
 

 و تعمیر یخچال اسنوا سرویس

امروزه با توجه به باال رفتن نرخ دالر و نوسان های بسیاری که ارزهای مختلف دارند دیگر خرید لوازم برقی خارجی 

خصوصا یخچال مقرون به صرفه نیست. در حال حاضر اقبال عمومی مردم به سمت کاالهای تولید داخل رفته و 

لی را تهیه کنند. یکی از این برندهای ایرانی که توانسته است رضایت آنها بیشتر مایل هستند تا کاالهای داخ

مشتریان را به خوبی جلب کند اسنوا است. این یخچال فریزر که از کیفیت خوبی نیز برخوردار است گاها می تواند 

اجعه کنید. می توان به دفترچه ی راهنمای آن مر تعمیر یخچال اسنوا دچار ایراداتی نیز شود. برای عیب یابی و

البته جستجو در دفترچه ی راهنما کاری دشوار است و در نهایت نیز نتیجه ی خاصی در بر نخواهد داشت. بهترین 

، تعمیر یخچال اسنوا در تهرانو  سرویسکار برای این موضوع مراجعه به نمایندگی های مجاز است. برای 

می توانید به پلتفرم کارآسان مراجعه کنید و از  البرزتعمیر یخچال اسنوا در و  تعمیر یخچال اسنوا در کرج

و عیب  تعمیر یخچال اسنوابهترین و مجرب ترین تکنسین ها بهره بگیرید. در ادامه ی این مطلب کمی در مورد 

یابی آن صحبت خواهیم کرد. اگر شما هم از این یخچال فریزر در خانه استفاده می کنید بهتر است این مطلب را 
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 تعمیر یخچال اسنوا

 

 چه مشکالت رایجی هنگام عیب یابی یخچال فریزر اسنوا گزارش می شود؟

 ایرادات رایجی وجود دارند که در ادامه برخی از آنها آورده شده اند: تعمیر یخچال اسنوادر هنگام عیب یابی و 

 تنظیم کردن دمای یخچال اسنوا       ·

 کردن یخچال اسنواریست        ·

 دلیل خاموش ماندن چراغ قرمز یخچال اسنوا       ·

 بروز ایراد در برد اصلی یخچال اسنوا       ·

 دلیل روشن شدن چراغ قرمز یخچال اسنوا       ·

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تعمیر یخچال اسنوا

 

 

 

 نکته هایی در مورد نگهداری از یخچال فریزر اسنوا

 بهتر از یخچال فریزر اسنوا بهتر است نکته هایی را رعایت کنید. این نکته ها به شرح زیر هستند:برای استفاده ی 

سعی کنید در کنار یخچال هیچ وسیله ی گرمازایی قرار ندهید. وجود وسیله های گرمازا در کنار        ·

نتیجه عمر موتور یخچال سبب می شود تا حرارت موتور یخچال از حالت معمول خود بیشتر شده و در 

 دستگاه کاهش پیدا کند.

هنگامی که یخچال جدید میخرید پس از اینکه پریز آن را به برق متصل کردید اجازه دهید تا دستگاه        ·

 برای چند ساعت کامال خالی کار کند و از گذاشتن مواد غذایی در آن اجتناب کنید.

ای حفاظت دستگاه خود انجام دهید حفظ آن از نوسان های یکی از بهترین کارهایی که می توانید بر       ·

اتصالی برق است. برای این کار دستگاه هایی است که به آنها محافظ برق گفته می شود. این دستگاه ها 

 وسیله های برقی شما را از نوسان هایی که آمپر و ولتاژ برق ایجاد می کنند حفظ میکند.

ار یخچال را نصب و راه اندازی می کنید حتما دقت کنید که آن را طوری هنگامی که برای نخستین ب       ·

قرار دهید که سیرکوله ی هوا کامال رعایت شود. یعنی هوا بتواند در پشت یخچال هم جریان داشته باشد 

و موتور دستگاه بتواند اصطالحا نفس بکشد. در طراحی و ساخت کابینت هایتان حتما از هر سمت چند 

 اضافه برای ردوبدل شدن هوا برای یخچال را در نظر داشته باشید. سانتی متر

هنگامی که تصمیم دارید یخچال خود را پاکسازی کنید آن را تخلیه کرده و بهتر است اجازه بدهید        ·

 تقریبا یک روز خاموش و خالی باقی بماند.

