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  هشدار!

  

  

 در هنگام تعويض قطعات، دقت شود برق محصول حتما قطع باشد.

جهت كاهش دادن احتمال خطر برق گرفتگي، آتش سوزي و آسيب جدي به لطفا 
كليه قسمتهاي اين دفترچه راهنما را محصوالت، در حين تعمير و سرويسكار محصول 

  با دقت مطالعه فرماييد.

قابل ذكر است مصرف كننده به هيچ وجه اجازه تعمير، مونتاژ يا بازكردن يخچال و 

براي وه بر اينكه ميتواند موجب خسارت هاي جاني و مالي فريزر را ندارد. اين امر عال

  شود، گارانتي محصول را نيز باطل مي نمايد.وي 

  

                 

 در هنگام اندازه گيري ولتاژ به نكات مهم زير توجه فرماييد:  

كوچكترين باتوجه به اينكه اندازه گيري ولتاژ در حالي انجام مي شود كه محصول روشن است، دقت فرماييد كه  -١
 سهل انگاري شما باعث برق گرفتگي، آتش سوزي يا آسيب جاني مي شود.

 پايه هاي سوكت توسط پراپ، به يكديگر متصل نشوند. -٢

 پراپ هاي مولتي متر به يكديگر برخورد نكنند. -٣
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جهت كاهش دادن احتمال خطر برق گرفتگي، آتش سوزي و آسيب جدي به محصول در حين تعمير دستگاه به نكات ايمني كه   
  : شامل موارد زير است توجه فرماييد

به برق آمپر محافظت شده و جداگانه جهت اتصال  ١٠طول سيم دستگاه را تغيير ندهيد و حتما از پريز برقي كه توسط يك فيوز مينياتوري  -١
  شهري استفاده نماييد.

  در هنگام نصب محصول دقت شود كه از محافظ يخچال و فريزر استاندارد جهت اتصال استفاده نماييد. -٢

مراقب باشيد سيم برق دستگاه به صورت مستقيم و تحت فشار روي بدنه قرار نگيرد و از له شدگي و ماندن سيم برق زير دستگاه خودداري  -٣
  نماييد.

نگام تعويض قطعات حتما از قطعات استاندارد و مورد تاييد شركت استفاده گردد. مي توانيد از ليست قطعات و كد انبار مربوطه در بخش ه -٤
 كتاب كمك بگيريد. ٩

  اييد.قبل از تخليه مبرد از دستگاه، تمامي در و پنجره ها را باز كنيد و از نزديك كردن شعله به اطراف محصول جدا خودداري فرم -٥

  هرگز به كپسول مبرد حرارت ندهيد. -٦

در هنگام تعمير اگر الزم است محصول روشن باشد، دقت فرماييد دچار برق گرفتگي نشويد و ترجيحا در حين تعمير محصول را خاموش  -٧
  نماييد.

  

  

  

   

نكات ايمني -١  
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  معرفي محصول -٢
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 دستگاه نقل و حمل ٣-١

 نماييد توجه زير نكات به جابجايي از پيش. است شده بندينقل، بسته و حمل درهنگام بيشتر محافظت براي دستگاه. 

 . نمائيد خارج دستگاه روي از را كارتن و كرده جدا را كارتن روي بنديبسته تسمه -١           

  . نمائيد جدا دستگاه روي از را نايلون -٢           

 نمائيد حمل را آن گاهآن و بگيريد محكم همانند شكل را دستگاه .باشند مي نياز  مورد دستگاه حمل براي نفر دو. 

 
 درب باالي آنگاه آورديد فرود نظر مورد محل نزديكي در را دستگاه شده، نظرگرفته در مناسب درمكان دستگاه دادن قرار براي ها چرخ 

 پشت هاي غلطك به دستگاه وزن عمل اين نتيجه در. بگيرد فاصله زمين از دستگاه جلوي قسمت تا داده فشار عقب سمت به راكمي
 .داد  حركت سهولتبه توانمي را دستگاه و شده منتقل

 كردن افقي براثر  دركمپرسوركه موجود تا روغن كنيد صبر ساعت ٣ حداقل بايست مي مناسب درمحل يخچال دادن قرار از بعد 
 .كنيد متصل برق به جريان را دستگاه توانيدمي سپس. بازگردد خود اوليه محل به كرده، حركت كندانسور سمت به  دستگاه

 كننده  سرد حاوي اگردستگاهR 600 a  دستگاه نصب و انتقال هنگام در است، اشتعال قابل ولي داشته سازگاري زيست محيط با باشد 
 . نبيند صدمه سردكننده مدارهاي از يك هيج تا شود دقت بسيار بايد

 مشاهده صورت در شود، مي چشم جراحت يا سوزي آتش باعث  ها لوله از سردكننده ماده نشت نرسانيد  آسيب مبرد گردش مسير به 
 تهويه دقيقه چند مدت به را است شده نصب آن در دستگاه كه اتاقي و نموده خودداري زا آتش منابع يا و آتش بردن كار به از نشت

 .نماييد

 نماييد برطرف را انسداد يا گرفتگي و داريد نگه باز وسيله كار تو ساختار در يا محفظه در را تهويه منافظ. 

 نصب مكان ٣-٢

 اندازي شود.راه خشك و مناسب تهويه داراي محل در بايستي دستگاه  

 باشد) اِرت(زمين به اتصال سيم داراي كه گردد نصب محلي در بايستمي دستگاه. 

 دستگاه نصب محل اندازه اتاق كننده، سرد مدار از نشت مشاهده صورت در اشتعال قابل  هوا - گاز تركيب ايجاد از جلوگيري منظور به 
 . شود گرفته نظر در كننده سرد مواد با متناسب

 سردكنند ماده گرم ٨ هر براي بايد است شده نصب آن در يخچال كه اتاقي  R 600 a مايع مقدار. باشد وسعت داشته مترمكعب يك 
 . است شده نصب محصول داخل در شناسايي پالك برروي شما يخچال داخل سردكننده

  نصب و راه اندازي -٣
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 ٣٠برقي و  هاياجاق براي سانتيمتر ٣٠فاصله  حداقل ، باشد ناپذير اجتناب حرارتي منابع نزديكي در دستگاه نصب صورتيكه در 
 ممكن الذكر فوق فواصل صورتيكه شوند. در رعايت اطراف دستگاه در فسيلي بايستي هايسوخت  حرارتي هاي شعله براي سانتيمتر
 .باشدمي الزم دستگاه و گاز اجاق مابين عايق پوششي دادن قرار نباشند،

  شبنم تجمع از تا باشدمي نياز مورد سانتيمتر ٥ فاصله باشد، شده نصب ديگري دستگاه يا و يخچال به نزديك دستگاه صورتيكه در 
 .  شود جلوگيري دستگاه پهلوهاي در

 تضمين براي.  گردد مي خارج پشتي ديواره طول در و باال از و شده وارد زيرين درقسمت تهويه درزهاي ازطريق و درب زير از هوا 
 .       نكنيد مسدود را آنها يا و نپوشانيد را تهويه منافذ هرگز هوا گردش

 نياز مورد كابينت مربوطه و دستگاه باالي سانتيمتر ما بين١٠حداقل ميزان اي به فاصله شود نصب زيركابينت دستگاه درصورتيكه 
 .باشدمي

 دستگاه بندي تراز و تنظيم ٣-٣

 باشدمي موثر بسيار آن عمر طول  و كارايي در دستگاه دادن قرار براي مناسب محل انتخاب. 

 كنيد دستگاه تنظيم جلو در موجود پايه دو از استفاده با را كف ناصافي لطفا .باشد  تراز و ثابت زيربندي داراي بايستي دستگاه. 

 
 با مطابق شبكه فركانس و ولتاژ نصب، از قبل باشيد داشته توجه. گردد  نصب صحيح بصورت بايستي دستگاه اندازي،راه براي اولين 

 .باشد دستگاه مشخصات درپالك شده ذكر مشخصات

 از است بهتر  بنابراين .باشدمي)  ارت(  زمين اتصال سيم به مجهز دستگاه اين شاخه دو گرفتگي برق احتمال از منظورجلوگيري به 
 .  باشد زمين اتصال سيم داراي كه نمائيد استفاده پريزي

  آمپري، ١٠ حداقل فيوز يك كندمي تغذيه آن از دستگاه كه الكتريكي درمدار است بهتر دستگاه كامل و حفاظت ايمني جهت در 
 .شود تعبيه

  آن از ديگري برقي وسيله كه راهي سه يا رابط هايسيم بردن بكار از. شود وصل برق پريز به مستقيماً دستگاه دوشاخه است بهتر 
 .  نمائيد پرهيز كند مي استفاده

  باشد مربع ميليمتر ٥/١ حداقل بايستي رابط هايسيم هستيد مقطع رابط سيم از استفاده ناچار به صورتيكه در  . 

  مواقع در را دستگاه بتوان تا شود اعمال الزم هايبينيپيش بايستمي نباشد، دسترس در نصب از پس دستگاه دو شاخه صورتيكه در 
 ... )و جريان قطع ايمني سوئيچ شكن، مدار فيوز، مثال براي( .نمود قطع ضروري

 كنيد متصل برق پريز به را دستگاه شاخه دو. 

  كندمي كار به شروع بعد و كندمي چك دقيقه ٥ مدت در را خودش محصول پس از اتصال دو شاخه دستگاه به پريز ابتدا. 

 باشد رسيده مطلوب به دماي دستگاه تا صبركنيد بايستمي آن بارگذاري به منظور دستگاه كردنروشن از پس كه باشيد داشته توجه 
 نماييد. بارگذاري  تدريج به سپس و



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   12ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 نحوه اتصال شلنگ محصول ٣-٤

  شير فلزي موجود داخل محصول را با استفاده از نوار تفلون به لوله آب وصل كنيد. -١

سفيد رنگ را به شير فلزي  ٦كنيد و سرديگر شلنگ سفيد رنگ كه در داخل محصول موجود است متصل  ٦يك سمت فيلتر را به شلنگ  -٢

  متصل نماييد.

 

  پايه هاي نگهدارنده فيلتر موجود در محصول را مطابق تصوير در محل نشان داده با دو عدد پيچ نصب كنيد. -٣

  

  نماييد.سر ديگر فيلتر را به شلنگ آبي ورودي شير برقي متصل نماييد و فيلتر را در محل مشخص شده نصب  -٤

    



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   13ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  مشخصات كلي محصول -٤-١ 

  مشخصات  آيتم
 HRFN 605  مدل

  نيمه گرمسيري - ٢تراكمي بدون برفك نوع   اساس عملكرد و نوع طبقه بندي

  حجم مفيد

 Lit 340  يخچال

 Lit 25  چيلر

 Lit 125  فريزر

 Lit 490  كل مفيد

 Lit 610  حجم كل

  ابعاد

880 (W) × 810 (D) × 1900 (H) mm  

  
 KG/24 h 5.5  ظرفيت انجماد

 A 1.5  جريان اسمي

 V ̴ 50 HZ 220  ولتاژ و فركانس اسمي

 R600a – 90 gr  مقدار و نوع مبرد

  سيكلو پنتان نوع گاز منبسط كننده

حداكثر زاويه باز شدن 
  درب

  ̊   125  يخچال

 ̊   125  فريزر

 Kg 120  وزن خالص

  

  

  

  مشخصات فني و ابعادي محصول -٤



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   14ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 مشخصات ساير قطعات الكترونيكي و سيكل تبريد -٤-٢  

  مشخصات  آيتم

  يخساز

 سيم ٨سيم يا  ٦يخساز 

Motor Rating  12V DC 
Motor Resistance  36 Ω (at 25  ̊c) 

ICE Sensor        36 Ω (at 25  ̊c) 

 
 Normaly Open (Normaly Open)  مگنت سوييچ درب

  AC220-240V 50/60Hz ICE&DIS   شير برقي
Coil Resistance ICE 1570 Ω   

LED  

سقف كابين 
  يخچال

12V DC – 6 W 

 

كاور اوپراتور 
  يخچال

12V DC – 14 W 

 

  زير درب يخچال

12V DC – 3 W 

 

  زير درب فريزر
12V DC – 6 W 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   15ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  المنت

  AC220-240V 50/60Hz  0.02A  يخچال
Heater Resistance 395 Ω (at 25  ̊c) 130 w  

  AC220-240V 50/60Hz   0.83A  فريزر
Heater Resistance 220 Ω (at 25  ̊c)  

  AC220-240V 50/60Hz   0.02A  لوله يخساز
Heater Resistance 9680 Ω (at 25  ̊c)  

  ترميستور
  Resistance  9.6 KΩ (at 25  ̊c)  يخچال / فريزر

  Resistance  5 KΩ (at 25  ̊c)  يخساز

  يخچال / فريزر  ترموسوييچ محافظتي

AC220-240V 50/60Hz  2.5 A  
73°C Cut off   

 
 هوايي با جريان اجباري  كندانسور

 گرمي غربالي مولكولي ١٥  دراير

  0.031  لوله مويين

  اواپراتور
  پره اي  يخچال

  پره اي  فريزر

                              

  

  

  

  

  

  

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   16ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  مدار سيكل تبريد -٤-٣

 

 
 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   17ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  جزئيات سوكت هاي متصل به برد الكترونيكي -٥-١

  

 
 

   

  اتصاالت الكتريكي  -٥

 يخساز كليد درب فريزر راست

سنسور اواپراتور 

فن اواپراتور 

 هيترلوله يخساز

 ٢٢٠ورودي 

 Wi-fi  سنسور محيط

 چپكليد درب فريزر 

 يخچالكليد درب 

روشنايي زير درب يخچال 

روشنايي يخچال و 

روشنايي زير درب يخچال 

 نمايشگر

 اينورتر

سنسور اواپراتور 

يخچال

 فريزر كابينسنسور 

كابين سنسور 

 فن كندانسور

تور افن اواپر

 هيترپشت پدال

هيترستون وسط 

يخچال

 فريزرهيترستون وسط 

شيربرقي 

 شيربرقي يخساز

 فريزرهيتر اواپراتور 

 كمپرسور

هيتر اواپراتور 

 اوزونايزر



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   18ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

  

  

  

      قسمت كه از كلمه  در تمامي قسمت هاي اين راهنما در هر  
مي  PCBبرد استفاده شود، منظور برد الكترونيكي يا برد پاور يا 

 باشد.



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   19ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  دياگرام سيم كشي -٥-٢

 

  

  

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   20ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 fi-wiنمايشگر و برد  بردجزئيات سوكت هاي متصل به  -٥-٣

  

  

  

  
اتصال به كليد   اتصال به برد اصلي  wi-fi  اتصال به برد



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   21ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 ها و عاليم نمايشگر كليدعملكرد  -٦-١

   

  عملكرد برد و نمايشگر  -٦

 كليد عملكرد

 رييتغ شگرينما عددكند و با هر بار لمس مجدد  يشروع به چشمك زدن م خچالي يكليد، نمايشگر دما نيبا لمس ا
    شود. يداده م شينما خچالي ي كابيندما د،يكل نيا هيثان ٣كند. در ضمن با نگه داشتن  يم

 رييتغ شگرينما عددكند و با هر بار لمس مجدد  يشروع به چشمك زدن م زريفر يكليد، نمايشگر دما نيبا لمس ا
   شود. يداده م شينما زريفر كابين يدما د،يكل نيا هيثان ٣كند. در ضمن با نگه داشتن  يم

   .شود يم رفعاليغ ايآالرم فعال  د،يكل نيبا لمس ا
ديكل ديدار فرصت هيثان ٥از فعال شدن شود و پس يفعال م عيسر شيحالت سرما د،يكل نيا هيثان ٣با لمس 

حالت  كردن فعال كردن يرا برا    ديو كل خچالي عيسر شيفعال كردن حالت سرما يرا برا  
  .ديرا فعال كن زريفر شيسرما

  

    شود. ياز قفل خارج م ايقفل  شگرينما د،يكل نيا هيثان ٣با لمس 

    .شود يفعال م ريغ ايفعال  يحالت اقتصاد د،يكل نيا هيثان ٣با لمس 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   22ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 

    مدهاي كاري آن تعويض مي شود. د،يكل نيا هيثان ٣با هر بار لمس 

  Ice  شود. يفعال م ريغ ايفعال  خسازي د،يكل نيا هيثان ٣با لمس 

  Water  شود. يفعال م ريغ ايآبسردكن فعال  د،يكل نيا هيثان ٣با لمس 
جهت اتصال به سخت افزار ديگري مانند موبايل   Wi-fi شود. يفعال م ريغ ايفعال  wi-fi د،يكل نيا هيثان ٣با لمس 

  Wi-fi  كاربرد دارد.

