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  لباس شویي ھاتوضیحات كلي در خصوص ماشین 

 

  ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک

  واحد خدمات پس از فروش شركت ھایسنس: تھیھ شده 

...چھ بھ اینجا پیوند داردآن
 

 
 

  نگاه اجمالی

ھا در داخل آن و تنظیم برنامھ دیگر نیازی  از قرار دادن لباس شود کھ بعد ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک بھ ماشینی گفتھ می
بھ دو دستھ  لباسشویی تمام اتوماتیک. دھد شوید و تمیز تحویل می خودکار لباس را می ماشین بھ طور بھ حضور فرد نیست و

 :شود تقسیم می
 

 شود گفتھ می لباسشویی تمام اتوماتیک کھ مخزن آن روی محور افقی سوار است و بھ آن مدل یوغی.  
 شود عمودی گفتھ می لباسشویی تمام اتوماتیک کھ مخزن آن روی محور عمودی قرار گرفتھ و بھ آن چرخان.  

  ھای لباسشویی تمام اتوماتیک اصول کار ماشین

الزم  ابتدا بھ مقدار. کنیم مخزن لباسشویی و انتخاب برنامھ مورد نظر ماشین را روشن می بعد از قرار دادن لباس در داخل
جایی  افتد و لباسھا را ضمن جابھ آن بھ کار می موتور آبگیری کنید و پودر مورد نظر را نیز از مخزن دریافت نمایید ، سپس

آب گرم بھ کمک پودر ، . شود می افتد و آب گرم کننده آن بھ کار می گرم المنت ھیتر یا در این وقت. نماید یکنواخت خیس می
خوب است بدانید در این مرحلھ موتور شستشو با دور کم و  .کند چرکھا را کھ اغلب بھ صورت چربی است در خود حل می

 .افتد تا چرکھا از روی لباسھا زدوده شود می در جھت بھ مدت معین بکار
 

. ریزد شود و آب کثیف را از ماشین بیرون می کثیف روشن می عنی قسمت مکنده و خارج کننده آبی پمپ آب پس از این کار
شود کھ  می کشی شروع پس از اتمام این دو مرحلھ ، آب. شود بار دیگر برنامھ آب گیری آغاز می پس از انجام این مرحلھ ،

کن نام دارد، ضمن بھ کار  برنامھ آخر کھ خشک در. دشو کنی آغاز می گیرد و سرانجام برنامھ خشک در سھ مرحلھ انجام می
الزم . دھد در این برنامھ لباسھا بیشتر آب خود را از دست می. کند نیز کار می کن با دور زیاد پمپ آب افتادن موتور خشک

شدن لباسھا برای خشک  کن مخصوصی دارند کھ کار آن حرارت دادن بھ ھا خشک توضیح است کھ بعضی از لباسشویی بھ
  .گیرد باشد این برنامھ در مرحلھ نھایی صورت می کامل آنھا می

  دستورالعمل ایمنی بکارگیری ماشین لباسشویی

 تنظیم زیر ماشین استفاده می  برای تراز کردن از پیچ ھای. لباسشویی باید در مکان خود بطور صحیح ، تراز باشد
  .شود

 کنید یا بارش باران باشد خودداری نور خورشید از نصب ماشین در مکانی کھ در معرض.  
  باشد سانتی متر فاصلھ داشتھ 5لباسشویی را طوری نصب کنید کھ از سطح دیوار بیش از.  
 ھای آن شکستھ  ھای چرخ دنده زیرا دنده. نچرخانید ھای ساعت را در جھت خالف عقربھ ولوم تایمر ھیچ وقت

  .شود می
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  زیرا . را تغییر ندھید ولوم تایمر. کند برنامھ تنظیمی خود عمل میزمانی کھ ماشین روشن است و تایمر طبق
 .اندازد دنده بزرگ تایمر را خال می زند کھ چرخ دار در ضمن قطع شدن جرقھ نیز می ھای جریان پالتین

 کند ، استفاده نشود از پودرھایی کھ زیاد کف می.  
 از پودر با کف کنترل شده استفاده کنید.  
 ل مخزن شستشو در لباسشویی را باز نکنیدقبل از توقف کام.  
 برنامھ نمایید ھنگام تغییر برنامھ ماشین ، ابتدا ماشین را خاموش کنید و سپس اقدام بھ تغییر.  
  را ببندید) آب شھر(ھنگامی کھ ماشین خاموش است ، فلکھ شیر تغذیھ.  
 سپس آن را خشک نمایید در را گرفتھ و بعد از پایان شستشو با یک پارچھ نرم آب باقی مانده در الستیک دور.  
 لباسشویی را مطابق استاندارد وصل کنید زمین اتصال.  
 از شست و شو بدوزیدھای پاره شده را قبل  لباس.  
 دگمھ ھای شل شده لباس را محکم کرده و زیپ ھای باز را ببندید.  
 کلید و غیره مورد بررسی قرار دھید سکھ ، سوزن لباس را از نظر ھمراه نبودن با اشیای فلزی ، نظیر ،.  
 مطمئن شوید کھ ماشین لباسشویی بھ برق متصل است.  
  وصل و آب باز استمطمئن شوید کھ شیر آب بھ ماشین.  
 لولھ تخلیھ یا شیلنگ خروجی وصل بوده و مسیر خروج آب مسدود نباشد  
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...چھ بھ اینجا پیوند داردآن  اجزای ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
 

