دكمه يكبار دي، يعملكرد اجبار يكه در طيهنگام) ۲-۱
  .شود يخچال مي
  .شود يزر ميخچال و فري ياجبار يد دستگاه وارد حالت برفك زدائيرا فار ده Testگر دكمه يكبار ديو اگر ) ۲-۲
  .شود ير فعال ميك غيبطور اتومات يانتخاب شود، عملكرد اجبار ياجبار يكه عملكرد برفك زدائيهنگام) ۲-۳
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  )كنسل كردن حالت تست(Test Cancellation حالت  )۳
گردد و يباز م يزر فشرده شود، دستگاه به حالت عاديخچال و فري ياجبار يبرفك زدائ يدر ط testكه دكمه يهنگام) ۳-۱
  .آالرم وجود ندارد يگر صدايد
  

  شود ين بار روشن مياول يكه  دستگاه برايعملكرد هنگام
وجود نداشته  يچگونه اشكاليدهد و اگر ه يخودكار را انجام م يابيب يات عيك عمليشود،  يكه دستگاه روشن ميهنگام) ۱

  .شود يه روشن ميثان ۲كنترل پانل بمدت  يرو يباشد، همه نشانگر ها
  .زند يك چشمك ميه يم ثانيوجود داشته باشد، نشانگر مربوطه هر ن يو اگر اشكال) ۲
  .زر را نشان خواهد داديخچال و فري يواقع يشگر دمايگرها، نماه روشن ماندن همه نشانيثان ۲پس از ) ۳
  .ابدي يادامه مه يثان ۳ن كار تا يشود و ا يروشن م كباريه يثان ۵/۰زر ، هريخچال و فري يالمنت برفك زدائ) ۴
ه روشن شده يثان ۵/۰هر  يخچال با فواصيزر، فن يانجام شد، كمپرسور، فن كمپرسور، فن فر يابتدائ يكه برفك زدائيهنگام) ۵

  .كنند يقه كار ميدق ۵محفظه ،  يداخل يو بدون توجه به دما
  .شود يبالفاصله متوقف شده و وارد عملكرد تست م ۵و  ۴مربوط به  يانجام شد، عملكردها ۵و  ۴ يكه تست ابتدائيهنگام) ۶
  
  عملكرد مصرف برق 
  :اطالعات رهيذخعملكرد ) ۱
مات يتنظفرده شده باشند،  Freezerا ي Super freezer  ،Super Cool  ،Fridge ياز دكمه ها يكيكه يتا زمان) ۱-۱

ره       يذخ testاما حالت (گردند يمات به حالت قبل باز ميبا قطع شدن و وصل مجدد برق تنظره خواهند شد و يذخ يجار
  ).شود ينم
شود و اگر دما  يدرجه بشودانجام م ۵از  زر كمتريفر يكه دمايهنگام ۱-۱تم ين روشن كردن دستگاه، آيبمحض اول) ۱-۲

  .كندين روشن شدن كار ميمات اوليره شده دستگاه همانند تنظيمات ذخيدرجه باشد بدون توجه به تنظ ۵باالتر از 
         درجه باشد ۵زر كمتر از يمحفظه فر يبرق قطع و وصل شود، اگر دما Super Freezer يكه در طيهنگام) ۱-۳

Super freezer شود يمدت زمان آن از ابتدا شروع م يشود ول ينجام ما.  
           درجه باشد ۵خچال كمتر از يمحفظه  يبرق قطع و وصل شود، اگر دما Super Cool يكه در طيهنگام) ۱-۴

Super Cool شود يمدت زمان آن از ابتدا شروع م يشود ول يانجام م.  
      شگر بمدتيشود، كل صفحه نما ير حال كار است و برق قطع و وصل مد يمختلف يملكردهاكه دستگاه با عيهنگام) ۱-۵
  .شود يدرجه باشد، روشن م ۵زر كمتر از يمحفظه فر يره شده اگر دمايمات ذخيه بدون توجه به تنظيثان ۳
  
  
  
  

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


٢٣ 
 

  : شيحالت نما
شگاه با يوارد حالت نماه فشرده شوند، دستگاه يثان ۵همزمان بمدت  Freezerو  Super Freezer يكه دكمه هايهنگام
  .شود ينگ دانگ ميد يصدا
  .شود يانجام نم ين حالت كمپرسور فوراً خاموش شده و برفك زدائيدر ا
ش كنسل شده و دستگاه به يجه حالت نمايد در نتيه فشار دهيثان ۵ن حالت مجدداً دو دكمه فوق را بمدت يخارج شدن از ا يبرا

  .گردديباز م يحالت عاد
  

  :خودكار يابيب يعملكرد ع
  ن روشن كردنيخودكار در هنگام اول يابيب يع) ۱
  .كند يم يرا بررس ييدما يفوراً سنسورها MICOMبمحض روشن كردن دستگاه، ) ۱-۱
  .شود يه روشن و خاموش ميثان ۰.۵ ياز سنسورها اشكال داشته باشد، نشانگر مربوطه با فواصل زمان يكياگر ) ۱-۲
 يشوند و كنترل دما يفعال م يابيب يع يفقط دكمه هازنند،  يوب چشمك ميل سنسور معيكه نشانگرها بدليهنگام) ۱-۳

  .متوقف هستند يعاد
 Superكه دكمه يا هنگامير شود يكه سنسور مربوطه تعميخودكار، هنگام يابيب يبمحض بروز اشكال در هنگام ع) ۱-۴

Freezer  وSuper Cool  شود يك كنسل ميبطور اومات يابيب يكرد عشوند، عمل يه همزمان فشرده ميثان ۵بمدت.  
  
