
 

 
  
 

 آموزش تعویض فیلتر آب یخچال

 تعویض فیلتر آب یخچالماه یکبار صورت می گیرد. برای  6به صورت دوره ای و هر  تعویض فیلتر آب یخچال

نحوه تعویض فیلتر داخلی آب یخچال را یاد  %100باید دانش کافی داشته باشید. در این آموزش شما به صورت 

 همراه باشید. چیک چیکجهت ادامه آموزش با خواهید گرفت. 

 

 

 فیلتر آب چیست و چرا باید تعویض شود؟

که اصال فیلتر آب چیست و چه دلیلی برای تعویض آن وجود دارد؟ خوب دوستان عزیز شاید برای شما سوال باشد 

تصفیه   %100آب شهری که از شیر آب می نوشیم به خودی خود تصفیه است اما نه در حدی که بتوان گفت 

ه باعث می میکرون را می گیرد و در نتیج 20در یخچال مواد آالینده و میکروبی در اندازه  فیلتر آب  .شده است

شود آبی که از دیسپنر یخچال می نوشید در نهایت تصفیه شدگی باشد. آبی که از آبریزر یخچال می نوشید بسیار 

آالینده های آب را  %99بهتر از آبی است که به صورت مستقیم از شیر آب می نوشید. زیرا فیلتر آب در یخچال 

 .می گیرد
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 انواع فیلتر آب در یخچال

 :چال به دو صورت استفیلتر آب در یخ

 فیلتر داخلی •

 فیلتر خارجی •

 فیلتر داخلی آب یخچال

مدل و نوع فیلتر در برندهای یخچال های متفاوت می باشد. به این صورت که فیلتر آب داخلی یخچال سامسونگ 

 .و ال جی با یخچال فریجیدر و بکو متفاوت می باشد. در زیر یک نوع فیلتر داخلی را مشاهده می کنید

 

 فیلتر خارجی آب یخچال

اولین فیلتری که بین یخچال و آب مستقیم شهری قرار می گیرد، فیلتر خارجی می باشد. فیلتر خارجی بخش 

بزرگی از بو و مزه و آالینده های موجود در آب را از بین می برد. در نتیجه آب صاف و تمیزی وارد یخچال می 

د بای ساید یا یخچال هایی که دارای فیلتر آب می باشد، بسیار شود. به این دلیل آب و یخ در یخچال های سای

 .طعم و مزه خوبی دارد. در خود یخچال نیز فیلتر داخلی می تواند به تصفیه کامل آب خیلی کمک نماید



 

 
  
 

 

 آموزش تعویض فیلتر آب یخچال

و البته تعویض فیلتر داخلی آشنا می شوید. این آموزش برای  تعویض فیلتر آب یخچالدر این آموزش شما با نحوه 

استفاده از تمام مدل ها می تواند استفاده شود. مهم نیست برند یخچال شما چه می باشد. فقط با کمی اختالف 

 .داخلی آب یخچال خود را تعویض نمایید فیلترجزئی نسبت به این آموزش می توانید خودتان 

 آب یخچال تعویض شود؟ چه زمانی باید فیلتر

ماه می باشد. بعد از این مدت ممکن است یخچال با  6، تعویض فیلتر آب یخچالحد نرمال مدت زمانی برای 

 .هشدارهای زیر به شما اعالم کند که باید فیلتر آب تعویض گردد

 عالمت چشمک زن بر روی دیسپلی یخچال •

 الیخچ آبریزر یا کند شدن آب موقع آب گرفتن از دیسپنر •

 یخچال مانیتورعالمت چشمک زن بر روی 

زمانی که یخچال تشخیص دهد نیاز به تعویض فیلتر آب می باشد، بر روی نمایشگر یا دیسپلی خود عالمت تعویض 

 .فیلتر آب یخچال را نشان می دهد



 

 
  
 

 

 هشدار تعویض فیلتر آب یخچال

 

 تعویض فیلتر داخلی آب یخچال

 زمانی که عالمت قرمز رنگ فیلتر آب را مشاهده کردید باید اقدام به تعویض فیلتر آب نمایید. 



 

 
  
 

 کند شدن آب موقع آب گرفتن از دیسپنر یا آبریزر یخچال

شاید برای شما پیش آمده باشد که وقتی می خواهید از دیسپنسر یخچال یا آبریز یخچال آب بگیرید، آب به آرامی 

. دلیل این امر کثیف شدن بیش از اندازه فیلتر آب می باشد. برای حل مشکل باید فیلتر تعویض وارد لیوان می شود

 .گردد

 

 کند شدن آب موقع آب گرفتن از دیسپنر یا آبریزر یخچال

 مراحل تعویض فیلتر آب یخچال

 .ابتدا باید یخساز یخچال را خاموش نمایید .1

 .توایند فیلتر آب را مشاهده کنیدحاال در قسمت یخچال و در باالی باال یخچال می  .2

 .با چرخش به سمت راست و چپ اقدام به بیرون آوردن فیلتر آب نمایید .3

 .اگر فیلتر بیرون نیامد پیچ کاور محافظ در پشت فیلتر را باز کنید .4

 .بعد از بیرون آوردن فیلتر قدیمی، فیلتر جدید را در جای خود قرار دهید .5

 .حاصل فرمایید از محکم بسته شدن فیلتر اطمینان .6

 .کاور پشت فیلتر را در جای خودش قرار داده و محکم کنید .7

 .یخساز یخچال را روشن نمایید .8

دقیقه یا کمتر)تا زمانی که تنظیمات  1را که بر روی نمایشگر قرار دارد به مدت  Water Filter دکمه .9

 .فیلتر ریست شود( نگه دارید



 

 
  
 

 .باید سبز رنگ شود (Water Filter)در این حالت چراخ فیلتر آب .10

ممکن است یک یا دو لیوان آب از یخچال می گیرید با کندی آب بدهد اما مشکل موقتی است و  .11

 .حل خواهد شد

  .از فیلتر آب جدید خود لذت ببرید

 

 مراجعه کنید. چیک چیکبرای دریافت آموزش های بیشتر به سایت 
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