 

  بدنھ خارجی دستگاه

در کوره پخت بھ آن  ضد زنگ ورق را پس از شستشو و زدن .سازند بدنھ خارجی ماشین لباسشویی را از ورقھ فلزی می
 رنگ آمیزی بطور یکنواخت دستگاه الکترواستاتیک آنگاه آن را با. دھند سانتیگراد حرارت می 180 مواد ضد زنگ تا

 ھای در لباسشویی. رود و محافظ اصلی قسمتھای الکتریکی و مکانیکی ماشین بھ شمار می بدنھ یا شاسی نگھ دارنده. کنند می
با ماشین نیاز بھ خم و راست شدن زیاد  دھند تا ھنگام کار ند یا مخزن اصلی را باال قرار میکن جدید بدنھ را بلند انتخاب می

  .شخص شود در آرتروز نباشد و مانع از ایجاد

  مخزن فرعی دستگاهچلیک یا 

استات در داخل این مخزن قرار  ھمچنین ھیتر و ھیتر. قرار دارد چلیک مخزن ثابتی است کھ مخزن شستشو در داخل آن
 است و تمام قسمتھای آن لعاب داده گالوانیزه جنس مخزن از ورق. شود استات از مخزن فرعی جدا می ھیدرو گرفتھ و لولھ

  .این مخزن نگھداری آب را ھم بھ عھده دارد. بماندشود تا از زنگ زدگی مصون  می

  مخزن اصل یا درام

اصلی  سوراخ ، سوراخ بودن مخزن. دارد حرکتی دورانی ریزند و می ای است مشبک کھ لباسھا را در داخل آن درام استوانھ
یک بھ مخزن شستشو راه فرعی یا چل آب از طریق این سوراخھا از مخزن. کشی سریعتر است بھ خاطر شستشوی بھتر و آب

دارد کھ از لیز خوردن لباسھا در اثر چرخیدن مخزن جلوگیری بھ  ھایی وجود در داخل مخزن شستشو برآمدگی. کند پیدا می
ای  با فشار دگمھ اتوماتیک ھای لباسشویی متالطم شود بخاطر صرفھ جویی در مصرف آب در بعضی از آورد تا آب عمل می

خودکار تنظیم شده و بھ میزان قابل توجھی صرفھ جویی  مخصوص مصرف آب و برق نسبت بھ وزن لباسھا بھ طور
  .شود می

  یاتاقان محور مخزن یا درام

نیز قرار  لبرینگب محور مخزن پس از نشست در یاتاقان مربوط در یک سر. گیرد محلی است کھ محور روی آن قرار می
  .یاتاقان ، کاھش تلفات اصطکاکی و تثبیت کار محور است نقش بلبرینگ در. گیرد می

  ھای بتونی وزنھ سیمانی یا لنگھ

در قسمت باالی مخزن . رود موقع حرکت درام با دور زیاد بھ کار می وزنھ سیمانی جھت تعادل چلیک ، مخصوصا در
وزنھ سیمانی  سنگینی. سیمانی یکی در عقب و یکی در جلو چلیک یا مخزن قرار داردلباسشویی دو وزنھ  فرعی یا ثابت
  .کیلوگرم است 5.5کیلوگرم وزنھ سیمانی کوچک  19بزرگ حدود 

  نگھ دارنده فنری و کمک فنرھا
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ھ بدنھ اصلی شدن لباسھا در ماشین ، چند فنر ، مخزن فرعی یا چلیک را ب جا بھ منظور حفظ تعادل دستگاه بھ ھنگام جابھ
این کمک فنرھا  گیرد شود کھ در قسمت زیر مخزن فرعی یا چلیک و شاسی قرار می فنر استفاده می. کند می دستگاه محکم

  .ھستند فنر اتومبیل مانند کمک

  ھای دستگاه سایر قسمت

 محور درام یا محور مخزن شستشو : 
و بھ کمک آن عمل حرکت دورانی انجام مخزن بھ آن وصل شده  ای است توپر کھ محور مخزن شستشو میلھ

 .شود می

 پولی بزرگ : 
 .موتور بھ محور را بھ عھده دارد پولی بزرگ ھماھنگی دور کار محور و تنظیم دور انتقالی از

 پولی کوچک : 
 .گیرد می انتقال نیروی موتور بھ تسمھ توسط پولی کوچک انجام

 تسمھ وظیفھ : 
برای جلوگیری از تلفات نیرو . بزرگ را بھ عھده دارد پولی کوچک بھ پولیتسمھ وظیفھ ، انتقال نیروی موتور از 

طول ، پھنا و ضخامت تسمھ جزو مشخصات فنی . بزرگ در یک راستا باشند و خرابی تسمھ باید پولی کوچک و
 .است آن

