
 خدمات پس از فروش پاناسونیک فرم توصیه های فنی کد فرم:

یخچالراهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه : عنوان شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

خدمات پس از فروشتدوین و تنظیم:  تاریخ ایجاد:   PMMAFارائه کننده:  

افت سرمایش و عدم خوب فریز  انجماد ضعیف/ شرح ایراد ظاهری: همه مدل ها مدل: 

 شدن

 HA/Refrigeratorگروه و محصول: 

 

 انجماد ضعیف/ افت سرمایش و عدم خوب فریز شدن شرح ایراد ظاهری:

دلیل: چنانچه فرآیند یخ زدایی قبل از کامل شدن خاتمه داده شود بدین معناست که روی لوله های باالیی اواپراتور سرما 

شد و سرمایش در قسمت پایینی بصورت فزاینده ای افزایش پیدا کرده است و تکه هایی از یخ باالی اواپراتور ساخته خواهد 

 ور در حال کار کردن است.ی که کمپرساواپراتور کم می شود در حال

 

 

  

  

 

 

 

عنوان از ابزار تیز استفاده نکنید امکان خرابی بوسیله آب داغ و یا بخار آب یخها را جدا کنید. به هیچ 

اواپراتور می باشد و یک حوله روی قسمت سینی درین قرار بدهید تا آب ایجاد شده از ذوب تکه های یخ را 

 جذب کند.

علت یخ زدگی: انتقال سریع گرما از هیتر بزودی موجب ارسال فرمان 

قطع از سنسور یخ زدایی به این سیستم می شود و بجز قطعه 

 سنسور چک کنید. یخهای روی قسمت باالیی اپراتور را چک کنید
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 لطفاً موقعیت سنسور را در نزدیکی قسمت اکوموالتور تغییر دهید تا زمان یخ زدگی تغییر کند.

 این کار به تشکیل یخ در اواپراتور کمک خواهد کرد.

محل قرارگیری سنسور یخ زدایی را از راست به چپ تغییر دهید در وسط لوله بعد 

 دهید.از اکوموالتور قرار 

التور توجه: زمانی که سنسور یخ زدایی در محلی قرار می گیرد که از مکان اکومو

نتیجتاً عمل یخ زدایی زمان بیشتری طول خواهد کشید و عمل  گرم تر می باشد

 تراکم و سرمایش در فسمت فریزر به وقوع می پیوندد. 

 کامل سنسور یخ زدایی جابجا شود.بطور 

 یخ زدایی را تمیز کنید.سنسور  یخ زدگی سیم کشی