 نشانگر عملكرد

    با فعال شدن آالرم اين نماد روشن مي شود.

   با غير فعال شدن آالرم اين نماد روشن مي شود.

 &  با فعال شدن سرمايش سريع فريزر اين دو نماد همزمان روشن مي شوند.

  &  همزمان روشن مي شوند.با فعال شدن سرمايش سريع يخچال اين دو نماد 

    با فعال شدن قفل نمايشگر اين نماد روشن مي شود.

  با فعال شدن حالت اقتصادي اين نماد روشن مي شود.
  

وشن مي شود و در هنگام غيرفعال شدن، رنگ آن به قرمز تغيير پيدا با فعال شدن يخساز اين نماد با رنگ سفيد ر
    مي كند.

با فعال شدن آبسردكن اين نماد با رنگ سفيد روشن مي شود و در هنگام غيرفعال شدن، رنگ آن به قرمز تغيير 
    پيدا مي كند.

    اين نماد روشن مي شود. wi-fiبا فعال شدن 

    با خاموش شدن يخچال يا فريزر اين نماد روشن مي شود.

    با روشن شدن يخچال اين نماد روشن مي شود.

    با روشن شدن فريزر اين نماد روشن مي شود.



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   23ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  تركيبي هايكليدعملكرد  -٦-٢

  شرح  كليد تركيبي

  ثانيه، محصول خاموش مي شود. ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت  + 

   +  
ثانيه  ١٠ثانيه، دماي اواپراتور يخچال  به مدت  ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت 

  نمايش داده مي شود.

   +  
ثانيه   ١٠ثانيه، دماي  اواپراتور فريزر به مدت  ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت 

  نمايش داده مي شود.

   +   
ثانيه، عمليات ديفراست دستي يخچال انجام مي  ٣ه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت با نگ
  شود.

   +   
ثانيه، عمليات ديفراست دستي فريزر انجام مي  ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت 

  شود.

  ثانيه، تست كارخانه اي محصول انجام مي شود. ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت   +   

   +Ice   
ثانيه، تنظيم زمان آبگيري يخساز محصول  با   ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت 

  اعداد قابل تغيير است. Waterانجام مي شود. قابل ذكر است با لمس كليد  ٢٠تا  ٢قابليت تغيير از 

 Wi-fi +Ice   ثانيه، تست يخساز مي شود. ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت  

 Water  +Ice    انجام مي شود.ثانيه، عمليات ريست فيلتر  ٣با نگه داشتن اين دوكليد به صورت همزمان به مدت  

  

  )Self Testتست كارخانه اي ( -٦-٣

 .با استفاده از اين تست، امكان تست تك تك قطعات به صورت مجزا جهت كنترل سالمت قطعه وجود دارد 

  دقيقه براي هر يك ٢تست با الگوريتم ذيل و به مدت ثانيه اين  ٣به مدت   +   با نگهداشتن همزمان كليدهاي
 : فعال مي شود

  يخچال روشن مي شود. LEDنشان داده شده روي نمايشگر  ١١با نمايش اعداد           

  نشان داده شده روي نمايشگر فن يخچال روشن مي شود. ٢٢با نمايش اعداد           

  روي نمايشگر خروجي هيتر اواپراتور يخچال روشن مي شود.نشان داده شده  ٣٣با نمايش اعداد           

    با فعال شدن حالت اكسترا فرش اين نماد براي يخچال روشن مي شود.

   زير درب يخچال روشن و اين نماد روشن مي شود. LEDبا باز كردن درب فريزر، 
باشد  يم ديرنگ سف بهي باشد كه در پشت محصول قرار دارد. درحالت عاد يم لترآبينماد مربوط به عملكرد ف نيا

   .ديآ يماه از كاركرد محصول، به رنگ زرد در م ٦بعد از  يول



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   24ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  ) روشن مي شود.Pillarنشان داده شده روي نمايشگر خروجي هيتر ستون يخچال ( ٤٤با نمايش اعداد           

  زير درب يخچال روشن مي شود. LEDنشان داده شده روي نمايشگر   ٥٥با نمايش اعداد           

  نشان داده شده روي نمايشگر فن فريزر روشن مي شود. ٦٦عدد با نمايش ا          

  نشان داده شده روي نمايشگر خروجي هيتر اواپراتور فريزر روشن مي شود. ٧٧با نمايش عدد           

  )  روشن مي شود.Pillarنشان داده شده روي نمايشگر خروجي هيتر ستون فريزر ( ٨٨با نمايش عدد           

  هيتر لوله يخساز روشن مي شود.  نشان داده شده روي نمايشگر خروجي ٩٩نمايش عدد  با          

  نشان داده شده روي نمايشگر خروجي كمپرسور روشن مي شود.  ١٢با نمايش عدد           

  نشان داده شده روي نمايشگر خروجي اوزونايزر روشن مي شود.  ١٣با نمايش عدد           

  مام سگمنت ها نمايشگر روشن شد و برد از حالت سلف تست خارج مي شود.در انتهاي تست ت   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   25ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  
  اصلي برد -٧-١

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
گوشتي چهارسو پنج عدد پيچ درپوش پالستيكي را با پيچ 

  باز كنيد.

  

٢  

برد توسط دو خار پالستيكي كوچك در سمت چپ (كادر 

سبز) و يك خار بزرگ در سمت راست (كادر قرمز) در 

   محل خود ثابت شده است.

  

  

٣  

با احتياط سوكت هاي متصل به برد را جدا كرده و با عقب 

خارج كشيدن خار بزرگ سمت راست، برد را از محل خود 

  كنيد.

  

  

  دمونتاژ محصول -٧

 قبل از دمونتاژ و تعويض قطعات، حتما دو شاخه برق محصول را از برق جدا نماييد.  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   26ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 fi-wiبرد نمايشگر و برد  -٧-٢

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  

پيچ گوشتي دو سو را در محل هاي مشخص شده قرار  

دهيد و با احتياط پيچ گوشتي را به سمت داخل حركت 

دهيد و با اعمال نيرو به سمت باال دو خار پايين را آزاد 

نمايشگر را به كرده، سپس با دو دست و با احتياط قاب 

سمت پايين كشيده تا دو خار باالي قاب نمايشگر نيز از 

توجه فرماييد نوك پيچ گوشتي به  جاي خود خارج شود.

  پوسته آبسردكن آسيب نرساند.

  

٢  

  با احتياط سوكت هاي متصل به نمايشگر را جدا كنيد.

پيچ مشخص شده را باز كنيد تا بتوانيد هر دو  ٦سپس 

  را تعويض نماييد. wi-fiبرد نمايشگر و 

  

  

٣  

جهت بستن قاب نمايشگر مطابق تصوير سيمهاي موجود 

را به صورت منظم در محل مشخص شده جمع كرده و 

سپس خارهاي پاييني را جازده و پس از آن خارهاي 

  محل خود قرار دهيد.باالي قاب نمايشگر را در 

   
  

٤  

در پايان با احتياط با نيروي دست هر دو گوشه راست و 

چپ نمايشگر را فشار دهيد تا قاب نمايشگر در محل خود 

  محكم شود.

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   27ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 يخچال هاي مگنت سوييچ درب -٧-٣

  تصاوير  توضيحات  رديف

  هفت پيچ كاور لوال را با پيچ گوشتي چهارسو باز كنيد.    ١

  

٢  

با يك پيچ گوشتي دوسو، اهرمي زير كاور لوال ايجاد 

  كنيد تا دو خار موجود بر روي آن از زير لوال جدا شود.

 

  

  

٣  

ابتدا اتصال سوكت مگنت سوييچ را باز كرده و سپس 

  كنيد.مگنت سوييچ را از كاور لوال جدا 

  

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   28ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  فريزر هاي مگنت سوييچ درب -٧-٤

  تصاوير      توضيحات  رديف

  پيچ كاور را با پيچ گوشتي چهارسو باز كنيد. سه    ١

  

٢  

با خارج كردن مگنت سوييچ از كاور آن و جدا كردن 

  اتصال سوكت مي توان مگنت سوييچ را تعويض نماييد.

سوكت  سوكت و سيم سبز مربوط به درب فريزر چپ و

سفيد و سيم نارنجي مربوط به درب فريزر چپ مي 

باشد. توجه فرماييد مگنت سوييچ ها را جابجا قرار 

  ندهيد.

توجه نماييد در هنگام نصب كاور، يكي از سوكت ها را 

داخل فضاي مستطيل سياه رنگ داخل كابين قرار 

دهيد و سوكت دومي را در داخل مستطيل طراحي 

    دهيد.شده بر روي كاور قرار 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   29ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  درب يخچال و فريزر و متعلقات آن -٧-٥

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
هفت پيچ كاور لوال را با پيچ گوشتي چهارسو باز  

  كنيد. 

  

٢  

با يك پيچ گوشتي دوسو، اهرمي زير كاور لوال ايجاد 

كنيد تا دو خار موجود بر روي آن از زير لوال جدا 

  شود.

  

  

  

٣  

دو پيچ لوالي راست يخچال و سوكت مربوط به 

LED  را به آرامي از جاي خود خارج كنيد و لوال را با

احتياط از درب جدا كنيد و درب يخچال را به آرامي 

  از محصول جداكنيد.

  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   30ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٤  

دو پيچ لوالي چپ يخچال و سوكتها و شيلنگ  

را به آرامي از جاي خود خارج  مربوط به آبسردكن 

كنيد و لوال را با احتياط از درب جدا كنيد و درب 

  يخچال را به آرامي از محصول جداكنيد.

  
  

  

٥  

جهت باز كردن شتاب دهنده و استوپر درب يخچال 

ابتدا سه پيچ موجود را باز كرده و سپس با پيچ 

گوشتي مطابق تصوير بوش لوال را از جاي خود خارج 

  كنيد. 

  

  

 سوكتهاي

مگنت  سوكت

سوكت هيتر 

 LEDسوكت

 نمايشگرسوكت 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   31ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

 

٦  

زير درب يخچال، ابتدا دو پيچ   LEDجهت تعويض 

را باز كرده و سپس دو پيچ  LEDمربوط به طلق 

ودر نهايت با احتياط سوكت را جدا  LEDمربوط به 

، بيش از LEDكنيد. دقت فرماييد موقع بستن پيچ 

  اندازه نيرو وارد نكنيد.

  

  

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   32ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٧  

جهت باز كردن درب فريزر، مطابق تصوير پس از باز 

كردن دربهاي يخچال محصول، سه پيچ لوال وسط را 

با احتياط از جاي خود خارج كنيد و در باز كرده و 

  نهايت درب فريزر را از محصول جدا كنيد.

  

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   33ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٨  

جهت باز كردن استوپر درب فريزر ابتدا دو پيچ 

موجود را باز كرده و سپس با پيچ گوشتي بوش لوال 

  را از جاي خود خارج كنيد. 

  

  

  

٧-٦-LED  زير درب يخچال  

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
را با پيچ گوشتي چهارسو باز  LEDچهار عدد پيچ طلق 

  كنيد. كاور را از محل خود خارج كنيد.

  

  

  
  

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   34ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٧-٧ LED و اوزونايزر يخچال  

  تصاوير      توضيحات  رديف

١  

قاب رويي را با دو دست به سمت جلو فشار دهيد، 

سپس به سمت پايين به صورت دوراني بكشيد تا از 

  جاي خود آزاد شود.

  

  

٢  
  كاور را با پيچ گوشتي چهارسو باز كنيد.دو پيچ 

  

  

٣  

LED  و اوزونايزر به صورت كشويي در جاي خود قرار

گرفته اند و شما مي توانيد آنرا به سمت باال بكشيد تا 

  از جاي خود آزاد شود.

سوكت قرمز مربوط به اوزونايزر و سوكت سفيد مربوط 

  .اوزو نايزر است LEDبه 
 

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   35ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  كمپرسور و متعلقات الكترونيكي آن -٧-٨

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
پنج عدد پيچ درپوش موتورخانه را با پيچ گوشتي 

   چهارسو باز كنيد.

  

٢  
با گرفتن ضامن سوكت به آرامي سوكت سيم رابط 

  كمپرسور را از جاي خود خارج كنيد.

  

٣  

يك عدد پيچ قاب برد اينورتر را با پيچ گوشتي چهارسو 

  سمت باال بكشيد.باز كنيد و با احتياط قاب را به 

  

 

٤  
سوكت ارت و سوكت مربوط به كمپرسور را با احتياط به 

  سمت چپ بكشيد تا از جاي خود خارج شود.

 

سيم رابط 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   36ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  فن كندانسور -٧-٩

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
شش عدد پيچ درپوش موتورخانه را با پيچ گوشتي  

   چهارسو باز كنيد.

  

٢  

يك عدد پيچ نگهدارنده فن كندانسور را با پيچ گوشتي 

چهارسو باز كنيد. سوكت سيم فن را از محل خود جدا 

دقت نماييد سوكت فن كندانسور در كنار لوله  نماييد.

اهرم كردن پيچ هاي كندانسور مي باشد و مي توان با 

گوشتي با احتياط كمي لوله هاي كندانسور را جابجا 

       كرده و سوكت فن را از محل خود خارج كرد.

٣  

  با اعمال نيرو در جهت فلش، پروانه فن را خارج نماييد.

دقت نماييد در اثر كاركرد طوالني پروانه فن در دماي 

پيدا مي گرم موتورخانه به مرور زمان حالت شكننده 

كند و در صورت اعمال نيروي بيش از اندازه ممكن است 

  بشكند.
 

٤  
دو عدد پيچ نگهدارنده فن كندانسور را با پيچ گوشتي 

  چهارسو باز كنيد.

 

  درپوش به صورت لواليي باز مي شود.  ٥

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   37ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  ستون وسط فريزر -٧-١٠

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
ابتدا درپوش پيچ ها را جدا كرده و سه عدد پيچ مجموعه 

  ستون وسط فريزر را با پيچ گوشتي چهارسو باز كنيد. 

  

٢  
مجموعه ستون وسط را از قسمت پايين به سمت خود 

  بكشيد تا از محل خود خارج شود. 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   38ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٣  
با نيروي انگشت خارها را به سمت باال فشار دهيد تا 

  شود.ستون وسط آزاد 

  

 

٤  
با اعمال نيرو ابتدا ستون وسط را به سمت بيرون وسپس 

  به سمت راست هدايت كنيد تا از جاي خود خارج شود. 
  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   39ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

    دو پيچ نگهدارنده ستون وسط را باز كنيد.  ٥

  

٦  

   با احتياط سوكت ها را از جاي خود خارج نماييد.

فريزر سوكت هاي سنسور كابين و المنت ستون وسط 

  را ازمحل خود جدا كنيد.

A – محل نصب سوكت المنت ستون وسط فريزر  

B - محل نصب سوكت سنسور كابين فريزر  

C - محل اتصال سيم ارت المنت ستون وسط فريزر  

  

 

  

  

  

٧  

با احتياط سيم ارت و سوكت المنت را از جاي خود 

كردن المنت چسبي از خارج و سپس مي توانيد با جدا 

  پالستوفوم، مي توانيد المنت جديد را قرار دهيد.

  

 

B 
A 

C  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   40ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  پيچ مربوط به مجموعه ستون وسط را باز كنيد. ٩  ٨

 

٩  
با يك پيچ گوشتي با احتياط دو قطعه را از هم جدا 

  كنيد.