 در : 
گام چرخش مخزن ریختن آب یا لباسھا ھن رود و از بیرون در ماشین لباسشویی جھت محافظت و ایمنی بھ کار می

  .کند شستشو جلوگیری می
 چفت در : 

  .توان در را راحت باز و بستھ کرد می ھا ، یک چفت ساده وجود دارد کھ توسط آن روی در لباسشویی
 شیلنگ رابط آب ورودی : 

 ھای چلیک ، بھ وسیلھ شیلنگ و پس از آن بھ مخزن فرعی یا شیر الکتریکی آب مورد نیاز دستگاه از شیر آب بھ
الزم بھ ذکر است بعضی از . مخصوص استفاده نمود آب ورودی بھ شیر آب شبکھ شھری ، باید از سری و واشر

 .سرد ھست ھا دارای دو شیلنگ ورودی آب لباسشویی

 شیلنگ الستیکی ایمنی : 
ار این شیلنگ بخ. قسمت باالیی و پشت مخزن ثابت قرار دارد در. این شیلنگ کھ الستیکی و از نوع فنری است

زیاد ناشی از پودرھای غیر استاندارد مصرف شده برای ماشین لباسشویی را بھ  ناشی از گرمای زیاد آب و کف
 .کند ھدایت نموده و از بروز حوادث ناگوار جلوگیری می بیرون

 فیلتر پمپ : 
 محل تجمع کرک ، پشم و ذرات خارجی حاصل از شستشو از نوع مکانیکی است و فیلتر ماشین لباسشویی

 .فیلتر را بیرون بیاورید و بشویید پس از ھر شستشو بھتر است. باشد می

 جا یا محفظھ پودر : 
 C و B و A و یا حروف C و B و A یا با حروف 3و  2و  1قسمتھای جاپودری لباسشویی اتوماتیک یا با اعداد 

 .مشخص شده است D و

 کلید قطع و وصل : 
ھا کلید قطع و وصل بطور  بعضی از لباسشویی در. متنوع است اتوماتیکماشینھای لباسشویی  قطع و وصل در

 .شود می مستقل در روی صفحھ کلید دستگاه نصب
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 چراغ نشان دھنده : 
 .سازد آگاه می چراغ نشان دھنده مصرف کننده از ورود برق بھ دستگاه

 ھیتر یا گرم کننده : 
یعنی . گیرد دارد و داخل مخزن یا چلیک قرار میتوان مصرفی  حدودا دو کیلو وات گرمکن ماشین لباسشویی

 .بست ھا در چلیک نھایت دقت را بھ کار بنابراین باید در آب بندی الستیک المنت. است مستقیما با آب در تماس

 استات یا ھیتر ترموستات : 
حرارت آب ،  درجھای است کھ قطع و وصل جریان برق بھ ھیتر را ، با توجھ بھ کم یا زیاد شدن  وسیلھ ترموستات
 .کند کنترل می

 شیر الکتریکی : 
 شود ولی ھنگامی کھ ماشین روشن نشده است بھ مخزن یا چلیک بھ شیر اتوماتیک وارد می آب شھر قبل از ورود

 .یابد اجازه ورود بھ داخل مخزن را نمی

 تایمر : 
کلید  ھای زمان بندی شده بھ عمال فرمانباشد وظیفھ تایمر ا معنی تنظیم کننده برنامھ می تایمر یا پروگراماتور بھ

 .است تایمر بھ لحاظ نقش مھم آن بھ قلب سیستم مشھور. ھای الکتریکی ماشین است قسمت

  

 ھیدرواستات یا اتوماتیک : 
شود و عمل قطع و وصل آن بھ وسیلھ فشار  مونتاژ می) چلیک) کلیدی است کھ در باالی بدنھ یا مخزن اصلی

رابط بین ھیدرواستات و مخزن یا (آمدن آب داخل چلیک ، در لولھ پالستیکی باریک  االھوایی است کھ بر اثر ب
 .شود ایجاد می (چلیک

 پمپ آب : 
 .گیرد کثیف داخل مخزن را بھ عھده دارد و از تایمر فرمان می پمپ آب وظیفھ مکش کردن آب

 موتور الکتریکی دو دور : 
 .عھده دارد موتور الکتریکی لباسشویی دو وظیفھ مھم بر

o گیرد می ھای خیس بھ ھنگام شستشو کھ با دو دور چپ و راست موتور انجام جا کردن لباس جابھ.  
o شود و  دو قطب سیم بندی می الکتروموتور دور تند. گیرد ھا با دور تند موتور انجام می گیری لباس آب

 خازن روغنی مکی آن باموتورھای تک فاز دارای سیم پیچی اصلی و کمکی است کھ سیم پیچی ک مانند
 .شود می سری

 فیوز اتوماتیک : 
 .شود مصرفی الکتروموتور از فیوز اتوماتیک استفاده می برای کنترل جریان

 خازن : 
اندازی کاربرد دارد و  منظور باال بردن قدرت ظاھری موتور و افزایش گشتاور راهبھ  در لباسشویی عمدتا خازن