  خودكار  يابيب يع) ۲
دستگاه فشار  يه در زمان كار عاديثان ۶را همزمان بمدت  Super Coolو  Super Freezer يكه دكمه هايهنگام) ۲-۱

         و  Super Coolكه يزند و هنگام يه چشمك ميثان ۰.۵كبار يه يثان ۲مات دما در فواصل هر يشگر تنظيد، نمايده
Super Freezer  شود يخودكار م يابيب يد دستگاه وارد حالت عيه با هم فشار دهيثان ۸را.   

          ش نشان دادهيصفحه نما يخودكار شده و اشكاالت بر رو يابيب ينگ دانگ وارد حالت عيد يدستگاه با صدا) ۲-۲
  .گردد يشوند و پس از آن مجدداً به حالت نرمال باز م يم
  .باشند يكنسل كردن فعال م يستند و تنها دكمه هايچكدام از دكمه ها فعال نين حالت هيا يدر ط) ۲-۳
 

  هنگاميكه المپ ها روشن نمي شود
  : هنگاميكه المپهاي يخچال و فريزر روشن نمي شود) الف

 .بررسي كنيد پس از باز كردن در فريزر المپ روشن مي شود -۱

 .المپ خاموش مي شود بررسي كنيد با فشار سوئيچ در، -۲

 .همين روند را براي المپ يخچال انجام دهيد -۳

 .سوئيچ هاي در را چک کنيد -۴

  .وضعيت اتصال سيم برق را بررسي کنيد -۵
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  .ر صورت بروز اشكال قبل از مراجعه به مركز خدمات مشتريان موارد زير را بررسي كنيدد
 

 علت اشکال

دستگاه اصالً كار نمي كند يا دماي آن 
  باال استخيلي 

 آيا دستگاه به برق متصل است؟
 آيا درجه حرارت بدرستي تنظيم شده است؟

 آيا دستگاه در معرض نور مستقيم خورشيد يا در نزديكي منبع حرارتي است؟
 آيا پشت يخچال به ديوار خيلي نزديك است؟

         مواد غذايي داخل يخچال يخ 
  مي زنند

ترين حالت است؟آيا تنظيم دماي يخچال در سرد  
 آيا دماي هواي محيط پايين است؟

 آيا غذاهايي با آب زياد را در يخچال نگهداري مي كنيد؟

 صداهاي غير طبيعي از يخچال شنيده 
  مي شود

 آيا سطح زير دستگاه هموار است؟
 آيا فاصله بين پشت يخچال و ديوار كم است؟

ه است؟آيا در پشت يا زير يخچال جسمي اضافه افتاد  
 آيا صدا از كمپرسور موتور است؟

صداهاي تيك تاك مانند در داخل يخچال طبيعي است و حاصل انقباض و انبساط قطعات جانبي 
.است  

گوشه هاي بخش جلويي و كناره هاي 
دستگاه گرم است و قطرات ريز آب 

  بر روي آن ايجاد شده است

ار گذاشته شده است كه از ايجاد قطرات در گوشه هاي جلويي دستگاه، لوله هاي ضدحرارت ك
.آب جلوگيري به عمل مي آورد  

در هر حال . ممكن است در هنگام باال رفتن دماي محيط اطراف، اين كار بخوبي انجام نپذيرد
.اين  يك امر غير طبيعي نيست  

در آب و هواي بسيار مرطوب ممكن است هنگام برخورد رطوبت هوا با سطح سرد دستگاه در 
.سطح بيروني آن قطرات آب ايجاد شود  

    صـداي جريان مايع از دستگاه شنيده 
  مي شود

 اين صداي مايع سرد كننده است كه باعث ايجاد سرما در داخل دستگاه مي شود

بوي بد در داخل دستگاه ايجاد شده 
  است

 غذاها را با كاغذ بسته بندي نكنيد
ل دستگاه را تميز نگهداريدغذاها را با درپوش نگهداري كنيد و داخ  

بر روي ديواره هاي دستگاه برفك 
  نشسته است

 غذاها را در فاصله مناسبي از دريچه تهويه قرار دهيد تا تهويه بهتر صورت گيرد
 آيا در بطور كامل بسته شده است؟

بر روي ديواره داخلي و اطراف 
سبـزيجـات قطـرات آب تـشــكيــل 

  مي شوند

انده است و يا مواد غذايي آبدار بدون درپوش نگهداري شده انددر يخچال باز م  

 مواد غذايي را در ظروف يا كيسه هاي در بسته نگهداري كنيد
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F1 سرد شدن اواپراتور عدم   
F2  زريخرابی سنسور فر  
F3  يخچال خرابی سنسور  
F4  اواپراتور فريزر خرابی سنسور  
F5  الاواپراتور يخچ خرابی سنسور  
F6  محيط خرابی سنسور  
F7   فريزر فنخرابی  
F8   يخچال فنخرابی  
F9  هيتر فريزر خرابی  
Fa  هيتر يخچال خرابی  
Fb خرابی IC 

  
 

  :توجه 

  ولتاژ القایی ناخواسته

عدم ایجاد ولتاژ القایی ناخواسته در بدنه جهت 
محصول هنگام کارکردن دستگاه، از هم فاز 
بودن دو شاخ برق محصول با پریز محل 

  .مینان حاصل نماییداط ،استقرار یخچال
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 برد فرمان
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  قطعات داخل یخچال
  )بعدي انفجاريسه (
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  قطعات سیکل تبرید
  )سه بعدي انفجاري(
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  قطعات در
  )سه بعدي انفجاري(
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