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

یخچال راهنمای عیب یابی برای متخصصین گروهعنوان:  شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

 PMMAFارائه کننده:  تدوین و تنظیم: خدمات پس از فروش تاریخ ایجاد: 

مشتری اظهار می کند که قسمت کمپرسور در د ظاهری: شرح ایرا NR-BR307, NR-BR347 seriesمدل: 

 حین عملیات فریز کردن سر و صدا می کند.
 HA/Refrigeratorگروه و محصول: 

 

مشتری اظهار می کند که قسمت کمپرسور در حین عملیات فریز کردن سرو صدا می کند. ایراد ظاهری:  

:اقدامات جهت خدمات   

 کمپرسور از تک الیه به دو الیه دارد. Butyl احتیاج به گسترش 

 

 عکس نمونه شماره یک: هدف تست نتیجه )دو الیه(

ی مسائل حفاظتی(( دستکش)برا1دیگر تجهیزاتی که مورد نیاز است:   

:توضیحات ضروری برای قطعات و تجهیزات  

 Countermeasure kit(Comp-BR7)اسم قطعات : 

 CNRBG196070KTشماره فنی قطعات: 

 شماره اسم قطعه تعداد جمع کل)قطعه(

 1 Butyl: Rubber comp 1 

1 1  2 

 

 2عکس شماره (  t3.00mm*90*45 یکی )ابعادکمپرسور پالست)از مشتقات کربنی گروه عاملی آلکیل(  Butyl:  1مرجع 

 3( عکس شماره  mm 160*100)ابعاد  A38: نوار فیلم  2مرجع 
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دستگاه را به پشت بچرخانید و ظرف آب را بردارید سپس در تمام مدتی که دستگاه کار می کند دستتون را روی باالی کمپرسور بگذارید. 

 اده کنید بدلیل اینکه دما و گرمای کمپرسور زیاد است. این فرایند حتماً از دستکش استفدر طول 

 . 4ما باید مطمئن بشویم که هوا در ارتفاع کاهش می یابد یا نه؟ عکس 

 

 .یدمراجعه کن 4تا مرحله  1و به مرحله  یدلطفا دستگاه را خاموش کن ،صدای دستگاه کاهش یافت یجهنت اگردر

 .6و 5و قسمت ظرف آب را بردارید. عکس  گام اول: قسمت فریزر را برگردانید

  

 )اعدد( روی پوسته کمپرسورButyl  ی کمپرسوریکالستاز قطعات  یبخشگام دوم: 

 8و  7الیه است عکس  2برای این مورد احتیاج به 
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 9. عکس یداضافه کن Butyl ییکالست کمپرسوربستن  یرا برا ینیومنوار آلومگام سوم: 

 

 گام چهارم: دوباره ظرف آب را جمع کنید.

 