 پیش زمینه ای برای عیب یابی یخچال اسنوا

بهتر است نخست چند قسمت مهم از یخچال را بهتر بشناسید.  تعمیر یخچال اسنوابرای انجام عیب یابی و سپس 

 این بخش ها عبارت هستند از:

کاپیالری تیوب: کاپیالری تیوب که آن را به نام لوله ی مویین ی لوله ی مویی هم می شناسند یکی        ·

را در سیکل ایجاد سرمای یخچال برعهده دارد. این لوله کمک از قطعه هایی است که نقش مهم و اصلی 



می کند تا میزان فشار خنک کننده کاهش پیدا کرده و در نتیجه ی این عمل گاز فریونی که درون یخچال 

 وجود دارد به نقطه ی جوش برسد.

ست که گاز فریون کمپرسور: وظیفه ای که کمپرسور در سیستم هر یخچال فریزر بر عهده دارد این ا       ·

را که نوعی گاز مبرد است در درون کانال های اواپراتور یخچال به حرکت درآورد. نتیجه ی این کار بسیار 

مهم بوده و سبب سرد شدن یخچال و در عین حال سرد شدن گازی که داخل کانال جریان دارد می 

 شود.

های خنک کننده و مبرد هم می شناسند همانطور کندانسور یخچال اسنوا: کندانسور که آن را با نام        ·

که از نام آن کامال مشخص است وظیفه ی خنک کردن را برعهده دارد. کمپرسور یخچال پس از اینکه 

مدتی کار می کند دارای درجه ی حرارت باالیی می شود حال این وظیفه ی کندانسور است گاز مبرد 

ود را خنک کند و در نتیجه سبب کاهش دمای کمپرسور یعنی همان فریونی که از کمپرسور خارج می ش

 و خنک کردن آن نیز بشود.
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 برخی ایرادات معمول یخچال فریزرهای اسنوا



به تکنسین های مجاز و معتبر مراجعه می کنند بیشترین موردهای  تعمیر یخچال اسنوا هنگامی که کاربران برای

خرابی گزارش شده مربوط به این بوده که دستگاه مورد نظر قادر به تولید سرما و برودت کافی نبوده است. سایر 

 مواردی هم که کاربران با آنها مواجه بوده اند در ادامه آورده شده اند:

û      از حد معمول برای یخچال فریزرهای اسنواتولید سر و صدای بیشتر 

û     .یخچال فریزر اسنوا به صورت یکسره و بدون توقف کار می کند 

û     .در قسمت الستیک دور درب دستگاه مشکلی ایجاد شده است و این قسمت خراب شده است 

û      یخچال فریزرهای داغ شدن موتور دستگاه نیز یکی از شایع ترین مشکالت پیش آمده در زمینه ی

 اسنوا است.

û     عدم منجمد کردن مواد غذایی موجود در فریزر به وسیله ی دستگاه 

û      ی زند.مقسمت اتو دیفراست یا یخ زدایی خودکار یخچال فریزر اسنوا کار نمی کند و دستگاه برفک 

û      درستی کار نمی کند.یخچال فریزر اسنوا در قسمت فن دچار مشکل شده و این قطعه ی آن به 

û     .دستگاه اصال روشن نمی شود 

û     .موتور یخچال فریزر اسنوا دارای ایراد شده و به هیچ عنوان کار نمی کند 

û     .صفحه ی نمایشگر دستگاه دچار ایراد شده است 

û     .دستگاه در قسمت برد الکترونیکی دارای ایراد شده است 

û      اسنوا دچار مشکل شده است و به درستی کار نمی کند.حسگر یخچال فریزر 

 کدهای خطای یخچال فریزر اسنوا

الزم است ابتدا با تمامی کدهای خطای آن که روی صفحه ی نمایشگر ظاهر میشود  تعمیر یخچال اسنوابرای 

ه باشید که انواع آشنایی داشته باشید تا بدانید هر کد خطا متعلق به چه ایرادی می باشد. این را در نظر داشت

خطاها در نمونه های مختلف یخچال فریزر اسنوا با یکدیگر فرق می کنند. در ادامه تعدادی از کدهای رایج خطا 

 برای برخی نمونه های پرمصرف یخچال فریزرهای اسنوا آورده شده است.

 

 

 

 

 



 

 

 

 تعمیر یخچال اسنوا

 810کدهای خطای یخچال فریزر اسنوا مدل 

 پیش بیاید به شرح زیر هستند: 810که ممکن است برای یخچال فریزر اسنوا مدل کدهای خطایی 

یخچال اسنوا: هنگامی که این ارور روی صفحه ی نمایش نشان داده می شود یعنی  F1کد خطای        ·

 اپراتور یخچال نمی تواند سرد شود.

 یخچال اسنوا: این کد خطا نشان می دهد که حسگر فریزر دچار مشکل شده است. F2کد خطای        ·

یخچال اسنوا: کد خطایی با این شماره به معنی مشکل دار شدن حسگر یخچال اسنوا  F3کد خطای        ·

 است.