 

١٠  
با يك پيچ گوشتي با احتياط درپوش سنسور را برداريد. 

  توانيد تعويض نماييد.و سنسور را مي 

 

١١  
توجه نماييد در هنگام بستن مجدد سيم از شيارهاي 

  تعبيه شده عبور كند.

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   41ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

١٢  
در هنگام بستن ستون وسط دقت نماييد سيم ها آسيب 

  نبينند و از محل هاي مشخص شده عبور نمايد.

  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   42ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  يخساز، لوله يخساز و المنت لوله يخساز -٧-١١

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
دو عدد پيچ يخساز را با پيچ گوشتي چهارسو كمي باز 

  كنيد.(در حدي كه بتوان با باال بردن يخساز آنرا جدا كرد)

 

٢  
با دست كمي يخساز را باال برده تا نگهدارنده يخساز از پيچ 

  ها جدا شود.

  

٣  

سوكت هاي يخساز و هيتر لوله يخساز را ازمحل خود جدا 

  كنيد.

A – محل نصب سوكت هيترلوله يخساز  

B - محل نصب سوكت يخساز 

  

 

B 

A 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   43ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

   سه پيچ قاب لوله يخساز را باز كنيد.  ٤

 

٥  

پس از باز كردن دو پيچ نگهدارنده لوله يخساز با احتياط 

لوله يخساز را به سمت خود بكشيد. توجه فرماييد قبل از 

سيليكوني لوله يخساز خارج كردن لوله يخساز، حتما نازل 

و سوكت المنت لوله يخساز را كه در داخل كابين فريزر 

   است جدا كنيد.

 
 فريزر اواپراتور، هيتر، سنسوراواپرتور و ترموسوييچ -٧-١٢

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
 ١١-٧ستون وسط  و بخش  ١٠-٧مطابق با بخش 

  يخساز را جدا كنيد.
-  

٢  

باريك درپوش هاي پيچ كاور با پيچ گوشتي سر پهن 

اواپرتور را باز نماييد، دقت فرماييد كه از جهتي كه 

پيچ گوشتي در شكل نشان داده است مي بايست 

 درپوش را جدا كنيد.

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   44ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

  

٣  

  

  

با پيچ گوشتي چهارسو پيچ هاي نشان داده شده در 

شكل را باز نماييد. با دو دست از دريچه هاي كانال 

هواي اواپراتور كه در تصوير پايين نشان داده شده 

  است كاور اواپراتور را گرفته و آن را بيرون آوريد. 

  

٤  

به آرامي كاور اواپراتور را بيرون آوريد و سوكت فن را 

 از بدنه جدا نماييد. 

  

 

٥  

A – محل نصب سوكت فن اواپراتور فريزر  

B - محل نصب سوكت سنسور اواپراتور فريزر 

C - محل نصب سوكت ترموسوييچ فريزر  

D - محل نصب سوكت هيتر اواپراتور فريزر  

 

  

  

  

  

  

A 

B C D 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   45ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  فريزر كاور اواپراتور و فن -٧-١٣

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
با يك پيچ گوشتي سرپهن باريك خارهاي نگهدارنده 

  كاور رويي اواپراتور را آزاد كنيد.

  

٢  

خارهاي به صورت كشويي كاور زيري اواپراتور را از 

نگهدارنده كاور رويي اواپرارتور جدا نماييد تا از جاي 

خود خارج شود. اين كار به آرامي انجام شود كه منجر 

  به شكستن خارها نشود.

 

٣  

حال با يك دست پروانه فن و با دست ديگر موتورفن 

را نگهداشته و درخالف جهت يگديگر بكشيد تا پروانه 

  از جاي خود خارج شود.

 

  پيچ هاي قاب فن را باز نماييد.  ٤

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   46ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٦  
درجه  ٩٠قاب موتور فن را در جهت عقربه هاي ساعت 

   بچرخانيد تا از جاي خود خارج شود.

 

٧  
با پيچ گوشتي دو سو خارهاي اطراف قاب موتور فن را 

   باز كنيد.

  

٨  
درپوش قاب موتور فن را به صورت لواليي باز مي شود 

  شدن است.و فن قابل جدا 

  

  

   تانك آبسردكن -٧-٤١

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
شش عدد پيچ درپوش محل تانك آبسردكن را با پيچ 

   گوشتي چهارسو باز كنيد.

  

  

٢  

A –  ورودي تانك از شير برقي 

B – خروجي تانك به محل مصرف 

  

 

A 
B 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   47ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  يخچال سنسوراواپرتور و ترموسوئيچاواپراتور، هيتر،  -٧-٥١

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
دو عدد پيچ پاييني كاور اواپراتور يخچال را با پيچ 

  گوشتي چهارسو باز كنيد. 

         

  با پيچ گوشتي دوسو درپوش هاي كانال هوا را باز كنيد.  ٢

 

٣  
دو عدد پيچ بااليي كاور اواپراتور يخچال را با پيچ 

  گوشتي چهارسو باز كنيد. 

 

٤  
پايين كاور اواپراتور را كمي به سمت خود و سپس آنرا 

  به پايين بكشيد تا ازمحل خود جدا شود.

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   48ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٥  

A - محل نصب سوكت سنسوركابين يخچال  

B -  محل نصب سوكتLED   كاور اواپراتور يخچال  

C - محل نصب سوكت سنسور اواپراتور يخچال 

D - محل نصب سوكت هيتر اواپراتور يخچال 

E - محل نصب سوكت ترموسوييچ يخچال 

F - محل نصب سوكت فن اواپراتور يخچال  

 

٦  
پيچ گوشتي دو سو را درمحل مشخص شده قرار دهيد 

  نگهدارنده سنسور و ترموسوييچ را باز كنيد.و 

 

  يخچال و فن LEDكاور اواپراتور،  -٧-١٦

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  

با باز كردن چهار عدد پيچ مكمل كانال هوا  با پيچ 

گوشتي چهارسو مي توانيد عملكرد دريچه هاي تنظيم 

  هواي سرد را مشاهده كنيد. 

  

  

A 

B 

C 

D E 

F 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   49ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٢  
تنها پيچ موجود بر روي يونوليت را با پيچ گوشتي 

  چهارسو باز كنيد.

 

٣  
يونوليت جدا لبه هاي فويل چسبدار را مطابق تصوير از 

  كنيد.

 

 فويل چسبدار را مطابق تصوير از يونوليت جدا كنيد.  ٤

 

٥  

پيچ گوشتي دو سو را در محل هاي مشخص شده قرار 

دهيد و لبه هاي ورق آلومينيومي را مطابق تصوير  باز 

 كنيد.

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   50ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٦  
چهار عدد پيچ پايه فن يخچال را با پيچ گوشتي چهارسو 

  را از محل خود با احتياط خارج كنيد.باز كنيد. سيم ها 

  

  .پايه فن يخچال را به آرامي جدا كنيد  ٧

 

٨  
ها كاور اواپراتور بايد مجموعه   LEDجهت دسترسي به

  يونوليت را جدا كنيد.

 

٩  
جهت باز كردن فن، ابتدا بايد پراونه فن را از جاي خود 

  خارج كنيد.

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   51ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

١٠  
يخچال را با پيچ گوشتي چهارسو دو عدد پيچ پايه فن 

  باز كنيد.

  

١١  
درجه  ٩٠نگهدارنده فن را در جهت عقربه هاي ساعت 

   بچرخانيد تا از جاي خود خارج شود.

 

١٢  
تنها پيچ قاب موتور فن را با پيچ گوشتي چهارسو باز 

 كنيد.

 

١٣  
با پيچ گوشتي دو سو خارهاي اطراف نگهدارنده فن را 

  كنيد.باز 

  

١٤  
درپوش نگهدارنده فن را به صورت لواليي باز مي شود 

  و فن قابل جدا شدن است.

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   52ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

١٥  
با پيچ گوشتي دو سو خارها را مطابق تصوير با پيچ 

  گوشتي دوسو باز كنيد.

  

١٦  
هاي كاور اواپراتور   LEDدر صورت سوختن يكي از

  را تعويض نماييد.  LEDيخچال بايد كل مجموعه 

  

 

 

 

 

 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   53ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

   شيربرقي -٧-١٧

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
دو عدد پيچ قاب شيربرقي را با پيچ گوشتي چهارسو باز 

   كنيد.

    

٢  

A –  خروجي يخساز 

B – خروجي آبسردكن 

C – سيم هاي قسمت يخساز 

D – سيم هاي قسمت آبسردكن 

 

  

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

A B 

C 

D 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   54ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

   ستون وسط يخچال -٧-١٨

  تصاوير  توضيحات  رديف

١  
شش عدد پيچ درپوش محل تانك آبسردكن را با پيچ 

      گوشتي چهارسو باز كنيد.

  

٢  
دو عدد پيچ تيرك وسط ستون يخچال را با پيچ گوشتي 

   چهارسو باز كنيد.

 

٣  
به صورت كشويي مي توان ستون وسط يخچال را از 

  درب جدا نمود.

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   55ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

٤  

مثلث هاي كوچكي به عنوان نشانه بر روي قطعه 

مشخص شده است كه مي توانيد از آن قسمت با يك 

پيچ گوشتي قسمت فلزي ستون وسط يخچال را باز 

 نمود.
 

٥  
با جدا كردن اتصال ارت و سوكت المنت مي توان انرا 

  تعويض نمود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   56ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 خطاها -٨-١

  كد اخطار  شرح اخطار  رديف

  F1  سنسور اواپراتور فريزر  ١

  F2  سنسور كابين فريزر  ٢

  F3  سنسور اواپراتور يخچال  ٣

  F4  سنسور كابين يخچال  ٤

  F5  خرابي سنسور يخساز  ٥

  E1  فن فريزر  ٦

  E2  فن يخچال  ٧

  E3  كندانسورفن   ٨

  H1  هيتر اواپراتور فريزر  ٩

  H2  هيتر اواپراتور يخچال  ١٠

  H3  هيتر لوله آب يخسار  ١١

  H5  در صورتي كه قطع ديفراست با اتمام تايم باشد  ١٢

  H6  هيتر ستون وسط فريزر  ١٣

  H7  هيتر ستون يخچال  ١٤

  C1  كمپرسور  ١٥

  C2  دستگاهآالرم مربوط به عملكرد دمائي نامناسب   ١٦

١٧  LED يخچال  L1  

١٨  LED فريزر  L2  

  EH  سنسور محيطي  ١٩
 EO  قطع ارتباط نمايشگر و برد اصلي  ٢٠

  

  

  

  

  عيب يابي  -٨



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   57ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  درب به سختي باز مي شود -٨-٢

هنگامي كه درب باز است، هواي گرم به داخل محفظه سرد مي آيد و در هنگام سرد شدن هواي گرم ايجاد خال مي كند و زماني كه درب  -١
  را مي بنديم مكش انجام مي شود و اگر بالفاصله بخواهيد درب را باز كنيد به سختي باز مي شود و با گذشت زمان درب راحت تر باز مي شود.

  حصول كثيف يا چسبناك شده است.گسكت م -٢

  باز مي شود راحتيدرب به  -٨-٣

داخل گسكت يك آهنربا وجود دارد، كه باعث مي شود درب به بدنه فلزي بچسبد و از خروج هواي سرد جلوگيري نمايد. به مرور زمان  -١
 ممكن است اثر مغناطيسي اين آهنربا ضعيف شده و درب به راحتي باز مي شود.

 جود در يخچال با اعمال نيرو به در باعث باز شدن درب مي شوند.ظروف مو -٢

  قطعات داخلي محصول، بطري گيرها، طبقات و كشو ها به درستي نصب نمي شوند. -٣

  درب به درستي بسته نمي شود -٨-٤

 با پيچ پايه تنظيم تراز نماييد.اگر سمت پشت يخچال باالتر از قسمت جلو باشد، درب نمي تواند به راحتي بسته شود. سطح محصول را  -١

 ظروف موجود در يخچال مانع بسته شدن درب مي شوند. -٢

  قطعات داخلي محصول، بطري گيرها، طبقات و كشو ها به درستي نصب نمي شوند. -٣

  مواد غذايي در داخل يخچال يخ مي زند -٨-٥

  درجه سانتيگراد قرار دهيد. -١٨سانتيگراد و براي فريزر بر روي درجه  ٦دماي تنظيمي محصول را بررسي كنيد و براي يخچال  بر روي  -١

بررسي كنيد كه آيا غذا در نزديكي خروجي هوا خنك نگهداري مي شود. دما در خروجي هواي خنك كننده هميشه زير نقطه انجماد است.  -٢
و خروجي را مسدود نكنيد اگر خروجي هوا ي خنك  غذا را در نزديكي خروجي هواي خنك نگهداري نكنيد چون جريان هوا را مسدود مي كند.

  مسدود شود، محفظه يخچال خنك نمي شود.

 جاتياگر آنها در كشو سبز اگر سبزيجات به جاي كشوي سبزيجات (جا ميوه اي) در طبقات يخچال نگهداري شوند، آنها يخ زده مي شوند. -٣
  درجه تنظيم كنيد. ٦، دماي تنظيمي يخچال را بر روي شوند يزده م خي زين

  به بررسي اشكال بپردازيد. ١٩-٨مطابق با بند  -٤

  گرماي اطراف بدنه -٨-٦

  بخشي از كندانسور محصول در داخل بدنه است و گرم بودن اطراف بدنه طبيعي است. -١

  مي شود.در صورتيكه محصول در كنار منابع گرمازا باشند، باعث گرم شدن اطراف بدنه ومشكالت جدي براي محصول  -٢

  بوي بد آب خروجي آبسردكن -٨-٧

فيلتر محصول هر شش ماه يكبار بايد تعويض گردد در غير اين صورت باعث افت فشار خروجي فيلتر و ايجاد بوي نامطبوع در آب و يخ  -١
 محصول مي كند.

  تانك آبسرد كن را چك نماييد در صورت لزوم تعويض گردد. -٢
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  بر روي بدنه طبيعي مي باشد.گرما در محل قرار گيري گسكت  -٣

  يخ هاي ايجاد شده كوچك هستند -٨-٨

 ثانيه تنظيم نماييد. ٤زمان آبگيري كم شده است، آنرا روي  -١

 فشار آب پايين مي باشد كه با نصب پمپ اصالح مي شود. -٢

  ماه يكبار تعويض نماييد. ٦فيلتر را هر  -٣

  بوي نامطبوع -٨-٩

غذايي در يخچال و فريزر و انتشار بوي مواد غذايي مختلف در محفظه، بوي بوجود آمده در يخچال طبيعي است ولي اگر به دليل وجود مواد 
  بوي نامطبوعي به مشام مي رسد موارد زير را بررسي نماييد.

ب استفاده نكنند. غذاي مرطوب مشتريان را متقاعد كنيد كه از كيسه ها يا پارچه هاي پالستيكي براي مواد غذايي مرطوب يا غذاهاي چر -١
  را دركاسه و كيسه بسته بندي پالستيكي قرار دهيد.

بو مي  قفسه ها يا ديوارهاي داخلي را بررسي كنيدكه آيا با آب ميوه يا دوغ يا مواد غذايي ديگر لكه دار نشده باشد. زيرا به مرور زمان توليد -٢
  كند.

  ملون، ماهي، پياز، جوانه گندم و ژامبون مي توانند شدت بو را بيشتر كنند.بعضي از مواد غذايي مانند سير،  -٣

گاهي اوقات به علت سهل انگاري مصرف كننده ممكن است مقدار از مواد غذايي از طريق منافظ هواي كاور اواپراتور به داخل محفظه  -٤
  اواپراتور و كاور آن نفوذ كند و به مرور زمان توليد بوي نامطبوع كند.

  بهترين روش براي از بين بردن بو به اين صورت است كه : -٥

 كنيد نگهداري خنك مكاني در و بپوشانيد روزنامه اليه چندين در را آنها برداشته،  را غذايي مواد. 

 جدا كنيد پريز از را دو شاخه). گرفتگي برق خطر(باشد  متصل برق جريان به نبايد دستگاه كردن تميز مدت طول در. 