  .کند تغییر جھت موتور در دور کند نیز نقش ایفا می در
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   ماشین لباسشویی سطلی نیمھ اتوماتیک

 واحد خدمات پس از فروش شركت ھایسنس: تھیھ شده 

...چھ بھ اینجا پیوند داردآن
 

 

  نگاه اجمالی

ھر مدل دارای یک دستورالعمل . شوند بازار عرضھ می ماشینھای لباسشویی خانگی در مدلھای متفاوت بھدانید  چنانچھ می
ماشین لباسشویی نیمھ اتوماتیک . باشد و یک دستورالعمل برای تعمیر و سرویس می برای نصب ، بھره برداری و نگھداری

. کار آن دخالت دارند ، نیروی انسانی ھم در ترومکانیکینیروی الک شود کھ در آنھا عالوه بر ماشینھایی گفتھ می سطلی بھ
  .باید توسط شخص تنظیم شود کن خشک گیری ، تخلیھ آب و استفاده از ھا ، آب در این نوع ماشین

  اجزای تشکیل دھنده ماشین لباسشویی سطلی

 بدنھ : 
  .کند میشدن محافظت  بدنھ معموال فلزی با روکش مخصوص است کھ آن را در برابر اکسید

 تایمر : 
تایمر مورد استفاده در . کند زمانی است کھ در زمان مشخص برق اصلی مدار را قطع می این قطعھ کلید اتوماتیک

جمع شده و بتدریج  یعنی با چرخاندن ولوم در شروع کار ، فنر مخصوصی. ھا از نوع مکانیکی است لباسشویی این
 .تایمر است جمع و باز شود، در واقع زمان انجام کار نرف کشد تا مدت زمانی کھ طول می. شود باز می

 موتور شستشو  : 
البتھ  .یا از موتور با قطب چاکدار است خازن روغنی آسنکرون تک فاز با سیم پیچی کمکی و این موتور از نوع

قسمت اند کھ  ساختھ شده ای طراحی و ھای سطلی ساده بگونھ اکثر موتورھای بھ کار رفتھ شده در لباسشویی
 .ماند تمام مدت زمان کار موتور در مدار می در) انداز انداز و خازن راه سیم پیچ راه(انداز موتور  راه

 گیرد ساختھ شده و کف محفظھ سطلی شستشو قرار می کائوچو این قطعھ معموال از جنس : نگھ دارنده موتور .
 .شود زیر محفظھ سطل شستشو نگھ دارنده موتور بستھ می از 5عدد پیچ نمره  6موتور معموال 

 سھ نمدکا : 
. بوده و وظیفھ آب بندی کردن بین موتور و محفظھ سطلی شستشو را بر عھده دارد این قطعھ از جنس الستیک

آن را  شود و باید ھر چند ماه یک بار بر روی محور موتور در قسمت نگھ دارنده موتور نسب می کاسھ نمد
کاسھ نمد مانع از ریزش آب  تعویض. باشد ل میماه تا یک سا 6این زمان بستھ بھ کارکرد ماشین از . تعویض کرد

 .شود بر روی موتور و سوختن آن می

 پروانھ شستشو : 
با چرخش محور موتور ، پروانھ نیز . شود کائوچو است و بر روی محور موتور بستھ می پروانھ معموال از جنس

 .کند می و آب درون مخزش شست و شو را جابھ جا لباس گردش درآمده و بھ
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  دار المنت المپکلید : 
فاز مربوط است و کنتاکتور سوم بھ نول  دو کنتاکتور بھ ورودی و خروجی. است کنتاکتور این کلید دارای سھ

 .شود المپ داخل کلید مربوط می

 المنت : 
کھ داخل  یعنی مجموعھ سیم کرم نیکل. است آبگرمکن برقی ھای المنت ساختمانی مشابھ المنت لباسشویی سطلی

اند تا از نفوذ آب و رطوبت بھ المنت  فوالدی قرار داده قرار گرفتھ و بھ رویش محافظ رامیک نسوزس چینی یا
  .ممانعت بھ عمل آید

  اجزای ظاھری ماشین لباسشویی سطلی

 شیلنگ ورودی  
 درب  
 محل اتصال شیلنگ ورودی آب  
  داخل سطل(محل شستشوی لباس)  
 سیم رابط  
 شیلنگ تخلیھ  
  تنظیمپایھ ھای قابل  

  نکات ایمنی در استفاده از ماشین لباسشویی سطلی

 مجھز کنید سیم ارت لباسشویی را حتما بھ.  
 لباس بیش از حد در ماشین نریزید تا عمر مفید آن افزایش یابد.  
  دقیقھ توقف داشتھ باشد 5پس از یک بار شستشو ، بگذارید موتور حداقل بھ مدت.  
 نگذارید المنت را برای مدت طوالنی روشن.  
 بندی موتور بھ   بھ منظور آب زیرا بھ قطعات الستیکی کھ. ھرگز لباسشویی را بدون آب مورد استفاده قرار ندھید

شستشو ، موجبات اتصال بدنھ و سوختن موتور فراھم  کار رفتھ آسیب رسیده و پس از نشت نمودن آب در محفظھ
  .شود می

  نوع لباس و زمان الزم برای  بر حسب. اند دقیقھ ای ساختھ شده 30و  15تایمرھای لباسشویی معموال در دو نوع
  .توان زمان تایمر را تنظیم کرد شستشو می

  یابی ماشین لباسشویی سطلی عیب

 .کند موتور کار نمی
 

 آنھا را تعویض کنید : دو شاخھ یا کابل رابط خراب است.  
 کنیدموتور را دوباره سیم پیچی یا تعویض  : موتور سوختھ.  
 تایمر را عوض کنید : تایمر خراب است.  
 کنید سیم رابط تایمر بھ موتور را تعویض : سیم رابط داخلی معیوب است. 