ور یخچال اسنوا: دلیل نمایش این کد خطا دچار مشکل شدن حسگر در ناحیه ی اپرات F4کد خطای        ·

 فریزر است.

یخچال اسنوا: هنگامی که این کد خطا نمایش داده می شود یعنی حسگر اوپراتور  F5کد خطای        ·

 یخچال به مشکل برخورده است.

یخچال اسنوا: وقتی این ارور را روی صفحه نمایش مشاهده می کنید این احتمال  F6کد خطای        ·

 وجود دارد که حسگر محیطی یخچال دچار مشکل شده باشد.

یخچال اسنوا: اگر این ارور را روی صفحه نمایش مشاهده کردید باید بدانید فن فریزر  F7کد خطای        ·

 دستگاه شما دچار ایراد شده است.

 بر خرابی فن فریزر اشاره دارد. F7یخچال اسنوا: این کد خطا هم مانند ارور  F8کد خطای        ·

یخچال اسنوا: کد خطایی با این مشخصات نشان دهنده ی خراب شدن هیتر یا گرم  F9کد خطای        ·

 کننده ی فریزر است.

یخچال اسنوا: این کد خطا به شما می گوید که هیتر یخچال یا همان گرم کننده ی  FAکد خطای        ·

 آن دچار مشکل شده است.

دستگاه  (ICیخچال اسنوا: با مشاهده ی چنین کد خطایی باید بدانید که آی سی ) FBکد خطای        ·

 شما دچار ایراد شده است.

 LED 250ل کدهای خطای یخچال فریزر ساید بای ساید اسنوا مد



تعمیر یخچال پیش بیاید و باید برای  LED 250کدهای خطایی که ممکن است برای یخچال فریزر اسنوا مدل 

 :هستند زیر شرح به  اقدام کنیم اسنوا

 در یخچال اسنوا: علت نمایش این کد خطا بروز قطعی در برق حسگر یخچال است. R1کد خطای        ·

 در یخچال اسنوا: دلیل بروز این کد خطا وجود قطعی در برق حسگر فریزر است. F1کد خطای        ·

در یخچال اسنوا: این ارور مرتبط با سوئیچ یخچال بوده و برای آن باید رگالژ در  DRکد خطای        ·

ش یخچال چک شود. البته برخی اوقات اگر درب یخچال برای زمان زیادی باز مانده باشد این کد خطا نمای

 داده می شود.

 در یخچال اسنوا: در صورت نمایش این کد خطا سوئیچ فریزر دچار مشکل شده است. DFکد خطای        ·

در یخچال اسنوا: این کد خطا به شما می گوید حسگر اندازه گیری درجه ی حرارت  RTکد خطای        ·

 محیط می تواند دچار قطعی برق شده باشد.

: برای رفع این ارور می بایست حسگر دیفراست یا یخ زدایی را بررسی  در یخچال اسنوا D1کد خطای        ·

 کنید.

: این خطا مشخص می کند در سامانه ی آبرسانی یخچال ایرادی  در یخچال اسنوا E9کد خطای        ·

 وجود دارد.

از یخچال است. بهتر است : این کد خطا در رابطه با نشتی داشتن گ در یخچال اسنوا C1کد خطای        ·

 هرچه زودتر با نمایندگی های مجاز برای رفع مشکل تماس بگیرید.

 شده عیب دچار یخچال زدایی یخ یعنی ارور این نمایش صورت در  : در یخچال اسنوا F3کد خطای        ·

 .گیرد نمی صورت یخسازی عمل و است

شما می گوید که موتور در قسمت یخسازی دچار ایراد : این ارور به  در یخچال اسنوا EAکد خطای        ·

 شده است.

: برای رفع این کد خطا باید سوئیچی که در رابطه با قالب یخ است و  در یخچال اسنوا ETکد خطای        ·

 زیر آن قرار گرفته را بررسی کنید. احتماال این سوییچ از کار افتاده باشد.

: هنگامی که این عبارت روی صفحه نمایش نقش می بندد یعنی  در یخچال اسنوا D2کد خطای        ·

سیستم یخ زدایی دستی را فعال نموده اید. چرا که در شرایط معمول یخچال وضعیتی به نام اتو دیفراست 

 یا یخ زدایی خودکار دارد و این کار را اتوماتیک انجام می دهد.

: برای رفع این کد خطا بهتر است سوییچ بال مرغی یخچال را مورد  در یخچال اسنوا EUکد خطای        ·

 بررسی قرار دهید.

  

 
 


