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  کیلوگرم 5نصب و راه اندازي حایر 

محصول از کارتن خارج شده و از نظر ضربه خوردگی، شکستگی، خش مورد کنترل . 1

  .بررسی قرار گیرد

  .هاي قفل کن باز شود پیچ. 2

سینی پشت وپانل رو از محصول باز شده و داخل ماشین از نظر صحت قرار گرفتن . 3

رار گیرد و هاي باالنسر و درست قرار گرفتن تسمه مورد بازدید ق خت سیم و پیچهاي در فیش

  .وي محصول نصب گردداین قطعات مجدداً در ر

هاي تغذیه ماشین لباسشویی و شیر آب متصل شده و شیلنگ تخلیه به ورودي  شیلنگ. 4

ز سیمی به فاضالب متصل گردد و دو شاخ برق اصلی را به پریز متصل نمایید در صورت نیا

  .عنوان ارت به ماشین لباسشویی متصل و در محل مناسب متصل گردد

ماشین لباسشویی در محل مناسب خود قرار داده شود و تراز به صورتی باشد که دو پیچ . 5

ریگالژ پشتی تا انتها بسته گردد و بوسیله دو پیچ ریگالژ جلویی ماشین تراز گردد و لقی بدنه 

  .دبه صورت قطري تست گرد

  .باشد تست عملکردي از محصول به شرع زیر می

قرار دهید تا به میزان  1را روي برنامه  لباسشویی را روشن و سلکتور تایمر ابتدا ماشین. 1

  .کافی لباسشویی آبگیري نماید

قرار داده و  16هنگامی که ماشین لباسشویی پر از آب شد ولوم انتخاب برنامه را روي . 2

یکبار روشن و خاموش کنید تا برنامه برد الکتریکی ریست شود سپس ماشین لباسشویی را 

درجه قرار داده و ماشین را  30ولوم ترموستات را روي و  13تایمر را روي برنامه شماره 
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نماید، سپس شیر برقی فعال شده و پس از  در این حالت موتور چپ گرد می. روشن نمایید

کند شدت جریان مصرفی در حالت فعال  می آن المنت فعال شده وسپس موتور راست گرد

قرار داده و ماشین را  16باشد پس تایمر را روي برنامه  آمپر می 8بودن المنت حداکثر 

  .خاموش کنید تا برنامه ریست شود

قرار داده و شدت جریان  15تایمر را روي برنامه : کنترل عملکرد پمپ تخلیه خشک کن. 3

دقیقه تخلیه کامل و خشک  2یه کند در همین حال پس از آمپر بوده تا آب تخل 3/0مصرفی 

  .باشد آمپر می 12گردد حداکثر آمپر مصرفی براي خشک کن  کن فعال می

  .کنترل صداي غیر عادي درام و موتور در حالت خشک کن. 4

  .قرار داده تا برنامه ریست شود 16تایمر روي برنامه . 5

  هاي محصول؛ ویژگی

هاي  هاي ساعت و خالف عقربه گرد و الکتریکی جهت عقربه رزاستفاده از تایمرهاي ه

  .تر کرده است ساعت که کار را بسیار راحت

پس از نصب و راه اندازي و شروع برنامه قفل کودك آیتمها عمل کرده و با چرخش ولوم 

را قرار داده و دستگاه  16کند و براي صفر کردن بایستی تایمر را روي برنامه  برنامه تغییر نمی

  .یکبار روشن و خاموش کنید، تایمر را ورودي برنامه دلخواه قرار دهید

سیستم عیب یاب خودکار که با چشمک زدن المپ کلید درب خطاي مورد نظر را با تعداد 

  .دهد چشمک زده نمایش می

  .بی کمتر دارداروستاتهاي الکتریکی و ترموپیچ،که خاستفاده از ترم

  .نیورسال استفاده شده استدر این محصول از موتورهاي یو
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  .باکتري زدایی AMTاستفاده از الستیک 

