
 

 

 

 

 

 فریزر–یخچال 

 

 

  باشند.يخچال و فريزرها پر سهم ترين وسايل برقی در خانه می

 داخل يخچال را هر چند وقت يکبار با محلول جوش شیرين و آب پاک کنید.

ار تمیز کنید )و يا گفته می شود به منظور بهتر شدن بيک نوار پالستیکی در يخچال و فريزر را هر چند  -

چسبندگی نوار الستیک و بهتر بسته شدن در يخچال و فريزر دستمالی که با آب گرم خیس شده باشد 

روی نوار پالستیکی بکشید. در ضمن برای حصول اطمینان از خوب بسته شدن در يخچال و فريزر 

کی سالم روزنامه آزاد نبود و درنیامد، معلوم می شود که نوار الستیروزنامه را الی در قرار دهید. اگر 

  است( و نیز برای جلوگیری از نشت هوا، سالی يک بار آن را بررسی نمايید.

 ريزر را دست کم سالی دوبار گردگیری نمايید. فلوله های پشت يخچال و  -

قرار ندهید و از گذاشتن همزمان مقدار ن کامل، در يخچال و فريزر مواد غذايی گرم را قبل از سردشد -

 زيادی مواد غذايی در يخچال و فريزر خودداری نمايید.

واد غذايی را با نظم خاص و با برچسب هايی که محتويات کیسه و تاريخ انجماد را مشخص کند، در م -

 فريزر بچینید.

 ال و فريزر بپرهیزيد.برای اين که هوا گردش کند از کنار هم چیدن و چسباندن ظروف داخل يخچ -



 

 

 ريزر و يا يخچال دومی داريد که از آن کمتر استفاده می کنید، آن را خاموش نمايید.فاگر  -

ريزر پر بهتر از فريزر خالی عمل می کند؛ به خصوص هنگام قطع برق اگر فريزر شما پر نیست، بهتر ف -

 ريزر خالی نمی ماند.است آب را در ظروف پالستیکی بريزيد تا يخ بزند. بدين ترتیب ف

بهتر است يخچال ها و فريزرهای مجهز به برفک زدای دستی و يا نیمه خودکار به طور منظم برفک 

زدايی شوند. تشکیل يخ روی پیچه های داخلی به معنی آن است که کمپرسور مجبور شده است مدت 

گر اتالف انرژی می شود. ا طوالنی تری کار کند تا درجه حرارت را در حد مشخصی نگه دارد و اين سبب

زدايی  در منطقه ای بسیار گرم و مرطوب زندگی می کنید و از تهويه مطبوع نیز استفاده نمی کنید و برفک

رموستات يخچال شما نیز خودکار نیست، حتما خودتان اين کار را انجام دهید. بعد از اين کار می توانید ت

 جويی بیشتر در مصرف انرژی می شود. را روی درجه گرمتری قرار دهید که سبب صرفه

واد داخل فريزر را عالمت گذاری کنید تا بتوانید به راحتی هر يک را تشخیص دهید. در اين صورت م -

 احتیاجی نیست که هنگام انتخاب مواد الزم در فريزر را مدت زيادی باز بگذاريد.

 