 الكتريكي، دراجزاي تجمع با تواندمي رطوبت. نكنيد تميز كنند، مي منتشر خود از آب بخار كه هايي كننده تميز با را دستگاه هرگز 
 .نمايد وارد آسيب پالستيكي هايقسمت به تواندمي داغ نمايد. آب ايجاد گرفتگي برق خطر

 يك از با استفاده و كرده تهيه گرم نيمه آب ليتر يك در شيرين جوش خوري غذا قاشق يك از محلولي داخلي بدنه شستشوي براي 
 . دهيد شستشو را داخلي زواياي كليه قسمت ها و نرم اسفنج

 كنيد خوداري شستشو پودرهاي و اسيدي يا قليايي مواد با دستگاه شستن از. 

 به توانندهستند مي استيك اسيد حاوي كه هايي كننده نارنج و تميز آب يا و ليمو مانند آب  آلي هاي محلول و اتري هاي روغن 
 كنند. وارد صدمه دستگاه پالستيكي هاي قسمت

 دهيد خود قرار جاي در مجدداً را دستگاه متعلقات تمامي و كنيد خشك را كابين بيرون و داخل كردن، تميز از پس. 

  مايع ظرفشويي شستشو داده و پس از خشك شدن در داخل براي شستشو طبقات و كشوها، آنها را از جاي خود خارج كرده و با
  محصول قرار دهيد.
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  صداهاي توليد شده توسط محصول -٨-١٠

 تمام يخچال ها هنگام كاركردن به طور معمول صداهايي توليد مي كنند. كمپرسور، فن ها، عمليات برفك زدايي، انبساط و انقباض فوم عايق و

  ي سيكل تبريد از جمله  صداهايي است كه از محصول ايجاد مي شود.صداي گاز مبرد در داخل لوله ها

 نوع صدا بررسي علل

  .فن هاي موجود در محفظه يخچال و فريزر، هواي خنك را به فضاي يخچال و فريزر وارد مي كند
هنگامي كه هوا از طريق سوراخ هاي باريك به داخل محفظه يخچال و فريزر وارد مي شود، صداي 

شنيده مي شوند. قابل ذكر است اگر بنابه داليلي پروانه فن از باالنس خارج شود اين صدا  "ويز"
  شديدتر مي شود كه با تعويض پروانه اي مشكل برطرف مي شود.

  در پشت يخچال فن كندانسور وجود دارد كه محفظه كمپرسور را خنك مي كند. اگر فاصله كمي بين
 د، صداهاي گردش هوا ممكن است قابل توجه باشد.يخچال و ديوار وجود داشته باش

  دور در دقيقه مي چرخد، مربوط مي باشد.  ٣٦٠٠بخشي از اين صدا به كار عادي كمپرسور كه 

  برخورد لوله هاي سيكل تبريد در قسمت موتورخانه و در محفظه اواپراتور ها به يكديگر باعث ايجاد
 ا از يكديگر اين مشكل حل مي شود.اين صدا مي شود كه با جدا كردن اين لوله ه

  صداي ويز

  در محفظه يخچال و فريزر منبسط و منقبض مي شوند و  اواپراتور (تبخيركننده)زماني كه لوله ها و
زماني كه تغيير دما در زمان كار كردن يخچال و فريزر وجود دارد، شنيده مي شوند. اين صدا همچنين 

 آب مي شود. اواپراتور (تبخيركننده)در زمان ديفراست، سه بار در روز اتفاق مي افتد، زماني كه يخ 

 ين صدا به گوش مي رسد.در زمان فعال شدن رله ها ا 

 داي تيك ص

  دور در دقيقه مي چرخند.  ٣٦٠٠هنگامي كه يخچال كار مي كند، پيستون و موتور در كمپرسور در
اين صدا از طريق ارتعاش موتور و پيستون هنگام استارت و پايان كار آنها ايجاد مي شود. اين پديده 

هنگامي كه موتور خودرو روشن مي شود و شروع به چرخش را مي توان با صداي خودرو مقايسه كرد. 
مي كند، صداي بلند به آرامي كم مي شود. هنگامي كه موتور متوقف مي شود، صدا با ارتعاش متوقف 

  مي شود.

 داي لرزش ناگهاني ص

 .معيوب بودن پايه الستيك كمپرسور باعث ايجاد اين صدا مي شود  
  تنظيم كنيد.اگر سيني تخليه شل است، آن را 

  اگر يخچال به درستي تراز نشود، يك لرزش كوچك مي تواند صداي بلند ايجاد كند. لطفا سطح
  يخچال را تنظيم كنيد.

 .برخورد محصول با ديوار يا كابينت اطراف نيز باعث ايجاد اين صدا مي شود  

 داي ارتعاشص
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  پايين تر از اتمسفر قرار مي گيرد و هنگامي كه درب بسته مي شود، فشار داخلي يخچال به شدت
  صداي سوت هنگام بسته شدن درب  .هوا را به سمت يخچال مي كشد و صداي سوت را ايجاد مي كند

  .يخ ساز به صورت خودكار چرخه تامين آب را تكرار مي كند. جريان آب نيز صدايي ايجاد مي كند
شنيده مي شود. هنگامي كه يخ در  "ككليك، كلي"هنگامي كه آب يخ بزند، صداهاي انجماد مانند 

حال خروج است، صداي ويز ويز توسط موتور براي چرخش محفظه يخ توليد مي شود و صداي افتادن 
  يخ و ضربه زدن به يخساز نيز شنيده مي شود.

  صداهاي يخساز

  اواپراتور(تبخير كننده) به هنگامي كه يخچال متوقف مي شود، جريان مبرد مايع يا بخار مبرد از
كمپرسور جريان مي يابد و صدايي شبيه صداي عبور آب ايجاد مي كند. اتصال ضربه گير را كه روي 
مفاصل جوش شده اواپراتور (تبخيركننده) و لوله مويين متصل شده است، بررسي كنيد و يك ضربه 

راتور جدا كرده و طول ورود لوله مويين گير ديگر را ببنديد. در ضمن مي توانيد لوله مويين را از اواپ
ميليمتر در نظر بگيريد و سپس فيلتر دراير را تعويض و عمليات شارژ گاز  ١٥به ورودي اواپراتور را 
  مجدد را انجام دهيد.

  صداي جريان آب يا جوشش يا قل قل

 .چكه كردنصداي   در زمان ديفراست و ذوب شدن برفك، آب در داخل سيني تخليه پخش مي شود  

  اين محصول داراي سه فن مي باشد كه با روشن شدن آنها، اين صدا بوجود مي آيد و طبيعي مي
  باد يصدا  باشد.
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  ايرادات رايج سيكل تبريد -٨-١١

 نوع ايراد نشانه ها

  لوله ساكشن سيستم تا زمانيكه كمپرسور روشن است تا كمپرسور برفك مي زند و زمانيكه كمپرسور
  خاموش شود، برفك نيز ذوب مي شود.

 .آمپر دستگاه از حالت عادي بيشتر است  
 .درجه حرارت لوله رانش كپرسور زياد مي شود  
 .فشار قسمت رانش سيستم زياد مي شود  
  كمپرسور در هنگام روشن شدن خوب راه اندازي نمي شود و زمان كاركرد آن از حالت عادي بيشتر

  است.
  كمپرسور از حالت عادي بيشتر مي شود.صداي كار كردن  
 .اواپراتور بيش از اندازه برفك مي زند  

 .فيلتر دراير خيلي گرم است 

 ماده مبرد زياد است

 .قسمتي از اواپراتور برفك مي زند يا هيچ برفكي بر روي اواپراتور تشكيل نمي شود  
 .آمپر دستگاه از حالت عادي كمتر است  
 كم مي شود. (كمي بيشتر از دماي محيط است) درجه حرارت لوله رانش كپرسور  
 .فشار قسمت مكش سيستم كم مي شود  
 .كمپرسور به طور پيوسته كار مي كند و صداي كمتري توليد مي كند  
 .سيستم زياد سرد نمي كند  
 .دماي لوله برگشت با محيط برابر است  
  مشاهده مي شود.گرد و خاك و چربي در محل نشت بر روي مدار لوله كشي دستگاه  
 .فيلتر دراير گرم است 

 ماده مبرد كم زياد است

 .جريان هوا بر اثر عوامل زير از كندانسور كم يا قطع مي شود 

  .ده استفضاي بين فين هاي كندانسور بر اثر گرد و خاك، حشرات، پالستيك و غيره گرفته ش -١

  پروانه كندانسور از محل فن آزاد شده است. -٢

  ي يخچال گير كرده است. پروانه ي كندانسور بر اثر پارچه، پالستيك و يا برخورد با بدنه -٣

  كندانسور با ديوار فاصله ي خيلي كمي دارد. -٤

 : نشانه  

 سيستم باالست. رانشفشار قسمت   -١

  باالست. رانشدرجه حرارت لوله ي   -٢

  صداي حركت كردن پروانه ي كندانسور ضعيف و يا بطور كلي قطع مي شود.  -٣

  سيستم به اندازه ي مطلوب سرد نمي كند.  -٤

  

 حرارت بيش از اندازه كندانسور
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 .كمي برفك در اطراف لوله مويين در قسمت ورودي به اواپراتور مشاهده مي گردد  
  ياشنيده نمي  "هيس"شنيده مي شود اما صداي "قل قل"وقتي كه كمپرسور كار مي كند صداي

  شود يا صدا كم است.
 .دماي لوله ساكشن كمي از دماي محيط اطراف كمتر است  
  اطراف بيشتر است.دماي لوله رانش كمي از دماي محيط  
  آمپر كمتري مي كشد ولي ممكن است كاركرد آن بيشتر شودكمپرسور.  

 بخشي از لوله مويين گير دارد

  با مشاهده برفك بر سطح اواپراتور محل گير جزئي نمايان مي شود. از نقطه گير جزئي و انتهاي
ر برفك زيادي نمايان مي لوله مويين مقدار كم يا اصال برفك ديده مي شود، اما بعد از نفطه گي

  شود.
 .تا انتهاي مخزن مايع گير برفك ديده خواهد شد  
 .درجه حرارت لوله ساكشن پايين تر از دماي محيط مي باشد  
 .درجه حرارت لوله رانش باالتر از دماي محيط مي باشد  
 .فيلتر دراير خيلي گرم خواهد شد  

  در اواپراتور گير جزئي وجود دارد

  هيچ برفكي در اواپراتور نخواهد بود. اما تجمعي از برفكها در نقطه اي كه لوله برفك خيلي كم يا
مويين وارد اواپراتور مشاهده خواهد شد. علتش اين است كه مولكول آبي كه در سيستم بوده به 
همراه مبرد وارد اواپراتور شده و تبديل به تكه يخ گرديده است و مانع ورود مبرد به اواپراتور مي 

  شود.
  با نگه داشتن پارچه خيس شده از آب گرم در نقطه اي كه لوله مويين وارد اواپراتور مي شود

  برطرف مي گردد. اگر صداي قل قل شنيده شود، اين بيانگر رفع عيب است.
 .درجه حرارت لوله ساكشن باالتر از دماي محيط مي باشد  

  آب در سيستم وجود دارد

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   63ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  روشن نمي شود محصول -٨-١٢

نمايش  C°دقيقه لمس نشود و يا درب ها باز نشوند، فقط عالمت ٥در حالتيكه محصول در حالت كاري عادي باشد و صفحه نمايش به مدت  -١
  داده مي شوند.

  در صورتيكه محصول روشن نشود ممكن است هر كدام از حاالت زير به تنهايي يا باهم اتفاق بيافتد : -٢

 نداردتاژ خروجي برد هيچگونه ول.  
  كمپرسور، فن ها وLED  .روشن نمي شود  
  .نمايشگر روشن نمي شود  
 .بعضي از قسمت هاي برد ولتاژ خروجي دارد  
 .بعضي از قسمت هاي نمايشگر روشن نمي شود  

شروع

.پريزي كه دوشاخه محصول به آن متصل است را با ولت متر چك كنيد - 1
.كانكتور بين دو شاخه و سيم رابط به برد را چك كنيد - 2
.اتصال بين سيم ها از دو شاخه تا ورودي برد را چك كنيد - 3

ولتاژ  ±10% محل ورودي برق شهر به برد با تلرانس 
وجود دارد؟ 

بين سيم ورودي به برد با پايه خروجي فيوز ولتاژ وجود 
دارد؟ 

.ولت را جايگزين نماييد 250 آمپر 6فيوز 

.  برد را تعويض نماييد

بلي

خير

خير

بلي
1راهنماي 

2راهنماي 

  

       
  ٢راهنماي                                                                                                        ١راهنماي 

  اتصال كانكتور را چك كنيد.

  

سيم مشكي ورودي به برد بايد ولتاژ بين ورودي و خروجي فيوز و 
  ولت باشد. ٢٢٠حدود 

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   64ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  و نحوه رفع آن رايرادات نمايشگ -٨-١٣

  C°دقيقه لمس نشود و يا درب ها باز نشوند، فقط عالمت ٥صفحه نمايش به مدت در حالتيكه محصول در حالت كاري عادي باشد و  -١
  نمايش داده مي شوند.

از سالم بودن برد مطمئن هستيد و هيچ يك از قسمت هاي نمايشگر روشن نمي باشد و محصول داراي  ١٢-٨در صورتيكه مطابق بند  -٢
  عملكرد صحيح است به بررسي نمايشگر مي پردازيم.

  صورتيكه برخي از دكمه هاي نمايشگر كار نمي كند، مونتاژ صحيح برد نمايشگر در قاب پالستيكي بررسي شود. در -٣
  قابل ذكر است در شرايط زير نيز بايد نمايشگر تعويض شود:  -٤

 اگر قسمتهاي از سگمنت هاي نمايشگر سوخته باشد. -الف            

  تاچ نمايشگر كار نكند. -ب            

شروع

برد را تعوض نماييد

خروجي برد به نمايشگر ولتاژ وجود دارد؟ 

تا نمايشگر  برقرار است؟ اتصال بين سيم ها رابط از برد 

نكتورهاي مربوط به نمايشگر از خروجي برد تا نمايشگر را  - 1 اتصاالت، سيم ها و كا
چك كنيد

زه گيري  - 2 ز صحت اتصاالت، سيم ها و كانكتورها مي توان اندا براي اطمينان ا
بررسي نمود تاژ خروجي برد را در محل نصب نمايشگر نيز  ول

نمايشگر را تعويض نماييد

بلي

4راهنماي 

خير

بلي
3راهنماي 

خير

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   65ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

 ٣راهنماي                                                                                                          ٤راهنماي 

 

  ايرادات آبسردكن اتوماتيك  -٨-١٤

(در حالت عادي بسته)خارج مي شود و با قطع مدار مربوطه   Normally Closeدر هنگام فشردن پدال آبسردكن ميكروسوييچ از حالت  -١
باعث عمل كردن رله شير برقي كه بر روي برد الكترونيكي قرار دارد مي شود و صدايي از شير برقي خارج مي شود كه نشانه سالم بودن آن 

  است.

مي باشد،   Normally Closeبه اينكه در اين مدل محصول از ميكروسوييچي استفاده شده است كه درحالت عادي با كنتاكت هاي باتوجه  -٢
هرگونه قطعي در سيم هاي متصل به ميكروسوييچ يا جدا كردن سوكت سبز رنگ مربوط به نمايشگر از محل خود يا جداكردن سوكت سيم 

 باال و جداكردن اتصال رابط ميكروسوييچ در زير درب يخچال باعث روشن شدن شير برقي به مدت يك دقيقه رابط ميكروسوييچ در زير قاب لوال
  مي شود و خروج آب مي شود كه پس از يك دقيقه برد فرمان قطع شير برقي را مي دهد.

را نگه داشته تا مقدار زيادي آب خارج  در صورت چكه كردن خروجي آبسرد كن به اين صورت عمل كنيد كه ابتدا به مدت يك دقيقه پدال -٣
  شود كه اين باعث خروج هوا از تانك مي شود. سپس شير برقي را چك نماييد و در صورت نياز آنرا تعويض نماييد.

