
 

بیرونی فیلتر تعویض نحوه  

 سامسونگ ساید یخچال
How To Install External Samsung Refrigerator Water Filter 

 

 

 

 
  



 در هیکٌیذ فکر اگر. دّین آهَزش را سبهسًَگ یخچبل ثیرًٍی فیلتر تعَیط ًحَُ دارین لصذ همبلِ ایي در

 ایٌجب در. یخچبل ثیرًٍی فیلتر ٍظبیف درثبرُ ثیطتر اطالعبت کست ثرای ًذاریذ، الزم اطالعبت زهیٌِ ایي

 .ایذ کردُ تْیِ سبهسًَگ یخچبل فعبل کرثي فیلتر یک ضوب کِ است ایي ثر فرض

 .ببنذیذ را یخچال به ورودی آب شیر ابتذا

 دًجبل را یخچبل ثِ ضذُ ٍارد ضلٌگ کبفیست تٌْب

 کطی لَلِ سیستن رٍی ، آة ٍرٍدی هعوَال. کٌیذ

 است هوکي ّن گبّی الجتِ. دارد لرار ضْری آة

 کِ ثرثخَریذ راّی ثیي کي لطع ضیر یک ثِ ضوب

 .ثجٌذیذ را آى تٌْب کبفیست. است ضذُ تعجیِ ضوب ثرای

 ضوبفیلتر لجلی  اتصبالت ًَع ثِ کبر ایي. کٌیذ لجلی را جذا ٍ خبرج فیلتر

 :ثیفتذ اتفبق است هوکي ریل ّبی حبلت. دارد ثستگی

 آة فیلتر ٍارد ضلٌگ کِ هحلی در:  آة تصفیِ فیتینگی اتصاالت

 ضکل ثیعی ظبهي یک است، ضذُ سبهسًَگ

 احبطِ را ضلٌگ اطراف کِ دارد لرار کَچک

 ٍ دادُ فطبر( سبهسًَگ فیلتر سوت ثِ) داخل سوت ثِ را ظبهي. است کردُ

  .ثکطیذ ثیرٍى را ضلٌگ

 اگر. کٌیذ ثبز سبهسًَگ آة فیلتر از را هْرُ:  آة تصفیِ ای مهره اتصاالت

 صَرت ثِ کبتر یک ثب را ضلٌگ صَرت ایي غیر در. کٌیذ خبرج را هْرُ تَاًستیذ

  ًطَد کَتبُ ضلٌگ ثبضیذ هرالت. ثجریذ عوَد

 سبهسًَگ یخچبل فیلتر:  ای هیلِ آة تصفیِ اتصبالت

 ضلٌگ راثط یک طریك از دارد، ای هیلِ اتصبل کِ

 پیچ هبًٌذ ثبریک ضیء یک کوک ثب. است ضذُ ٍصل

 ثیرٍى سوت ثِ را ضلٌگ راثط کَچک، تخت گَضتی

 ظبهي، گرفتي ثب حبل. کٌیذ خبرج را آى ٍ دادُ ّل

 .کٌیذ جذا راثط اتصبل از را ضلٌگ



 کردُ ثبز را اتصبالت ایي هیتَاًیذ هیکٌذ، استفبدُ جذاگبًِ اتصبالت از ضوب سبهسًَگ یخچبل فیلتر اگر: ًکتِ 

 .داریذ ًگِ دیگر هَالع در استفبدُ ثرای ٍ

 ٍ خط دارای ًجبیذ سبهسًَگ یخچبل فیلتر ثِ ضلٌگ اتصبل هحل. ثجریذ را ضلٌگ از سبًتیوتر ًین حذٍد

 .کٌیذ اصالح را اًحراف ٍ کجی ًَع ّر. ضَد ثریذُ عوَد صَرت ثِ ثبیذ ضلٌگ. ثبضذ زدگی ٍ خص