 .موتور صدا می کند، اما راه نمی افتد
 

 بلبرینگ را تعویض کنید بوش یا : خراب است بلبرینگ موتور بوش یا.  
 تقلیل بار دھید : بار موتور زیاد است.  
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  تسمھ را تنظیم کنید : (ای در ماشینھای تسمھ(مربوط سفت است، تسمھ.  
 خازن را تعویض کنید : خراب است) خازنی باشد در صورتی کھ موتور تک فاز) خازن الکتروموتور. 

 .آب نشت می کند از لباسشویی
 

 کنید کاسھ نمد را تعویض : خراب است کاسھ نمد.  
 نمایید رفع آن یا تعویض مخزن اقدام نسبت بھ : مخزن لباسشویی سوراخ شده است.  
 آن را تعویض کنید : شیلنگ تخلیھ سوراخ است. 

 )آبگرمکن برقی در صورت داشتن(شود  نمی آب گرم
 

 آن را تعویض کنید : المنت خراب است.  
 کنید آنھا را تعویض : سیم رابط یا کلید المنت خراب است. 

 .شود لباس خوب تمیز نمی
 

 موتور را تعویض کنید : موتور نیم سوز است.  
 آن را تمیز کنید : زیر پروانھ نخ جمع شده است. 

 کند می برق گرفتگی لباسشویی ایجاد. 

 آن را تعویض کنید : کند کاسھ نمد خراب است و آب نشت می.  
 نسبت بھ رفع آن اقدام کنید : موتور اتصال بدنھ دارد.  
 المنت را تعویض کنید : اتصال بدنھ در المنت.  
 کنید نسبت بھ رفع عیب آن اقدام : ریزد خزن سوراخ است و آب روی موتور میم.  
 اتصالی را پیدا و آن را برطرف کنید : سیم رابط بھ بدنھ اتصال دارد.  
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  موتور الکتریکی
...چھ بھ اینجا پیوند داردآن

 

  

 

  مقدمھ

عمل عکس آن کھ تبدیل حرکت مکانیکی بھ . کند را بھ حرکت مکانیکی تبدیل می الکتریسیتھ یک موتور الکتریکی ،

اکثر موتورھای . عملکرد ، مشابھ یکدیگر ھستند این دو وسیلھ بجز در. شود انجام می ژنراتور است، توسط الکتریسیتھ

 ھای دیگری نظیر نیروی الکتروستاتیک و کنند، اما موتورھایی کھ بر اساس پدیده کار می الکترومغناطیس الکتریکی توسط

 .دارند کنند، ھم وجود کار می اثر پیزوالکتریک

 

گیرد، نیرویی بر  قرار می میدان مغناطیسی یک ایده کلی این است کھ وقتی کھ یک ماده حامل جریان الکتریسیتھ تحت اثر

گشتاوری کھ ناشی از نیرویی است  بھ علت روتور ای ، در یک موتور استوانھ. شود ن ماده از سوی میدان اعمال میآ روی

  .گردد شود، می می ای معین از محور روتور بھ روتور اعمال کھ بھ فاصلھ

 

 

 

 

موتور خطی ھم وجود  اغلب موتورھای الکتریکی دوارند، اما

کھ معموًال درون (متحرک  در یک موتور دوار بخش. دارند

. شود خوانده می استاتور روتور و بخش ثابت (موتور است

است کھ روی یک قاب سیم  الکتریکی آھنرباھای موتور شامل

شود،  خوانده می آرمیچر گر چھ این قاب اغلب. پیچی شده است

در واقع آرمیچر . شود بھ غلط بکار برده می اما این واژه عمومًا

شود یا  اعمال می آن بخش از موتور است کھ بھ آن ولتاژ ورودی

. شود آن ولتاژ خروجی ایجاد میآن بخش از ژنراتور است کھ در 

بھ طراحی ماشین ، ھر کدام از بخشھای روتور یا  با توجھ

برای ساختن . باشند توانند بھ عنوان آرمیچر استاتور می

  .کنند موتورھایی بسیار ساده کیتھایی را در مدارس استفاده می
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  انواع موتورھای الکتریکی

  DC موتورھای

م ساختھ شده بود و شامل یک سیم 1821در سال  فارادی مایکل موتورھای دوار ، اگر نگوییم اولین ، توسطیکی از اولین 