  هرگونه تاشدگي در شلنگ باعث اختالل در كار آبسرد كن مي شود. -٤

ولتاژ بين سيم هاي نمايشگر در محل اتصال به نمايشگر بايد 
باشد. قابل ذكر است اگر از ولتاژ  ٣حدودا مطابق جدول راهنماي 

هاي خروجي برد مطمئن هستيد با چك كردن ولتاژ در محل 
اتصاالت، سيم ها و سكوت اتصال به نمايشگر مي توانيد از ارتباط 

  ها نيز مطمئن گرديد.

  

حدودا مطابق جدول زير  ولتاژ بين پايه هاي سوكت قرمز بايد
  باشد.

  رنگ سيم سوكت 
ولتاژ درحالت  شماره پايه 

 نصب سوكت
ولتاژ درحالت 
  بدون سوكت

 VDC 0.7 VDC 2 2 - 3  آبي -قرمز 

 VDC  12 VDC  12 2 - 1  سفيد -قرمز 

 VDC  11.5  VDC 10.5 3 - 1  سفيد  -آبي 
  

  
1 2 3 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   66ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

شروع

خروجي شير را با باز كردن شيلنگ چك كنيد - 1
را چك كنيد - 2 كليه اتصاالت و شيلنگ ها 

ورودي آب شهر به فيلتر وجود دارد؟ 

خروجي آب از فيلتر به شير برقي وجود دارد؟ 

فيلتر را تعويض نماييد

در هنگام فشردن پدال ولتاژ خروجي از برد نمايشگر 
وجود دارد؟ 

بلي

خير

خير

بلي

ميكرو سوييچ سالم است؟

برقي سالم است؟ شير 

برد نمايشگر را تعويض نماييد

خير

بلي

ميكرو سوييچ را تعويض نماييد

خير

شير برقي  را تعويض نماييد

خير

بلي

پس از جدا كردن سيم سبز رنگ از نمايشگر،  ولتاژ 
خروجي از نمايشگر وجود دارد؟ 

نماييد نمايشگر  را تعويض 

خير

5راهنماي 

6راهنماي 

تانك آبسردكن موجود در يخچال يخ زده است؟

سرماي يخچال زياد است - 1
خيريخ زدگي را برطرف نماييد - 2

بلي

بلي

7راهنماي 

8راهنماي 

  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   67ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

   
  ٦راهنماي                                                                                                           ٥راهنماي 

  

 ٧راهنماي                                                                                                   ٨راهنماي 

  پايه هاي شير برقي مطابق جدول زير مقدار مقاومت بين
  باشد.

 مقاومت  پايه

DIS  1.60 KΩ  
ICE  1.57 KΩ  

  

  جهت حصول اطمينان از كاركرد صحيح شير برقي مي توان
پايه هاي آنرا به برق شهر متصل نمود و ورودي شيلنگ آب 
را به شير برقي  تا با روشن شدن شير و خروج آب، از عملكرد 

 صحيح آن مطمين شويم. 

  

ميكروسوييچ مورد استفاده در اين محصول با كنتاكت هاي 
Normally Close   باشد، پس با اتصال پراب هاي مولتي مي

متري كه در حالت تست اتصال كوتاه قرار دارد به پايه هاي 
ميكروسوييج، صداي بوق شنيده مي شود كه نشان از اتصال 
كنتاكت ها و با فشردن شاسي ميكروسوييچ صداي بوق قطع مي 
شود كه نشان از قطع شدن كنتاكت هاي ميكروسوييچ و صحت 

  اشد.عملكرد آن مي ب
  

سيم سبز رنگ مربوط به ميكروسوييچ را از برد خارج كنيد بايد 
   بين پايه ها وجود داشته باشد. DCولت  ٥ولتاژ 

  

سوكت سبز را سرجاي خود وصل كنيد و پدال آبسردكن را 
بين پايه ها وجود داشته  DCولت  ٥فشار دهيد بايد ولتاژ 

   باشد.
  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   68ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 و نحوه رفع آن Buzzerايرادات  -٨-١٥

  عملكرد صحيح وضعيت درب يخچال و فريزر درصورت باز ماندن هر كدام از درب ها به شرح زير مي باشد:

 دقيقه بدون صدا  ٣٠/١تا  ٠  
 ثانيه يك بيب  ١٠دقيقه هر  ٣تا  ٣٠/١  

 ثانيه يك بيب  ٣دقيقه هر  ٥/٥تا  ٣  
 دقيقه هر يك ثانيه + چشك زن نمايشگر و اليت زير درب ٥/١١تا  ٥/٥  
 دقيقه بوق ممتد + چشمك زن نمايشگر و اليت زير درب ٥/١٦تا  ٥/١١  
  ايشگر و اليت زير درب چشمك مي زند.دقيقه بوق قطع مي شود و نم ٥/١٦بعد از  
 در صورت بصدا در آمدن بوق آالرم ميتوان با زدن كليد Mute  دقيقه غير فعال خواهد بود. ٤صدا را قطع نموده و اين عمل براي 

  

 
 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   69ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

پراب هاي مولتي متر را به سيم هاي مگنت سوئيچ  دو سر
حالت عادي اين كليد باز متصل كنيد. با توجه به اينكه در 

است، هيچ عددي را اهم متر نشان نمي دهد. سپس يك آهنربا 
را به مگنت سوئيچ نزديك كنيد. در اين حالت اهم متر عدد 
صفر را نشان مي دهد و نشان از بسته شدن كليد است. اين 
تصوير مربوط به مگنت سوييچ امگا مي باشد ولي با توجه به 

امگا و تسال تفاوتي در نحوه تست  يكسان بودن مگنت سوييچ
 وجود ندارد.

  

  

قرار دهيد و ولتاژ پايه ها DC مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ 
را مطابق تصاوير و جدول زير درحالت هاي درب محصول بسته و درب 
محصول باز و وضعيت سوكت مگنت سوييچ درب نصب و سوكت مگنت 

درب جدا شده براي هر پايه اندازه گيري مي كنيم. جهت اطالع سوييچ 
(جزئيات سوكت هاي متصل به برد الكترونيكي)  ١٥از پايه ها به صفحه 

  مراجعه كنيد.
 حالت درب باز  حالت درب بسته وضعيت نصب سوكت  پايه

درب فريزر 
  راست

  VDC  5 VDC 0  با نصب سوكت

  VDC 5 بدون سوكت

درب فريزر 
  چپ

  VDC  5 VDC 0 نصب سوكتبا 

  VDC 5 بدون سوكت

  درب يخچال
 VDC 5 VDC 0  با نصب سوكت

 VDC 5  بدون سوكت
  

 

  
  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها وكانكتورها مي توان

اندازه گيري ولتاژ هاي فوق را (توجه نماييد سوكت به برد متصل 
ارتباطي را باشد تا بتوان ولتاژ خروجي در قسمت سوكت هاي 

اندازه گيري نمود) در قسمت نصب سوكت در جلوپايي و همچنين 
 در زير كاور سقف انجام داد.

 
  

 ١٠راهنماي  ٩راهنماي 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   70ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 خارج نمي شود Buzzerهيچ صدايي از*

  وجود دارد كه وظيفه ايجاد صدا را بر عهده دارد. Buzzerبر روي برد الكترونيكي قطعه اي به نام 

 

نماييد .برد را تعويض 

بلي

شروع

با بخش هاي  .عيب يابي نماييد  7- 8  و  6- 8مطابق 

كابين روشن مي شود؟  LEDبا باز شدن درب 

بر روي نمايشگر غيرفعال است؟  Muteحالت 
خير

خير

بلي

.حالت بي صدا را غير فعال كنيد

مشكل   5- 8پس از انجام مراحل عيب يابي بخش 
وجود دارد؟

بلي

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   71ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  و نحوه رفع آنزير درب يخچال  LEDايرادات  -٨-١٦

 روشن ميگردد و بعد از بسته شدن درب، در صورت نياز كمپرسور روشن مي گردد و زير درب يخچال LED با باز شدن درب فريزر، فن فريزر خاموش و -١

LEDبالفاصله خاموش ميگردد. كابين  

  .خاموش و تا بسته شدن مجدد درب و باز كردن آن غير فعال خواهد ماندزير درب يخچال  LEDدقيقه  ٤در صورت باز بودن درب به مدت  -٢

 و سنسور فريزر رجوع كنيد.  LEDدمونتاژ  ١١-٧كابين فريزر به بخش   LEDجهت دسترسي به  -٣

شروع

LED  3سوخته است

جديد روشن مي  LEDآيا  LEDبا جايگزين كردن 
شود؟ 

كانكتور ها، سيم ها داراي اتصال صحيح هستند؟ 

تاژ گيري اندازه با را  LED تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه  ول
.نماييد چكو اهم متر جهت رفع قطعي،  

با بخش  عملكرد مگنت سوييچ صحيح  5- 8مطابق 
است؟

بلي

خير

خير

بلي

ولتاژ هاي خروجي برد صحيح است؟

با بخش  عيب نمايي نماييد 5- 8مطابق 

خير

برد را تعويض نماييد

خير

11راهنماي 

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   72ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

    

قرار دهيد و ولتاژ پايه DC مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ 
ها را مطابق تصاوير و جدول زير درحالت هاي درب محصول بسته و 

وضعيت سوكت مگنت سوييچ درب نصب و سوكت درب محصول باز و 
مگنت سوييچ درب جدا شده براي هر پايه اندازه گيري مي كنيم. 

(جزئيات سوكت هاي متصل به  ١٥جهت اطالع از پايه ها به صفحه 
  برد الكترونيكي) مراجعه كنيد.

  پايه
وضعيت نصب 

 سوكت
حالت درب 

  بسته
 حالت درب باز

روشنايي زير درب 
  يخچال راست

  VDC  8 VDC 5  ا نصب سوكتب

  VDC 0.8 بدون سوكت

  

 
  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها وكانكتورها مي توان

اندازه گيري ولتاژ هاي فوق را (توجه نماييد سوكت به برد متصل 
باشد تا بتوان ولتاژ خروجي در قسمت سوكت هاي ارتباطي را 

زير درب يخچال اندازه گيري نمود) در قسمت نصب سوكت در 
 و همچنين در زير كاور سقف را انجام داد.

  

قرار دهيد و ولتاژ پايه DC مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ 
ها را مطابق تصاوير و جدول زير درحالت هاي درب محصول بسته و 
درب محصول باز و وضعيت سوكت مگنت سوييچ درب نصب و سوكت 

جدا شده براي هر پايه اندازه گيري مي كنيم. مگنت سوييچ درب 
(جزئيات سوكت هاي متصل به  ١٥جهت اطالع از پايه ها به صفحه 

  برد الكترونيكي) مراجعه كنيد.

  پايه
وضعيت نصب 

 سوكت
حالت درب 

  بسته
 حالت درب باز

روشنايي زير 
درب يخچال 

  چپ

  VDC  8 VDC 5  با نصب سوكت

 بدون سوكت
0.8 VDC  

  

 
  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها وكانكتورها مي توان

اندازه گيري ولتاژ هاي فوق را (توجه نماييد سوكت به برد متصل 
باشد تا بتوان ولتاژ خروجي در قسمت سوكت هاي ارتباطي را 
اندازه گيري نمود) در قسمت نصب سوكت در زير درب يخچال 

 و همچنين در زير كاور سقف را انجام داد.

 

 

 ١١راهنماي 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   73ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  هاي يخچال و نحوه رفع آن LEDايرادات  -٨-١٧

١- LED   نصب شده بر روي كاور اواپراتور و سقف يخچال با هم موازي هستند و از يك خروجي برد، تغذيه مي كنند. (اگر يكي ازLED   ها

  سوخته باشد، احتمال خرابي برد بسيار كم است)

كمپرسور روشن مي گردد ها به صورت ماليم روشن ميگردد و بعد از بسته شدن درب، LED با باز شدن درب يخچال، فن يخچال خاموش و  -٢

  بالفاصله خاموش ميگردد.  كابين LED و 

  .هاي يخچال خاموش شده و تا بسته شدن مجدد درب و باز كردن آن غير فعال خواهد ماند LEDدقيقه  ٤در صورت باز بودن درب به مدت  -٢

و فن  LEDدمونتاژ كاور اواپراتور،  ٢٠-٧سقف يخچال و بخش   LEDدمونتاژ  ١٧-٧هاي يخچال به بخش هاي   LEDجهت دسترسي به  -٣

  يخچال رجوع كنيد.

  
 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   74ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ DC قرار دهيد و
ولتاژ پايه قرمز رنگ را مطابق تصاوير و جدول زير 

درحالت هاي درب محصول بسته و درب محصول باز و در 
بر روي برد نصب باشد و  LEDوضعيتي كه سوكت 
از روي برد جدا شود، اندازه  LEDوضعيتي كه سوكت 

  گيري مي كنيم.

  پايه 
وضعيت نصب 

 سوكت
حالت درب 

  بسته
 بازحالت درب 

روشنايي يخچال 
  و اوزونايزر

  VDC  9  VDC 1.1  با نصب سوكت

  VDC 0.8  بدون سوكت

  
  يخچال از روي برد جداشده LEDحالت درب محصول باز و سوكت 

  
  يخچال بر روي برد نصب شده LEDحالت درب محصول باز و سوكت 

  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ هاي فوق را در قسمت نصب 

اندازه گيري  LEDو درقسمت نصب   LEDسوكت رابط 
 نمود.

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   75ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  ايرادات سنسورهاي دمايي (ترميستور) و نحوه رفع آن -٨-١٨

افزايش دما كاهش،  ) و يا باNTCترميستور نوعي مقاومت هستند كه با كاهش دما، افزايش مقاومت خروجي ازخود نشان مي دهند (نوع  -١

). اين كاهش يا افزايش مقاومت باعث ايجاد نوسانات مقاومتي بر روي برد و در نهايت قطع و PTCمقاومت خروجي ازخود نشان مي دهند (نوع 

  شود.وصل مدار مي 

ترميستور را به مولتي متر وصل نموده و مولتي متر را بر روي حالت تست قطعي مدار قرار دهيد، در صورتيكه مقدار صفر اهم (صداي بوق  -٢

  را نشان دهد سنسور را تعويض نماييد.  OFFيا مولتي متر  مولتي متر شنيده شود) و

  تعويض گردد.در صورت خرابي سنسور يخساز، كل يخساز بايد  -٣

  
  در اين قسمت به تشريح روش آزمون با يخ مي پردازيم : -٤

قرار دهيد. پراپ هاي اهم متر را به دو سر ترميستور   )c̊  30تا  c̊  25دقيقه در دماي اتاق ( ٥ترميستور مورد نظر را قبل از تست به مدت 

سانتيمتر) مطابق تصوير آماده كنيد و ترميستور را در وسط  ٧متر و ارتفاع سانتي ١٠متصل كنيد. يك ظرف پر از يخ ( ابعاد ظرف حداقل به قطر 

 د.ظرف و به يخ ها بچسبانيد. توجه نماييد حتما يخ ها بالفاصله پس از خروج از فريزر مورد استفاده قرار گيرد و حالت ذوب شده نداشته باش

  

دقيقه ترميستور در ميان يخ ها باقي بماند تا  ٦روشن نموده و اجازه دهيد به مدت  بالفاصله پس از قرار دادن ترميستور در ميان يخ، كرنومتر را
حدود با يخ هم دما شود. اگر به اهم متر نگاه كنيد خواهيد ديد كه مقدار اهم ترميستور  با كاهش دما رو به افزايش است و در نهايت در زمان 

 دقيقه اين عدد ثابت مي شود عدد را ثبت نماييد. ٦

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   76ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

قرار دهيد و عدد اهم متر را يادداشت نماييد. توجه داشته  )c̊  30تا  c̊  25دقيقه در فضاي اتاق ( ٦پس از خروج ترميستور از يخ، آنرا به مدت 
باشيد با توجه به اينكه دماي فضاي تست ممكن است مشخص نباشد، از اين عدد مي توان صرف نظر كرد. ترميستور را دست خود قرار داده و 