  کیلوگرم 5هاي شستشو حایر  برنامه

  SYNTHNICلباسهاي مصنوعی . Cotton    2لباسهاي کتانی . 1

 Silkلباسهاي ظریف . WOOL    4لباسهاي پشمی . 3

 Quickشستشوي سریع . 5

  معرفی قطعات) الف

  برد. 1

طراحی شده که کلیه قطعات اعم از موتور در وضعیت شستشو و  برد الکترونیکی به نحوي 

خشک کن مغناطیس قفل درب، شیر برقی، هیدروستات، المنت و پمپ تخلیه و کلیدهاي 

  .انتخابی کنترل پانل را تحت کنترل دارد

  :هیدروستات. 2

باشد که عملکرد هیدروستات به شکل  فیش ورودي می 4هیدروستات این محصول داراي  

 H/160-300گیرد که مشخصات آن  کانیکی انجام میم

  :باشد، ترتیب سیم ها به این صورت است که  می

  

  :پمپ تخلیه. 3

کالس  50HZ, 220Vباشد که مشخصات آن  وظیفه تخلیه آب از چلیک را عهده دار می 

F  باشد وات می 30و.  
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  ):یونیورسال(موتور الکتریکی . 4

و تغییر دور آن توسط تاکو در قسمت انتهاي موتور تعبیه این قطعه توسط برد کنترل شده  

 2عدد فیش مربوط به خروجی تاکو بوده و  2گردد؛ در قسمت سوکت موتور  شده تعیین می

  .باشد عدد دیگر مربوط به سیم پیچ استاتور آن می 2عدد دیگر مربوط به زغالها و 

  زغال  زغال  سیم پیچ  خالی  سیم پیچ  خالی  تاکو  تاکو

  

  :یر برقیش. 5

و بسته کردن مسیر ورود آب به جا پودري را بر عهده دارد که توسط جریان وظیفه باز 

گردد این محصول شامل یک عدد شیر برقی دو قلو و  گیرد فعال می الکتریکی که از برد می

  .باشد وات می 5و  50HZولت و  220یک عدد شیر برقی تکی؛ به ولتاژ 

  درخت سیم. 6

بین قطعات مختلف الکتریکی باشد که اتصال  هاي سوکت خورده می اي از سیم مجموعه

هایی  و تعدادي دیگر فیش هنماید که تعدادي از آن سوکت بود ماشین و برد را برقرار می

  .است که روي آن شماره مربوطه حک شده است

  کلید سکتور. 7

  .ها روي برد بر عهده دارد و یکوظیفه تعیین برنامه مورد نظر را بر اساس تغییر صفر 

  کلیدهاي عمل کننده. 8

وظیفه روشن و خاموش کردن محصول، تعیین دور، آبکشی اضافه، ضدچروك و شستشوي 

  .اقتصادي را بر عهده دارد
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  :کلید سلکتور ترموستات. 9

  .باشد دماي آب شستشو بر اساس تغییر مقاومت دو سر خروجی کلید می نوظیفه تعیی

  :ورترمسیت. 10

وظیفه سنجش حرارت داخل چلیک را بر عهده دارد که با افزایش دما مقاومت کاهش 

  .یابد می

  مغناطیس قفل درب.11

وظیفه قفل کردن بعد از بسته شدن درب را بر عهده دارد؛ عالوه بر این وظیفه، وظیفه تامین 

گرم شدن ن بر اساس ت بسته بودن درب دارد که عملکرد آبرق برد الکتریکی را در صور

  .باشد متال میفلز بی مقاومت داخل مغناطیس و تغییر جهت 

  المنت. 12

المنت وظیفه گرم کردن آب داخل چلیک را بر اساس فرمان برد و ترمسیتور بر عهده دارد 

2531که مقاومت آن در دماي  k باشد می.  