 وقتی کھ. یک آھنربای دائم در وسط ظرف قرار داده شده بود. شد ور بود، می جیوه غوطھ ھ شده آزاد کھ در یک ظرفآویخت

جریان منجر بھ افزایش یک میدان  داد کھ آمد و نشان می کرد، سیم حول آھنربا بھ گردش در می جریانی از سیم عبور می

شود، اما گاھًا بجای  در کالسھای فیزیک مدارس نشان داده می اغلباین موتور . شود ای اطراف سیم می مغناطیسی دایره

 .شود نمک استفاده می ماده سمی جیوه ، از آب

 

جھت جریان  کموتاتور یک سوییچ گردشی بھ نام. است دارای آرمیچری از آھنربای الکتریکی DC موتور کالسیک

را در  جریان یابد و آھنرباھای الکتریکی، آھنربای دائمیدو بار برعکس می کند تا در آرمیچر  الکتریکی را در ھر سیکل

عبوری از سیم پیچھای موتور و بار  بھ مجموعھ ای از ولتاژ و جریان DC سرعت موتور. بیرون موتور جذب و دفع کنند

 .موتور یا گشتاور ترمزی ، بستگی دارد

 

ولتاژ متغیر یا عبور جریان  معموًال سرعت توسط .وابستھ بھ ولتاژ و گشتاور آن وابستھ بھ جریان است DC موتور سرعت

در سیم پیچی موتور یا با داشتن یک منبع ولتاژ متغیر ، کنترل ) پیچ نوعی کلید تغییر دھنده وضعیت سیم(و با استفاده از تپھا 

از آن در کاربردھای  تواند در سرعتھای پایین گشتاوری زیاد ایجاد کند، معموًال اینکھ این نوع از موتور می بدلیل. شود می

  .کنند نظیر لکوموتیوھا استفاده می) کششی(ترکشن 

ناشی از نیاز بھ  ھرحال در طراحی کالسیک محدودیتھای متعددی وجود دارد کھ بسیاری از این محدودیتھا اما بھ

ر چھ کھ سرعت کند و ھ ، ایجاد اصطکاک می سایش جاروبکھا و کموتاتور. جاروبکھایی برای اتصال بھ کموتاتور است

نھ تنھا این اصطکاک . محکمتر فشار داده شوند تا اتصال خوبی را برقرار کنند بایست موتور باالتر باشد، جاروبکھا می

و بھ این معنی است  کند شود بلکھ این امر یک محدودیت باالتری را روی سرعت ایجاد می سر و صدای موتور می منجر بھ

اتصال ناقص الکتریکی نیز تولید نویز الکتریکی در مدار  .کنند تھ نیاز بھ تعویض پیدا میکھ جاروبکھا نھایتًا از بین رف

داخل  روند، با قرار دادن آھنرباھای دائم در جابجا کردن درون موتور با بیرون آن از بین می این مشکالت با. کند متصل می

  .رسیم و سیم پیچھا در بیرون بھ یک طراحی بدون جاروبک می

  ھای میدان سیم پیچی شدهموتور

با تغییر جریان میدان . توان با آھنرباھای الکتریکی تعویض کرد را می DC بیرونی یک موتور) استاتور(آھنرباھای دائم در 

پیچی میدان بھ صورت  اگر سیم. گشتاور موتور را تغییر دھیم/توانیم نسبت سرعت می) روی آھنربای الکتریکی سیم پیچی(

کم سرعت و اگر بھ صورت موازی قرار داده شود،  پیچی آرمیچر قرار داده شود، یک موتور گشتاور باالیسری با سیم 

 توانیم برای بدست آوردن حتی سرعت بیشتر اما با گشتاور بھ ھمان می. خواھیم داشت یک موتور سرعت باال با گشتاور کم

آل  از کاربردھای مشابھ آن ایده ترکشن الکتریکی و بسیاری این تکنیک برای. میزان کمتر ، جریان میدان را کمتر ھم کنیم

  .تجھیزات یک جعبھ دنده متغیر مکانیکی شود تواند منجر بھ حذف است و کاربرد این تکنیک می
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  موتورھای یونیورسال

فتھ شده است اسم این موتورھا از این واقعیت گر. ینیورسال است موتور میدان سیم پیچی شده  DCموتورھای یکی از انواع

کار  AC تغذیھ بکار برد، اگر چھ کھ اغلب عمًال این موتورھا با AC و ھم DC توان ھم با جریان می کھ این موتورھا را

وصل  متناوب جریان میدان سیم پیچی شده بھ  DCاصول کار این موتورھا بر این اساس است کھ وقتی یک موتور. کنند می

کند  ھمزمان تغییر می) نتجھمیدانھای مغناطیسی م و در(شود، جریان ھم در سیم پیچی میدان و ھم در سیم پیچی آرمیچر  می

در عمل موتور بایستی بھ صورت خاصی طراحی . ھمواره بدون تغییر خواھد بود و بنابراین نیروی مکانیکی ایجاد شده

نھایی عمومًا دارای  و موتور) راکتانس بایستی مدنظر قرار گیرند/امپدانس(سازگاری داشتھ باشد  AC جریان شود تا با