 دقيقه آنرا نگه داريد و سپس عدد اهم متر را يادداشت فرماييد. ٦دست خود را جمع كنيد و به مدت 

 

  جدول مقاومت ترميستورهاي مورد استفاده در محصوالت شركت هيماليا بر حسب دما 

  محل قرار گيري  رديف
دماي 
  محل

 ±١٠٠ Ωمقدار مقاومت بر حسب اهم با تلرانس 

  زمان تست
  يخساز 

محصوالت يخچال 
  و فريزر تك

  محصوالت كمبي

  دقيقه ٦  ٢٦٢٠٠  ٢٥٤٠٠  ١٢٧٠٠ c١̊   در داخل يخ  ١

  درفضاي اتاق  ٢

  ̊c٩٦٠٠  ٩٢٠٠  ٥٠٠٠ ٢٥  

  دقيقه ٦

  ̊c٩٣٠٠  ٨٨٠٠  ٤٨٠٠ ٢٦  
  ̊c٨٩٠٠  ٨٦٠٠  ٤٦٠٠ ٢٧  
  ̊c٨٦٠٠  ٨٤٠٠  ٤٥٠٠ ٢٨  
  ̊c٨٣٠٠  ٨٣٠٠  ٤٣٠٠ ٢٩  
  ̊c٨٠٠٠  -  ٤٢٠٠ ٣٠  

  دقيقه ٦  ٦٩٠٠  -  ٣٦٠٠ c٣٤̊    در داخل دست  ٣
  در اين قسمت به تشريح روش آزمون با الكل مي پردازيم : -٥

هاي اهم متر را به دو سر ترميستور متصل كنيد. قرار دهيد. پراپ    )c̊  30تا  c̊  25دقيقه در دماي اتاق ( ٥ترميستور را قبل از تست به مدت 

 -٢٠ترميستور مورد نظر جهت تست را به همراه سنسور ترمومتر مرجع داخل ظرف الكل كه از قبل در فريزر نگهداري شده است و به دماي 

همزمان تغييرات مقاومت ترميستور درجه سانتيگراد رسيده است را طوري در ظرف الكل قرار دهيد كه به كف و بدنه ظرف برخورد نكند، سپس 

  دما ترميستور مطابقت دهيد. -و دماي ترمومتر را در هر يك دقيقه يكبار يادداشت كنيد و با اطالعات مقاومت 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   77ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 در هنگام خرابي سنسور يا قطع ارتباط سنسور با برد الكترونيكي كد اخطار هاي زير بر روي نمايشگر مشاهده مي شود : -٦

  اخطاركد   شرح اخطار

 F1  سنسور اواپراتور فريزر

 F2  سنسور كابين فريزر

 F3  سنسور اواپراتور يخچال

 F4  سنسور كابين يخچال

 F5  خرابي سنسور يخساز

شروع

.برد را تعويض نماييد

ولتاژ هاي خروجي برد صحيح است؟

اتصاالت، كانكتور ها و سيم ها داراي اتصال صحيح 
هستند؟ 

تاژ گيري اندازه با سنسور را تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه  ول
.نماييد چكو اهم متر جهت رفع قطعي،  

عملكرد سنسور  10- 8 بند   5و4،3،2مطابق با قسمتهاي
صحيح است؟

بلي

خير

خير

بلي

نماييد .سنسور را تعويض 

خير

14راهنماي 

15راهنماي 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   78ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

    
  ١٥راهنماي                                                                                                        ١٤راهنماي 

 ايرادات كمپرسور و نحوه رفع آن -٨-١٩

در صورتيكه كمپرسور بدليل نرسيدن دماي كاري هر يك از قسمت هاي محصول (يخچال و يا فريزر) خاموش نشود و اگر حتي يكي از فن  -١

ها خاموش شود فن بعدي (يخچال يا فريزر) كار خود را ادامه مي دهد تا كمپرسور خاموش گردد. يا به اين معني كه تا رساندن دماي هر يك 

  يا فريزر كمپرسور به كار خود ادامه خواهد داد.  قسمت ها يخچال

  دقيقه وقفه الزم مي باشد. ٧مجددكمپرسور حداقل  براي روشن شدن -٢

  دقيقه از خاموش شدن كمپرسور گذشته باشد با فعال كردن حالت سرمايش سريع يخچال و فريزر كمپرسور روشن مي شود. ٧در صورتيكه  -٣

  تست كارخانه اي مي توان عملكرد كمپرسور را بررسي نمود. قابل ذكر است با فعال كردن -٤

  كانكتورها مي جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و
توان اندازه گيري ولتاژ را در قسمت سوكت سنسور اندازه 

 گيري نمود.

 
  محل سنسور اواپراتور فريزر

 
  محل سنسور يخساز

  
  سنسور كابين فريزر

  
    

  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ DC قرار دهيد و
سوكتها جدا ولتاژ پايه هاي را مطابق تصوير در حالتي كه 

ولتاژ هر جفت پايه بايد  شده است، اندازه گيري نماييد.
ولت ياشد. توجه داشته باشيد اگر سوكت سنسور  ٥حدود 

بر روي برد نصب باشد و اندازه گيري ولتاژ را انجام دهيد، 
ولت را نشان  ٥بر اساس دماي محل سنسور ولتاژ كمتري از 

(جزئيات  ١٥مي دهد. جهت اطالع از پايه ها به صفحه 
 سوكت هاي متصل به برد الكترونيكي) مراجعه كنيد.

 

  

  
  

 سنسور كابين يخچال 

 سنسور اواپراتور يخچال 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   79ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

در صورتيكه از سرماي داخل كابين و از صحت كار سنسورها مطمئن هستيد و كمپرسور خاموش نمي شود، برد اصلي و برد اينورتر بايد  -٥

  بررسي گردد.

شود كمپرسور مدام كار كند. توجه نماييد اگر پيوسته كار باز كردن مكرر درب و قرار دادن مواد غذايي گرم در محفظه محصول سبب مي  -٦

  كردن كمپرسور با صداي كمي همراه باشد مي تواند نشانه كم بودن ماده مبرد باشد.

  بايستي كمپرسور تعويض شود.در صورتيكه كمپرسور راه اندازي نشود و فقط صداي ويز دهد نشانه گريپاژ كردن كمپرسور مي باشد و  -٧

درصورتيكه كمپرسور ضعيف شده باشد، نشانه هاي زير بوجود مي آيد: (توجه نماييد بعضي از اين نشانه ها درعيوب ديگر نيز مشاهده مي  -٨

  شود)

 .برفك نازك بر روي اواپراتور ظاهر خواهد شد كه حتي با دست گذاشتن بر روي اواپرتور بعد از چند ثانيه ذوب خواهد شد  
 باالتر از دماي محيط مي باشد. درجه حرارت لوله ساكشن  
 .درجه حرارت لوله رانش باالتر از دماي محيط مي باشد  
 .جريان كار كمپرسور كمتر از حالت عادي است 
 .صداي كار كردن كمپرسور طبيعي نيست 
 .دستگاه سرد نمي شود  

  اييد:درصورتيكه كمپرسور صدا دهد و استارت بزند ولي دور برندارد، موارد زير را بررسي نم -٩

 را بررسي نماييد. ولتاژ 

 .(برفك زيادي بر روي لوله برگشت موجود است) مبرد بيش از حد شارژ شده است 

  درصورتيكه كمپرسور خوب روشن شود و براي مدتي كاركند و بعدا خاموش مي شود، موارد زير را بررسي نماييد: -١٠

 را بررسي نماييد. ولتاژ 
  (برفك زيادي بر روي لوله برگشت موجود است).مبرد بيش از حد شارژ شده است 
 .فضاي اطراف محصول بسيار گرم است و يا محصول در كنار يك منبع گرمازا مي باشد 
 .فن كندانسور از كار افتاده است، پروانه فن ايراد دارد و يا لوله هاي كندانسور بسيار كثيف است 
 .گرفتگي در لوله مويي بوجود آمده است 

  انه هاي گير در لوله مويين اين است كه كمپرسور آمپر كمتري بكشد و كاركرد كمپرسور بيشتر مي شود.يكي از نش -١١

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   80ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

 

      ١٨راهنماي                                                                                                     ١٧راهنماي      

  درب محصول را به مدت چند دقيقه باز كنيد تا داخل محصول
گرم شود و كمپرسور شروع به كار كند. مولتي متر را در حالت 

مولتي متر را يكبار قرار دهيد و پراب هاي AC اندازه گيري ولتاژ 
به سيم قهوه اي و آبي در محل نصب سوكت در موتورخانه 
متصل كنيد و يكبار ديگر سوكت را جدا كرده و پراب هاي مولتي 
متر را به پايه هاي سوكت متصل نماييد. مولتي متر بايد ولتاژي 

  ولت را نشان دهد. ٢٢٠حدود 

 
  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ AC قرار دهيد و پراب

هاي مولتي متر را به سيم قهوه اي و آبي در محل نصب سوكت 
در برد متصل كنيد و يكبار ديگر سوكت را جدا كرده و پراب 
هاي مولتي متر را به پايه هاي سوكت متصل نماييد. مولتي متر 

 دهد. ولت را نشان ٢٢٠بايد ولتاژي حدود 

  
  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ DC قرار دهيد و پراب

هاي مولتي متر را به سيم قرمز و آبي در محل نصب سوكت  
 ٥/٢اينورتر در برد متصل كنيد. مولتي متر بايد ولتاژي حدود 

 ولت را نشان دهد.

  

  اهم مولتي متر را در حالت اندازه گيري اهم  قرار دهيد و
پايه ها را مطابق تصاوير و جدول زير اندازه گيري ميكنيم 

. 

  مقدار مقاومت  ها  شماره پايه

C - M 13 Ω at 25  ̊C 

C - S 16 Ω at 25  ̊C 

M - S 29 Ω at 25  ̊C 
  

  

  
  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   81ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  ايرادات فن فريزر و نحوه رفع آن -٨-٢٠

  دقيقه تاخير بعد از خاموش شدن كمپرسور خاموش مي گردد.  ١دقيقه تاخير نسبت به كمپرسور روشن مي شود و با ١فن با  -١

  زير درب يخچال مربوطه روشن ميگردد.LED با باز شدن درب فريزر، فن خاموش و  -٢

الم باشد، يعني روتور آن كامال روان باشد و ياتاقان هاي محور يك فن سالم عالوه بر داشتن يك سيم پيچ سالم بايستي از نظر مكانيكي نيز س -٣

 روتور (بوش شفت) داراي خوردگي نباشند. محور روتور به سمت باال و پايين لقي نداشته باشد و در هنگام كار صداي غير عادي توليد نكند.

  .بر روي نمايشگر مشاهده مي شودE1 در هنگام خرابي فن فريزر يا قطع ارتباط فن با برد الكترونيكي كد اخطار  -٤

 در هنگاميكه بنابر هر دليل پروانه فن قفل شود، برد اين وضعيت را در فن تشخيص داده و عالمت ايراد فني بر روي نمايشگر ظاهر مي شود. -٥

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   82ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  
  ١٩ راهنماي    

 

 

  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ DC قرار دهيد و
ولتاژ پايه ها را مطابق تصاوير و جدول زير در حالتيكه برد، 
فن فريزر را روشن نموده و وضعيت سوكت فن نصب شده 
بر روي برد و سوكت فن جدا شده از برد براي هر سه پايه 

  اندازه گيري مي كنيم.
  فن روشن صب سوكتوضعيت ن  شماره يا رنگ پايه

  سفيد) -(مشكي  2-1  
  VDC 4~1  با نصب سوكت

  VDC 0  بدون سوكت

  قرمز) -(مشكي  3-1  
  VDC 11.5 با نصب سوكت

  VDC 12  بدون سوكت

  قرمز) -(سفيد  3-2  
  VDC 10.5  با نصب سوكت

  VDC 12  بدون سوكت

  
  نصب شده بر روي برد فريزر وضعيت سوكت فن

  

  

  

  

  فريزر جدا شده از روي بردوضعيت سوكت فن 

  

1 2 3 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   83ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  

    
  ٢١ راهنماي                                                                                                  ٢٠ راهنماي

  

  ٢٢ راهنماي

  سيم هاي رابط مولتي متر را مطابق جدول زير به پايه هاي
فن متصل نماييد و سلكتور مولتي متر را بر روي اهم قرار 

 دهيد، اعداد بايد حدودا مطابق جدول زير باشد.

 مقاومت  پايه

1-2 21.4 KΩ  
1-3  235 Ω  
2-3 21.4 KΩ  

  

  
  

  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت فن در 

 داخل كابين اندازه گيري نمود.

 
 

 

  در فن هايBLDC  ،(مثبت) سه سيم به رنگ هاي قرمز
سياه (منفي) و سفيد (برگشتي ولتاژ) موجود است. در 
لحظه اي كه بنابر هر دليل پروانه فن قفل شود، برد بر 
اساس ارسال سيگنال اين وضعيت را در فن تشخيص داده 
و ضمن نمايش عالمت ايراد فني بر روي نمايشگر، 

و هر سه ثانيه  ولتاژهاي جدول زير به صورت لحظه اي
يكبار در حالت فن روشن و سوكت فن بر روي برد نصب 

 شده، ثبت مي شود.

  فن روشن  شماره يا رنگ پايه

 VDC 4تا1  سفيد) -(مشكي  2-1  

 VDC 9تا7  قرمز) -(مشكي  3-1  

 VDC 6تا4  قرمز) -(سفيد  3-2  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   84ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  ايرادات فن يخچال و نحوه رفع آن -٨-٢١

  دقيقه تاخير بعد از خاموش شدن كمپرسور خاموش مي گردد.  ١دقيقه تاخير نسبت به كمپرسور روشن مي شود و با ١فن با  -١

  كابين مربوطه روشن ميگردد.LED با باز شدن درب يخچال، فن خاموش و  -٢

، يعني روتور آن كامال روان باشد و ياتاقان هاي محور يك فن سالم عالوه بر داشتن يك سيم پيچ سالم بايستي از نظر مكانيكي نيز سالم باشد -٣

 روتور (بوش شفت) داراي خوردگي نباشند. محور روتور به سمت باال و پايين لقي نداشته باشد و در هنگام كار صداي غير عادي توليد نكند.

  .بر روي نمايشگر مشاهده مي شودE2 در هنگام خرابي فن يخچال يا قطع ارتباط فن با برد الكترونيكي كد اخطار  -٤

  در هنگاميكه بنابر هر دليل پروانه فن قفل شود، برد اين وضعيت را در فن تشخيص داده و عالمت ايراد فني بر روي نمايشگر ظاهر مي شود. -٥

اخل كابين و از صحت كار سنسورها و مگنت سوييچ درب مطمئن هستيد و كمپرسور خاموش است يا كمپرسور نيز در صورتيكه از سرماي د -٦

  خاموش نمي شود و فن يكسره كار مي كند، برد بايد تعويض گردد.