  :فیلتر نویزگیر. 13

فیش فرعی  5ه برد الکتریکی را دارد که داراي وظیفه نویزگیري از برق ورودي شهر ب

  .خروجی و یک فیش براي نصب سیم ارت دارد U4, U2ورودي و U3 ,U1باشد که  می

  کیلوگرم5عیب یابی ماشین لباسشویی حایر 

Error1 :شود؛ چراغی روشن نمی  

  .مغناطیس درب معیوب است. 2    .درب بدرستی بسته نشده است. 1

  .جابه جا شده یا درآمده است هاي مغناطیس دربسیم. 3
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  .برد معیوب است. 5        .فیش برد قطعی دارد یا متصل نشده است. 4

Error2  ثانیه خاموش4بار چشمک،  2بعد از یک دقیقه  

  .فیلتر پمپ تخلیه کثیف است. 2    .لوله تخلیه تاخورده یا نشتی درآن گیر کرده است. 1

  .مپ تخلیه معیوب استپ. 4    .فیشهاي پمپ تخلیه متصل نشده است. 3

Error3 :3  ،ثانیه خاموش 4بار چشمک  

  .فیشهاي سنسور حرارتی متصل نشده است. 1

  )کیلواهم باشد 12درجه مقاومت  25در دماي .(سنسور حرارتی معیوب است. 2

  .هاي برد متصل نشده یا قطعی دارد فیش. 3

Error4 :4  ثانیه خاموش 4بار چشمک  

2531دمايدر . (المنت معیوب است. 1  k (  2 .المنت اتصال کوتاه شده است.  

  .حرارت بیش از اندازه شده است. 3

Error5 : ثانیه خاموش4بار چشمک،  5دقیقه  8بعد از  

  .تاخورده است فشارآب ورودي کم است یا لوله ورودي. 2    .شیر آب بسته است. 1

  .هیدروستات معیوب است. 3

Error6 :6  انیه خاموشث4بار چشمک  

  .در برد الکتریکی شکستگی وجود دارد. 2    .برد الکتریکی معیوب است. 1

  .فیشهاي برد وصل نشده است. 3
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Error7 :7  ثانیه خاموش 4بار چشمک  

  .کانکتور موتور بررسی نشده است. 2    .موتور بیش از حد گرم شده است. 1

  .عی داردفیشهاي برد متصل نشده با قط. 4        .موتو رمعیوب است. 3

  .برد معیوب است. 5

Error8 :8 ثانیه خاموش 4بار چشمک  

  .شیر برقی معیوب است. 2      .هیدروستات معیوب است. 1

  .فیشهاي شیر برقی معیوب است. 4      .برد الکتریکی معیوب است. 3

  کیلوگرم 5ماشین لباسشویی اتوماتیک حایر   معرفی نقشه

متصل  on/offباشد که به سوئیچ  صلی میمربوط به ورودي برق ا 2و1کانکتور شکاره 

  .شود می

  .شود مربوط به المنت می 4کانکتور شماره 

مربوط به نول مغناطیس درب که بعد از فرمان مغناطیس سیم نول را به شیر  3کانکتور شماره 

  .ها، پمپ تخلیه و روتور موتور متصل نماید برقی

  سیم پیچ موتور  CN1-1کانکتور 

  ال موتورزغ CN1-3کانکتور 

  ورودي فاز مغناطیس از برد CN2-3کانکتور 

  ورودي برق شیر برقی سرد CN2-5کانکتور 

  ورودي برق پمپ تخلیه CN2-11کانکتور 

  تاکوي موتور CN3-3کانکتور 
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  هیدروستات و پمپ 14ورودي شماره  CN3-7کانکتور 

  ورودي ترمسیتور CN6-3و  CN6-4کانکتور 

  سیم پیچ موتور CN1-5کانکتور 

  زغال موتور CN2-1کانکتور 

 Prewash ورودي برق شیر برقی دوقلو CN2-7کانکتور 

  ورودي برق شیر برقی آب گرم CN2-9کانکتور 

  تاکوي موتور CN3-1کانکتور 

  هیدروستات و فرمان المنت 13ورودي شماره CN3-5 کانکتور 

داخلی آن به  باشد که ساختمان فیش نري می 6باشد که داراي  نویزگیر می FAمنظور از 

  .  شکل زیر است
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