 .بود خالص خواھد DC یک موتور معادل کارایی کمتری نسبت بھ

 

 DC ھای نوعی موتورھای دارای مشخصھ را روی موتورھایی کھ AC توان تغذیھ مزیت این موتورھا این است کھ می

گشتاور راه اندازی بسیار باال و طراحی بسیار جمع و جور در  ھستند بکار برد، خصوصًا اینکھ این موتورھا دارای

کموتاتور  منفی این موتورھا تعمیر و نگھداری و مشکل قابلیت اطمینان آنھاست کھ بھ علت وجود جنبھ .سرعتھای باال ھستند

در  AC ترین موتورھای اما عمومی شوند، شود و در نتیجھ این موتورھا بھ ندرت در صنایع مشاھده می ایجاد می

  .، ھستندشوند استفاده می دستگاھھایی نظیر مخلوط کن و ابزارھای برقی کھ گاھًا

  AC موتورھای

 موتورھای AC تک فاز:  

دستگاه ھایی بکار می رود کھ گشتاور پایین  است، کھ اغلب در موتور سنکرون قطب چاکدار معمولترین موتور تک فاز

تک فاز موتور  AC نوع دیگر موتور .و دیگر لوازم خانگی کوچک اجاقھای ماکروویو ، ھای برقی پنکھ نیاز دارند، نظیر

توانند  موتورھا می عمومًا این. رود بکار می خشک کن لباس و ماشین لباسشویی القایی است، کھ اغلب در لوازم بزرگ نظیر

انداز بھ ھمراه یک خازن راه انداز و یک کلید گریز از مرکز  گشتاور راه اندازی بزرگتری را با استفاده از یک سیم پیچ راه

 .کنند ، ایجاد

 

اندازی از طریق یک دستھ از کنتاکتھای تحت فشار فنر روی کلید گریز از مرکز  و سیم پیچ راه خازن ،ھنگام راه اندازی 

کھ موتور بھ سرعت  ھنگامی. کند اندازی موتور کمک می خازن بھ افزایش گشتاور راه. شوند منبع برق متصل می دوار ، بھ

شود، خازن و سیم پیچ راه انداز سری شده را از منبع  می نامی رسید، کلید گریز از مرکز فعال شده ، دستھ کنتاکتھا فعال

 .کند ھنگام موتور تنھا با سیم پیچ اصلی عمل می سازد، در این برق جدا می

 

 موتورھای AC سھ فاز:  

این موتورھا از . شود استفاده می (یا چند فاز) AC کاربردھای نیازمند بھ توان باالتر، از موتورھای القایی سھ فاز برای

الکتریکی برای ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی دوار درونشان ، استفاده  اختالف فاز موجود بین فازھای تغذیھ چند فاز

 القای الکترومغناطیسی از طریق. اند ای مسی است کھ در فوالد قرار داده شده، روتور شامل تعدادی ھادیھ اغلب. کنند می

متعادل کننده شده  کند، کھ در نتیجھ منجر بھ ایجاد یک میدان مغناطیسی در این ھادیھا القای جریان می میدان مغناطیسی دوار

 .آید شود کھ موتور در جھت گردش میدان بھ حرکت در و موجب می

 

موتور بھ حرکت درآید بایستی ھمواره موتور با  برای اینکھ این. معروف است موتور القایی موتور با ناماین نوع از 

ھای در  اعمالی بھ موتور ، بچرخد، چرا کھ در غیر این صورت میدان متعادل کننده سرعتی کمتر از فرکانس منبع تغذیھ
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موتور ترکشن  کھ در آن بھ ردھای ترکشن نظیر لوکوموتیوھا ،استفاده از این نوع موتور در کارب. ایجاد نخواھد شد روتور

شود تا  بھ سیم پیچھای روتور جریان میدان جدایی اعمال می. در حال افزایش است معروف است، روز بھ روز آسنکرون

ناطیسی ھمزمان با میدان مغ وجود دارد، موتور بھ صورت موتور سنکرون میدان مغناطیسی پیوستھ ایجاد شود، کھ در یک

 .توانیم بھ عنوان مولد جریان ھم بکار برد موتورھای سنکرون را می .آید سھ فاز ، بھ گردش در می AC دوار ناشی از برق

 

روتور و  در ابتدا بھ فرکانس تغذیھ بستگی دارد و مقدار لغزش ، یا اختالف در سرعت چرخش بین AC سرعت موتور

توان با داشتن دستھ سیم  نوع از موتورھا را می تغییر سرعت در این. کند تعیین می میدان استاتور ، گشتاور تولیدی موتور را

بھ . کند، ممکن ساخت و خاموش کردنشان سرعت میدان دوار مغناطیسی تغییر می پیچھا یا قطبھایی در موتور کھ با روشن

تری بر روی سرعت  ، کنترل یکنواخت پیشرفت الکترونیک قدرت می توانیم با تغییر دادن فرکانس منبع تغذیھ ھر حال با

  .موتورھا داشتھ باشیم

  ای موتورھای پلھ

، شامل آھنرباھای دائمی توسط یک  است، کھ در آن یک روتور درونی ای موتور پلھ نوع دیگری از موتورھای الکتریکی