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   85ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

شروع

.اقدام فرماييد 11- 8مطابق با بند 

كمپرسور روشن است؟ 

  دقيقه از روشن شدن كمپرسور گذشته است؟  1حداقل 

.دقيقه منتظر بمانيد 1

يخچال سالم است؟ مگنت سوييچ درب 

خير

بلي

.اقدام فرماييد   5- 8مطابق با بند 

خير

23راهنماي 

ولتاژ هاي خروجي برد صحيح است؟

كانكتور ها، سيم ها داراي اتصال صحيح هستند؟ 

خير

بلي

.برد را تعويض نماييد

24راهنماي 

سيم پيچ فن سالم است؟ 

.فن را تعويض نماييد

بلي

بلي

بلي

خير

خير

خير

شفت فن به راحتي مي چرخد؟ 

بلي

زه با فن را تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه تاژ گيري اندا و   ول
.نماييد چكاهم متر جهت رفع قطعي، 

.فن را تعويض نماييد

خير

25راهنماي 

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   86ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  
  ٢٣ راهنماي    

 

 

  

  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ DC قرار دهيد و
ولتاژ پايه ها را مطابق تصاوير و جدول زير در حالتيكه برد، 
فن فريزر را روشن نموده و وضعيت سوكت فن نصب شده 
بر روي برد و سوكت فن جدا شده از برد براي هر سه پايه 

  اندازه گيري مي كنيم.
  فن روشن نصب سوكتوضعيت   شماره يا رنگ پايه

  سفيد) -(مشكي  2-1  
  VDC 4~1  با نصب سوكت

  VDC 0  بدون سوكت

  قرمز) -(مشكي  3-1  
  VDC 11.5 با نصب سوكت

  VDC 12  بدون سوكت

  قرمز) -(سفيد  3-2  
  VDC 10.5  با نصب سوكت

  VDC 12  بدون سوكت

  
  نصب شده بر روي برد فريزر وضعيت سوكت فن

  

  

  

  فريزر جدا شده از روي بردوضعيت سوكت فن 

  

1 2 3 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   87ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

    
  ٢٤ راهنماي                                                                                                  ٢٥ راهنماي

  

 ٢٦ راهنماي

  

  سيم هاي رابط مولتي متر را مطابق جدول زير به پايه هاي
فن متصل نماييد و سلكتور مولتي متر را بر روي اهم قرار 

 دهيد، اعداد بايد حدودا مطابق جدول زير باشد.

 مقاومت  پايه

1-2 21.4 KΩ  
1-3  235 Ω  
2-3 21.4 KΩ  

  

  
  

  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت فن در 

 داخل كابين اندازه گيري نمود.

 
 

 
 

  در فن هايBLDC  ،(مثبت) سه سيم به رنگ هاي قرمز
سياه (منفي) و سفيد (برگشتي ولتاژ) موجود است. در 
لحظه اي كه بنابر هر دليل پروانه فن قفل شود، برد بر 
اساس ارسال سيگنال اين وضعيت را در فن تشخيص داده 
و ضمن نمايش عالمت ايراد فني بر روي نمايشگر، 

و هر سه ثانيه  ولتاژهاي جدول زير به صورت لحظه اي
يكبار در حالت فن روشن و سوكت فن بر روي برد نصب 

 شده، ثبت مي شود.

  فن روشن  شماره يا رنگ پايه

 VDC 4تا1  سفيد) -(مشكي  2-1  

 VDC 9تا7  قرمز) -(مشكي  3-1  

 VDC 6تا4  قرمز) -(سفيد  3-2  

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   88ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  ايرادات فن كندانسور و نحوه رفع آن -٨-٢٢

  دقيقه بعد از خاموش شدن كمپرسور از مدار خارج ميشود.  ١دقيقه بعد از كمپرسور به مدار مي آيد و  ١فن كمپرسور  -١

  در زماني كه كمپرسور فعال مي باشد با دور نامي فعال است.  فن كندانسور -٢

اشد، يعني روتور آن كامال روان باشد و ياتاقان هاي محور يك فن سالم عالوه بر داشتن يك سيم پيچ سالم بايستي از نظر مكانيكي نيز سالم ب -٣

 روتور (بوش شفت) داراي خوردگي نباشند. محور روتور به سمت باال و پايين لقي نداشته باشد و در هنگام كار صداي غير عادي توليد نكند.

  .روي نمايشگر مشاهده مي شودبر E3 در هنگام خرابي فن يخچال يا قطع ارتباط فن با برد الكترونيكي كد اخطار  -٤

 در هنگاميكه بنابر هر دليل پروانه فن قفل شود، برد اين وضعيت را در فن تشخيص داده و عالمت ايراد فني بر روي نمايشگر ظاهر مي شود. -٥

ن آزاد است و درصورتيكه ثانيه زمان الزم است تا برد تشخيص دهد پروانه ف ٣٠قابل ذكر است پس از برطرف كردن قفل شدگي پروانه، حداقل 

  فن ايراد فني پيدا نكرده باشد بعد از اين مدت به كار عادي خود باز خواهد گشت.

  در صورتيكه كمپرسور خاموش است يا كمپرسور نيز خاموش نمي شود و فن كندانسور يكسره كار مي كند، برد بايد تعويض گردد. -٦



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   89ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

شروع

.اقدام فرماييد 11- 8مطابق با بند 

كمپرسور روشن است؟ 

  دقيقه از روشن شدن كمپرسور گذشته است؟  1حداقل 

.دقيقه منتظر بمانيد 1

خير

بلي

27راهنماي 

ولتاژ هاي خروجي برد صحيح است؟

كانكتور ها، سيم ها داراي اتصال صحيح هستند؟ 

خير

بلي

نماييد .برد را تعويض 

28راهنماي 

سيم پيچ فن سالم است؟ 

نماييد .فن را تعويض 

بلي

بلي

خير

خير

خير

شفت فن به راحتي مي چرخد؟ 

بلي

زه با فن را تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه تاژ گيري اندا و   ول
.نماييد چكاهم متر جهت رفع قطعي، 

نماييد .فن را تعويض 

خير

  29راهنماي 

  
  

  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   90ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  
  ٢٧ راهنماي    

 

 

  

  مولتي متر را در حالت اندازه گيري ولتاژ DC قرار دهيد و
ولتاژ پايه ها را مطابق تصاوير و جدول زير در حالتيكه برد، 
فن فريزر را روشن نموده و وضعيت سوكت فن نصب شده 

پايه بر روي برد و سوكت فن جدا شده از برد براي هر سه 
  اندازه گيري مي كنيم.

  فن روشن وضعيت نصب سوكت  شماره يا رنگ پايه

  سفيد) -(مشكي  2-1  
  VDC 4~1  با نصب سوكت

  VDC 0  بدون سوكت

  قرمز) -(مشكي  3-1  
  VDC 11.5 با نصب سوكت

  VDC 12  بدون سوكت

  قرمز) -(سفيد  3-2  
  VDC 10.5  با نصب سوكت

  VDC 12  بدون سوكت

  
  نصب شده بر روي برد فريزر وضعيت سوكت فن

  

  

  

  فريزر جدا شده از روي بردوضعيت سوكت فن 

  

1 2 3 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   91ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

    
  ٢٩ راهنماي                                                                                                  ٢٨ راهنماي

  

 ٣٠ راهنماي

  سيم هاي رابط مولتي متر را مطابق جدول زير به پايه هاي
فن متصل نماييد و سلكتور مولتي متر را بر روي اهم قرار 

 مطابق جدول زير باشد.دهيد، اعداد بايد حدودا 

 مقاومت  پايه

1-2 21.4 KΩ  
1-3  235 Ω  
2-3 21.4 KΩ  

  

  
  

  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت فن در 

 داخل كابين اندازه گيري نمود.

 
 

 

  در فن هايBLDC  ،(مثبت) سه سيم به رنگ هاي قرمز
سياه (منفي) و سفيد (برگشتي ولتاژ) موجود است. در 
لحظه اي كه بنابر هر دليل پروانه فن قفل شود، برد بر 
اساس ارسال سيگنال اين وضعيت را در فن تشخيص داده 
و ضمن نمايش عالمت ايراد فني بر روي نمايشگر، 

و هر سه ثانيه  ولتاژهاي جدول زير به صورت لحظه اي
يكبار در حالت فن روشن و سوكت فن بر روي برد نصب 

 شده، ثبت مي شود.

  فن روشن  شماره يا رنگ پايه

 VDC 4تا1  سفيد) -(مشكي  2-1  

 VDC 9تا7  قرمز) -(مشكي  3-1  

 VDC 6تا4  قرمز) -(سفيد  3-2  

 
  



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   92ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  آنلوله يخساز و نحوه رفع المنت ايرادات  -٨-٢٣

ثانيه (پيشفرض يا تنظيم شده) آبگيري انجام مي  ٤دقيقه در مدار مي ماند و سپس براي مدت  ٣٠پس از تخليه يخساز، المنت لوله يخساز  -١
  .دقيقه در مدار مي ماند ١٠شود و مجدد المنت به مدت 

  .ي شودبر روي نمايشگر مشاهده مH2 در هنگام عدم روشن شدن المنت به هر دليلي كد اخطار  -٢

شروع

نماييد .المنت را تعويض 

كيلو اهم است؟  9.7مقدار مقاومت  المنت حدود 

اتصاالت، كانكتور ها و سيم ها داراي اتصال صحيح 
هستند؟ 

فعال كردن   با المنت را تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه  - 1
زه دستي تست المنت لوله يخساز تاژ گيري اندا يا با اهم متر جهت رفع .  نماييد ول

.نماييد چكقطعي، 

با فعال كردن  با وجود صحت المنت و اتصاالت آيا 
دستي تست المنت لوله يخساز در زمان آبگيري، دوسر 

تاژ  ولت وجود   220المنت در حالت نصب سوكت ول
دارد؟

بلي

خير

خير

بلي

.برد را تعويض نماييد

خير

31راهنماي 

32راهنماي 

 

    
  ٣١ راهنماي                                                                                                  ٣٢ راهنماي

  سيم هاي رابط مولتي متر را به سيم المنت متصل نماييد
و سلكتور مولتي متر را بر روي اهم قرار دهيد، مقدار 

و  KΩ 9.7درجه سانتيگراد  ٢٥مقاومت المنت در دماي 
 مي باشد. KΩ 9.75درجه سانتيگراد  -١٨در دماي 

 

  

 كانكتورها مي ها و  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيم
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت المنت 

 در كابين فريزر اندازه گيري نمود.

 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   93ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  يخچال و نحوه رفع آنايرادات برفك زدايي  -٨-٢٤

درصورت روشن شدن محصول پس از قطع جريان برق يا خاموش كردن دستي محصول، در صورتي  كه دماي سنسور ديفراست سردتر از  -١

  دهد.  + باشد عمليات ديفراست بطور كامل انجام شده و گرنه محصول بكاركرد عادي خود ادامه مي١

  دقيقه بعد از استارت كمپرسور فعال مي شود. ٥يخچال بعد از ديفراست يخچال، فن  -٢

  H5دقيقه براي يخچال منظور گرديده است. در صورتي كه ديفراست با اتمام زمان ديفراست انجام شود اخطار  ٦٠حداكثر زمان ديفراست  -٣

  H5يفراست بعدي اين موضوع مرتفع گردد اخطارتا زمان ديفراست بعدي ادامه مي يابد . در صورت اينكه در د  نمايش داده مي شود و اين خطا

  .حذف خواهد شد

ثانيه عمل ديفراست يكبار بطور كامل انجام مي شود و سپس محصول به حالت  ٣به مدت  +   با نگه داشتن كليدهاي  -٤

حالت مي توان هر دو المنت را تست كرد . در صورت فعال كردن اين تست اولويت با اين تست مي باشد و تمام عملكرد عادي باز ميگردد. در اين 

 ها متوقف مي شود.

  .بر روي نمايشگر مشاهده مي شود H3 در هنگام عدم روشن شدن المنت به هر دليلي كد اخطار  -٥



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   94ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

شروع

نماييد .علت عدم سرمايش محصول را بررسي 

درجه سانتيگراد است؟+  1دماي محفظه اواپراتور 

با خاموش و روشن كردن محصول يا فعال كردن دستي 
  دارد؟  220ديفراست، خروجي برد ولتاژ 

فعال كردن   با المنت را تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه  - 1
زه دستي تست المنت يخچال تاژ گيري اندا ا اهم متر جهت رفع .  نماييد ول يا ب

.نماييد چكقطعي، 

آمپردر   0/5با قسمت انبري شكل مولتي متر جريان 
لمنت كه از برد خارج مي شود و  سيم قرمز مربوط به ا

به طرف المنت مي رود، وجود دارد؟

بلي

خير

خير

بلي

.برد را تعويض نماييد

خير

35راهنماي 

33راهنماي 

.المنت سالم است و هيچ مشكلي در ديفراست يخچال وجود ندارد

  اهم است؟؟  365مقدار مقاومت  المنت حدود 

بلي

نماييد .المنت را تعويض 

خير

اتصاالت، كانكتور ها و سيم ها داراي اتصال صحيح 
هستند؟ 

بلي

خير

سنسور اواپراتور يخچال سالم است؟؟ 

.بررسي نماييد و درصورت نيازتعويض كنيد  10- 8سنسور را مطابق با بند 

خير

بلي

ترموسوييچ محافظتي يخچال سالم است؟؟ 

.ترموسوييچ  را تعويض نماييد

خير

بلي

34راهنماي 

36راهنماي 

37راهنماي 

 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   95ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

    
  ٣٤ راهنماي                                                                                                  ٣٣ راهنماي

  

  ٣٦ راهنماي                                                                                                  ٣٥ راهنماي

  مولتي متر انبري را بر روي اندازه گيري جريان متناوب قرار
داده و سيم قرمز رنگ مربوط به المنت يخچال را مطابق 
تصوير داخل انبر مربوط به اندازه گيري جريان قرار دهيد. 

 آمپر را نشان دهد.  0.5مولتي متر بايد جريان حدود 

 
  

  خاموش و روشن كردن با فعال كردن دستي ديفراست يا
+ ١محصول در صورتيكه دماي محفظه اواپراتور يخچال 

درجه سانتيگراد باشد، برد فرمان ديفراست را صادر مي 
 ولت را مولتي متر نشان مي دهد. ٢٢٠كند و ولتاژ 

 

  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت المنت 

  در كابين يخچال اندازه گيري نمود.

 

  سيم هاي رابط مولتي متر را به سيم هاي المنت يخچال
متصل نماييد و سلكتور مولتي متر را بر روي اهم قرار 

 مي باشد. Ω 370دهيد، مقدار مقاومت المنت حدودا 



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   96ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

  
           ٣٧ راهنماي

  ايرادات برفك زدايي فريزر و نحوه رفع آن -٨-٢٥

 -٥صورتي كه دماي سنسور ديفراست سردتر از درصورت روشن شدن محصول پس از قطع جريان برق يا خاموش كردن دستي محصول، در  -١

  دهد.  باشد عمليات ديفراست بطور كامل انجام شده و گرنه محصول بكاركرد عادي خود ادامه مي

  دقيقه بعد از استارت كمپرسور فعال مي شود. ٥بعد از ديفراست فريزر، فن فريزر  -٢

نمايش داده   H5صورتي كه ديفراست با اتمام زمان ديفراست انجام شود اخطار  دقيقه براي فريزر مي باشد. در ٦٠حداكثر زمان ديفراست  -٣

حذف خواهد   H5مي شود و اين خطا تا زمان ديفراست بعدي ادامه مي يابد . در صورت اينكه در ديفراست بعدي اين موضوع مرتفع گردد اخطار

  .شد

  .گيرد يف قبل انجام ميدر صورت خرابي هر يك از المنت ها عمل ديفراست مطابق تعار -٤

ثانيه عمل ديفراست يكبار بطور كامل انجام مي شود و سپس محصول به  ٣به مدت  +   با نگه داشتن كليدهاي  -٥
در صورت فعال كردن اين تست اولويت با اين تست مي باشد و تمام حالت عادي باز ميگردد. در اين حالت مي توان هر دو المنت را تست كرد . 

 شود.  عملكرد ها متوقف و تست ديفراست انجام مي

  ترموسوييچ محافظتي به صورت سري در مدار المنت قرار
مي گيرد و با افزايش دماي محفظه اواپراتور جهت 
جلوگيري از آتش سوزي به صورت خودكار مدار را قطع 

درجه  ٧٠مي كند. دماي قطع ترموسوييج محافظتي حدودا 
سانتيگراد است. بدين صورت كه با اتصال پايه هاي اهم 
متر به دو سر ترموسوييچ محافظتي، اهم متر حالت وصل 
و مقاومت اندكي را نشان مي دهد. با وارد كردن ترموسوييچ 

درجه سانتيگراد، قطع مي  ٧٠محافظتي در آب با دماي 
اهم متر هيچ اهمي را نشان نمي دهد. با سرد شدن شود و 

مجدد ترموسوييچ دوباره وصل مي شود و در مدار قرار مي 
 گيرد.