 سبهسًَگ یخچبل فیلتر در ضذُ استفبدُ اتصبل ًَع ثِ تَجِ ثب

 کِ ثبضیذ داضتِ دلت. کٌیذ ٍصل ضلٌگ ثِ را آى جذیذ،

 فیلتر ٍرٍدی لسوت ثِ ثبیذ حتوب ضْری آة ٍرٍدی ضلٌگ

 یخچبل سوت ثِ آة عجَر هسیر. ضَد ٍصل سبهسًَگ یخچبل

 .هیطَد هطخص سبهسًَگ فیلتر رٍی فلص یک ثب هعوَال ،

 :ریل ّبی رٍش از کیــی ثب یلترــــصت فــٌَى ًــــاک

 .ًوبییذ فیتیٌگی اتصبل ٍارد را ضلٌگ : فیتیٌگی اتصبالت

 

 اعوبل ثب ثعذ هرحلِ در ٍ کردُ اتصبل ٍارد را ضلٌگ اثتذا هعوَال. است رفتِ اًتْب تب ضلٌگ ضَیذ هطوئي

 هطوئي آى ثَدى هحکن از ٍ ثکطیذ ثیرٍى سوت ثِ را ضلٌگ. کٌٌذ هی هحن خَد جبی در را آى ثیطتر فطبر

 .دّیذ لرار ظبهي پطت در را فیتیٌگی خبر یک. ضَیذ

 کٌیذ ثبز سبهسًَگ آة فیلتر از را هْرُ: ای هْرُ اتصبالت

  

  .ضَد خبرج هْرُ دیگر سوت از هتر سبًتی 5.0 حذٍد کِ ضکلی ثِ کردُ هْرُ ٍارد را ضلٌگ 



 .ًیست تفلَى ًَار از استفبدُ ثِ ًیبزی. ثپیچبًیذ سبهسًَگ یخچبل فیلتر ثِ را هْرُ

 ضلٌگ راثط یک از ثبیذ دارد، ای هیلِ اتصبل کِ سبهسًَگ یخچبل فیلتر ًصت ثرای:  ای هیلِ اتصبالت

 سر ثِ را ضلٌگ سپس. کٌیذ سبهسًَگ یخچبل فیلتر ضکل ای هیلِ زایذُ ٍارد را ضلٌگ راثط. کٌیذ استفبدُ

 .کٌیذ ٍارد اتصبل دیگر

 .دّیذ لرار آى درٍى را آة تصفیِ فیلتر ٍ ًوَدُ ًصت خَد یخچبل ثِ فیلتر ًگْذارًذُ یک زیر تصَیر هبًٌذ

 

 از ٍ ضذُ یخچبل ثیرًٍی فیلتر ٍارد آة. کٌیذ ثبز را آة ٍرٍدی ضیر. ثبضیذ داضتِ آهبدُ کَچک ظرف یک 

 الیبفی فیلتر از اگر. کٌیذ جلَگیری زهیي ثِ آة ریختي از ظرف کوک ثب. هیطَد خبرج آى دیگر سوت

 یخچبل فعبل کرثي فیلتر از اگر اهب. ضَد خبرج آة لیتر 0 حذٍد دّیذ اجبزُ کٌیذ، هی استفبدُ سبهسًَگ

 .ضَد خبرج آة لیتر 05 حذٍد دّیذ اجبزُ هیکٌیذ، استفبدُ سبهسًَگ

 دیگر سوت ثِ را ضلٌگ .ثجٌذیذ را آة ٍرٍدی ضیر

 ٍرٍدی آة ضیر .کٌیذ ٍصل سبهسًَگ یخچبل فیلتر

 ثرای را یخچبل رٍی آة ثرداضت کلیذ .کٌیذ ثبز را

 صجر ثبًیِ 05 حذٍد سپس. داریذ ًگِ ثبًیِ 05 هذت

 فیلتر تب کٌیذ تکرار هرتجِ 0-2 را کبر ایي. کٌیذ

 .ضَد گیری َّا سبهسًَگ یخچبل