  راهنماي تعمير يخچال و فريزر محصول تسال  
  -:  كد

  104 از   97ه : صفح
 

  تصويب كننده :  تأييد كننده :  تدوين كننده :

  محمد پاكزاد  وضعيت اعتبار
  تاريخ و امضاء

  حسين اقبالي
  تاريخ و امضاء

  انيس ايقاني
  تاريخ و امضاء

 

شروع

.علت عدم سرمايش محصول را بررسي نماييد

تور درجه سانتيگراد است؟+  1دماي محفظه اواپرا

با خاموش و روشن كردن محصول يا فعال كردن دستي 
  دارد؟  220ديفراست، خروجي برد ولتاژ 

فعال كردن   با المنت را تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه  - 1
زه دستي تست المنت فريزر يا با اهم متر جهت رفع قطعي، .  نماييد ولتاژ گيري اندا

.نماييد چك

آمپردر   0/8با قسمت انبري شكل مولتي متر جريان 
به المنت كه از برد خارج مي شود و به  سيم سبز مربوط 

طرف المنت مي رود، وجود دارد؟

بلي

خير

خير

بلي

.برد را تعويض نماييد

خير

40راهنماي 

38راهنماي 

.المنت سالم است و هيچ مشكلي در ديفراست فريزر وجود ندارد

  اهم است؟؟  260مقدار مقاومت  المنت حدود 

بلي

.المنت را تعويض نماييد

خير

اتصاالت، كانكتور ها و سيم ها داراي اتصال صحيح 
هستند؟ 

بلي

خير

سنسور اواپراتور فريزر سالم است؟؟ 

بند  .بررسي نماييد و درصورت نيازتعويض كنيد  10- 8سنسور را مطابق با 

خير

بلي

ترموسوييچ محافظتي فريزر سالم است؟؟ 

.ترموسوييچ  را تعويض نماييد

خير

بلي

39راهنماي 

41راهنماي 

42راهنماي 
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  ٣٩ راهنماي                                                                                                  ٣٨ راهنماي

  
  ٤١ راهنماي                                                                                                  ٤٠ راهنماي

  مولتي متر انبري را بر روي اندازه گيري جريان متناوب قرار
داده و سيم قرمز رنگ مربوط به المنت فريزر را مطابق 
تصوير داخل انبر مربوط به اندازه گيري جريان قرار دهيد. 

 آمپر را نشان دهد.  0.8مولتي متر بايد جريان حدود 

 
  

  خاموش و روشن كردن با فعال كردن دستي ديفراست يا
 -٥محصول در صورتيكه دماي محفظه اواپراتور فريزر 

درجه سانتيگراد باشد، برد فرمان ديفراست را صادر مي 
 ولت را مولتي متر نشان مي دهد. ٢٢٠كند و ولتاژ 

 

  جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت المنت 

  در كابين فريزر اندازه گيري نمود.
 

  سيم هاي رابط مولتي متر را به سيم هاي المنت فريزر
متصل نماييد و سلكتور مولتي متر را بر روي اهم قرار 

 مي باشد. Ω 220دهيد، مقدار مقاومت المنت حدودا 
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  ٤٢ راهنماي

  ت يخساز و نحوه رفع آنادااير -٨-٢٦

ثانيه لمس كرد و چرخش يخساز و سپس آبگيري يخساز  ٣بطور همزمان براي Wi-fi +Iceبايست كليد تركيبي  جهت تست يخساز مي -١

  ثانيه) مشاهده نمود .  ٤را به مدت زمان تنظيم شده (پيش فرض 

   .دقيقه باقي مي ماند و سپس خاموش مي شود ٣٠همزمان با روشن شدن وضعيت آبگيري المنت لوله اي نيز روشن شده و به مدت  -٢

 ز بر اساس يخ و رسيدن دماي سنسور يخساز به زير صفر مي باشد.مبناي تخليه يخسا -٣

اهرم كنترل ميزان يخ پس از پائين امدن به جاي اصلي خود باز گشته و تخليه مجدد يخ تا باز نشدن مجدد  در صورت پر بودن ظرف يخساز، -٤

  درب محصول انجام نمي شود.

سانتي متر مكعب را در  ١٧٠بار باشد يا به عبارت ديگر، يك ليوان كاغذي  ٥/١حداقل براي اينكه يخساز درست كار كند فشار آب بايستي  -٥

 ثانيه پر كند. ١٠ظرف 

ثانيه يخساز هيچ واكنشي نشان ندارد و از صحت يخساز و سيم هاي رابط اطمينان داريد،  ٣به مدت   در صورتيكه با لمس كليدهاي تركيبي -٦

  ماييد.برد را تعويض نماييد و دوباره چك ن

اگر بنابه داليلي مخزن يخساز بيش از اندازه پر شده است و ديگر يخساز نمي تواند يخ ساخته شده را خالي كند، يخساز معيوب است و كل  -٧

  يخساز بايد تعويض گردد. در صورتيكه پس از تعويض يخساز اين مشكل بر طرف نشد بايد برد الكترونيكي تعويض گردد.

  شلنگ باعث اختالل در كار آبسرد كن مي شود. هرگونه تاشدگي در -٨

  استفاده نكردن طوالني مدت از محفظه يخ يا باز و بسته كردن بيش از اندازه درب، باعث چسبندگي يخ ها به يكديگر مي شود. -٩

  

    

  ترموسوييچ محافظتي به صورت سري در مدار المنت قرار
مي گيرد و با افزايش دماي محفظه اواپراتور جهت 

قطع جلوگيري از آتش سوزي به صورت خودكار مدار را 
درجه  ٧٠مي كند. دماي قطع ترموسوييج محافظتي حدودا 

سانتيگراد است. بدين صورت كه با اتصال پايه هاي اهم 
متر به دو سر ترموسوييچ محافظتي، اهم متر حالت وصل 
و مقاومت اندكي را نشان مي دهد. با وارد كردن ترموسوييچ 

درجه سانتيگراد، قطع مي  ٧٠محافظتي در آب با دماي 
د و اهم متر هيچ اهمي را نشان نمي دهد. با سرد شدن شو

مجدد ترموسوييچ دوباره وصل مي شود و در مدار قرار مي 
 گيرد.
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شروع

3علت عدم سرمايش محصول را بررسي نماييد

از برودت كافي كابين فريزر مطمئن هستيد ؟

آيا يخساز فعال است؟ 

ورودي آب شهر به فيلتر و خروجي آب از فيلتر به شير 
برقي وجود دارد؟

بلي

خير

خير

بلي

3 ثانيه يخساز را فعال كنيد 3به مدت  Lock0Muteبا لمس كليدهاي تركيبي  

خير

3مسير آب از ورودي تا يخساز را چك نماييد

برقي سالم است؟  شير 

بلي

چك نماييد و درصورت لزوم تعويض  4- 8بند 6شيربرقي را مطابق راهنماي 
3نماييد

خير

ولتاژهاي پايه هاي برد مربوط به يخساز صحيح است؟ 
خير

سنسور يخساز سالم است؟ 

3بررسي نماييد و درصورت نيازتعويض كنيد 10- 8سنسور را مطابق با بند 

خير

بلي

اتصاالت، كانكتور ها و سيم ها داراي اتصال صحيح 
هستند؟ 

خير

44راهنماي بلي

زه يخساز را با تا برد خروجي از كانكتورها و ها سيم ،اتصاالت كليه - 1  گيري اندا
تاژ .نماييد چكيا با اهم گيري جهت رفع قطعي،  ول

3برد را تعويض نماييد

43راهنماي 

بلي

برفك زدايي لوله يخساز انجام مي شود؟ 

لوله يخساز  را مطابق  بند چك نماييد و درصورت لزوم تعويض  15- 8المنت 
3نماييد

بلي

خير
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 ٤٣ راهنماي                                                                                                               ٤٤ راهنماي

  روشن است سيم هاي رابط مولتي متر را در حالتيكه محصول
به پايه هاي مربوط به سنسور يخساز (سيم هاي سفيد رنگ) در 

ولت را  ٤حالتيكه سوكت نصب است، متصل نمود و ولتاژ حدود 
بايد مولتي متر نشان دهد. اين ولتاژ زمانيكه دماي سنسور 

 ولت مي باشد. ٢درجه سانتيگراد باشد، حدود  ٢٥يخساز 

كه محصول روشن مي باشد و سوكت مربوط به يخساز حالتي -١
  نصب نشده باشد.

 
  

 

 
  مقدار ولتاژ  شماره پايه

  3-4   /3-5  /6-4    5 VDC  

  3-2   /3-1  /6-2  /6-1   7 VDC  

  4-2   /4-1  /5-2  /5-1  12 VDC  

حالتيكه محصول روشن مي باشد و سوكت مربوط به يخساز  -٢
  نصب شده است.

  
 

  مقدار ولتاژ  پايهرنگ 

  VDC 12  مشكي -قرمز 

  VDC 12  آبي -قرمز 

  VDC 12  مشكي -طوسي 

  VDC 12  آبي -طوسي 

  طوسي -قرمز 

0 VDC 
در حالتيكه تست دستي  (

يخساز فعال شود و موتور يخساز 
 12VDC فعال شود اين ولتاژ 
  )مي باشد

  

    جهت اطمينان از صحت اتصاالت، سيمها و كانكتورها مي
توان اندازه گيري ولتاژ ها را در قسمت نصب سوكت يخساز 

 در كابين فريزر اندازه گيري نمود. 

 
 

 
  

6 5 4 3 2 1 7 8 
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  فضاي يخچال و فريزر گرم است -٨-٢٧

 محصول، سالم بودن فيوز برداز اتصال برق به  ٢-٨در صورتيكه هم يخچال و هم فريزر از سرماي كافي برخوردار نيست، مطابق با بند  -١
  الكترونيكي و صحت كاركرد برد الكترونيكي اطمينان حاصل فرماييد.

در صورتيكه هم يخچال و هم فريزر از سرماي كافي برخوردار نيست، گسكت يخچال و فريزر را به طور كامل بازديد كنيد و در صورت نياز  -٢
  تعويض نماييد.

  از كاركرد صحيح كمپرسور اطمينان حاصل فرماييد. ١١-٨زر از سرماي كافي برخوردار نيست، مطابق بند در صورتيكه هم يخچال و هم فري -٣

از كاركرد صحيح فن كندانسور اطمينان حاصل  ١٤-٨در صورتيكه هم يخچال و هم فريزر از سرماي كافي برخوردار نيست، مطابق بند  -٤
  فرماييد.

  از كاركرد صحيح سنسور مربوطه اطمينان حاصل فرماييد. ١٠-٨سرمايش ندارد، مطابق بند در صورتيكه فقط يخچال يا فقط فريزر  -٥

  از كاركرد صحيح فن مربوطه اطمينان حاصل فرماييد. ١٢-٨و  ١٣-٨در صورتيكه فقط يخچال يا فقط فريزر سرمايش ندارد، مطابق بند  -٦

از كاركرد صحيح مگنت سوييچ مربوطه اطمينان حاصل  ٨-٨و  ٧-٨بند در صورتيكه فقط يخچال يا فقط فريزر سرمايش ندارد، مطابق  -٧
  خاموش نشود مي تواند به عنوان يك منبع گرمايي عمل كند.  LEDفرماييد. زيرا در صورتيكه با بستن درب، 

سي نماييد. با توجه به اينكه در صورتيكه فقط يخچال يا فقط فريزر سرمايش ندارد، خروجي هواي سرد از دريچه هاي كاور اواپراتور را برر -٨
پس از باز كردن درب محصول فن مربوطه خاموش مي شود، ميتوان با قرار دادن يك آهنربا روبروي مگنت سوييچ درب محصول را بدون خاموش 

  شدن فن باز كنيد و خروج هواي سرد از دريچه هاي كاور اواپراتور را چك نماييد.

از كاركرد صحيح سيكل برفك زدايي اطمينان حاصل  ١٧-٨و  ١٦-٨يزر سرمايش ندارد، مطابق بند در صورتيكه فقط يخچال يا فقط فر -٩
  فرماييد.

گرفتگي لوله تخليه آب ديفراست مي تواند باعث برفك زدن شديد اواپراتور شود كه المنت نيز اين برفك را در سيكل ديفراست خودش  -١٠
برفك شديد مي شود. معموال قسمت پايين محصول به خصوص پشت كشوهاي پاييني ممكن  نمي تواند آب كند و به مرور زمان باعث ايجاد

  است كمي آب يا برفك جمع شود كه خود نشانه گرفتگي لوله تخليه آب ديفراست مي باشد.

ود. مصرف كننده چسباندن ظروف مواد غذايي به خروجي هاي هواي سرد بر روي كاور اواپراتور مي تواند باعث كاهش سرماي محصول ش -١١
  را از اين موضوع مطلع كنيد.

قرار دادن مواد غذايي بسيار گرم با حجم باال مي تواند به طور موقتي باعث افزايش دماي داخل محصول شود. مصرف كننده را از اين موضوع  -١٢
  قرار دهيد. مطلع كنيد. دقت نماييد كه مواد غذايي حاوي رطوبت باال را در ظرف درب دار يا كيسه نايلوني

رعايت نكردن فواصل محصول با فضاي اطراف و منابع گرمايي خارجي مي تواند باعث كاهش سرمايش محصول مي شود. مصرف كننده را  -١٣
  از اين موضوع مطلع كنيد.

  قرار دادن بيش از اندازه مواد غذايي در محصول نيز مي تواند باعث كاهش سرمايش شود. -١٤

  لمنت در حال برفك زدايي است، كمي افزايش دماي كابين طبيعي است.در مدت زمانيكه ا -١٥

وجود رطوبت يا ذرات خارجي در لوله مويين و فيلتر دراير (گرم نبودن كندانسور و يكنواخت نبودن برفك روي اواپراتور از نشانه هاي  -١٦
مواردي از اين قبيل مي تواند باعث كاهش يا عدم سرمايش  گرفتگي است) و همچنين نشتي گاز مبرد از سيكل تبريد به خاطر شكستگي لوله و

مطمئن هستيد، اين مشكل را با روش گفته شده در كتابچه عمومي راهنماي تعمير  ١٣الي  ١محصول شود. چنانچه از صحت موارد رديف 
    يخچال و فريزر بررسي نماييد.
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  فضاي يخچال و فريزر خيلي سرد است -٨-٢٨

  درجه سانتيگراد نصب شود. ١٢حصول نبايد در محيطي با دماي كمتر از توجه نماييد اين م -١

اگر دماي تنظيمي يخچال پايين باشد، احتمال يخ زدگي مواد غذايي به خصوص موادي كه رطوبت بااليي دارند، زياد است -٢

شروع

.حالت سرمايش سريع را غير فعال نماييد

فعال است؟( Super) حالت سرمايش سريع 

با گرم كردن دماي تنظيمي محصول، باز هم سرمايش 
زياد است؟ 

.دماي محصول را گرم تر كنيد

سنسور ها سالم هستند؟

بلي

خير

بلي

بلي

.سنسور معيوب را تعويض نماييد

خير

.برد را تعويض نماييد

بلي
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  برفك شديد محصول -٨-٢٩

شروع

.گسكت را تعويض نماييد

گسكت محصول سالم است؟

درب محصول زياد باز و بسته مي شود؟ 

باز ماندن درب به مدت طوالني، تعدد باز و بسته كردن درب و قرار دادن غذاي 
.گرم در محصول مي تواند باعث ايجاد برفك شديد شود

عمليات ديفراست صحيح است؟

بلي

بلي

خير

بلي

.مراجعه كنيد 16- 8 و 15- 8به بند 

خير

بلي

سنسورها سالم است؟

.سنسور معيوب را تعويض نماييد

خير

.برد را تعويض نماييد

بلي

  

  

 