ای ترکیبی  یک موتور پلھ. شود میشوند، کنترل  روشن و خاموش می دستھ از آھنرباھای خارجی کھ بھ صورت الکترونیکی

ای در حالتھای  بخشی از یک سیستم دنده ای ساده توسط موتورھای پلھ. است سلونوئید و یک DC از یک موتور الکتریکی

ای کنترل  موتورھای پلھ. توانند بسیار آرام بچرخند ای نسبتا کنترل شده ، می پلھ گیرند، اما موتورھای موقعیتی معینی قرار می

سیستم دیجیتال دارای کنترل  با کامپیوتر یکی از فرمھای سیستمھای تنظیم موقعیت است، بویژه وقتی کھ بخشی از یک هشد

  .فرمان یار باشند

  موتورھای خطی

گردشی ) چرخش(از حالت دوار در آمده تا بجای اینکھ یک گشتاور  اساسًا یک موتور الکتریکی است کھ موتور خطی یک

اغلب  موتورھای خطی. خطی توسط ایجاد یک میدان الکترومغناطیسی سیار در طولش ، بوجود آورد یرویتولید کند، یک ن

السیر ماگلیو مشاھده کنید کھ در آن قطار  توانید یک موتور خطی را در یک قطار سریع می. ای ھستند موتورھای القایی یا پلھ

   .کند می پرواز روی زمین
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  توضیحات بیشتر

ماشین ھاي لباسشویي با خصوصیات و طرح ھاي مختلفي تولید مي شوند و تولید كنندگان این ماشین ھا با تغییر مداوم اشكال 
تایمر لباسشویي ھاي " بھ عنوان مثال،قبال.و اجزاء داخلي آن ھا سعي دارند از ھر نظر تولیدات خود را كاملتر نمایند

كل كھ یك موتور الكتریكي كوچك محوري را بھ گردش در مي آورد و این محور اتوماتیك تركیبي مكانیكي داشت بھ این ش
شكل خاص و زائدھاي تعبیھ شده بر روي این توپي بھ ھنگام گردش . توپي پالستیكي بخصوصي را با خود مي چرخاند

، اعمالي مانند آبگیري، باز و یا بستھ مي كرد و بھ این شكل اجزاء ماشین در حین گردش توپي تایمر" كنتاكت ھا را مرتبا
اما بسیاري از ماشین ھاي جدید، داراي تایمر الكترونیكي بوده و .انجام مي داد...چرخش موتور تخلیھ آب، داغ نمودن آب و 

 . انجام مي شود  ICھمھ اعمال مذكور، توسط قطعاتي چون ترانزیستور، تریستور و 

  :انواع ماشین ھاي لباسشویي

  بوده اتوماتیك و نیمھ اتوماتیكدر حال حاضر ماشین ھاي موجود در بازار بھ دو شكل 

در  )سطلي (نوع ساده و  )قسمت خشك كن لباس + قسمت شستشوي لباس (دو قلو نیز بھ دو صورت  نیمھ اتوماتیكنوع 
  . اختیار مصرف كنندگان قرار مي گیرد

  :اجزاء لباسشویي نیمھ اتوماتیك سطلي ساده 

ون عالوه بر انرژي الكتریكي نیروي انساني نیز در بھ پایان رسیدن عملكرد ماشین دخالت دارد این لباسشویي ھا را نیمھ چ  
  . اتوماتیك مي نامند

  .روي آن را بھ منظور جلوگیري از اكسیده شدن لعاب كاري مي كنند" از فلز كھ معموال - بدنھ  -1

. پس از زمان مشخص شده توسط مصرف كننده برق اصلي مدار را قطع مي كندكلید اتوماتیك زماني است كھ  - تایمر  -2
تایمر در لباسشویي ھاي نیمھ اتوماتیك از نوع مكانیكي است یعني با حركت ولوم یك فنر مخصوص جمع شده و بتدریج باز 

ماشین در این مدت لباس ھا مدتي طول مي كشد تا فنر جمع شده باز شودء در واقع زمان انجام كار تایمر است و . مي شود 
  . را خواھد شست

  . كھ در لباسشویي ھا كاربرد چنداني ندارند - تایمر موتوري  - تایمر الكترونیكي  -تایمر بادي: انواع دیگر تایمر عبارتند از 

ده در البتھ اكثر موتورھاي بھ كار گرفتھ ش. این موتور از نوع آسنكرون با راه انداز خازني است - موتور شستشو -3
در ) خازن راه انداز +سیم پیچ استارت(لباسشویي ھاي سطلي ساده بگونھ اي طراحي شده اند كھ قسمت راه انداز موتور 

  .تمام زمان كار موتور در مدار مي ماند

و موتور . از جنس كائوچو ساختھ شده و در كف لباسشویي زیر پروانھ قراردارد" این قطعھ معموال - نگھدارنده موتور -4
عدد از زیر دیگ مخصوص شستشو بھ نگھدارنده موتور بستھ مي  6بھ تعداد " و معوال 5آسنكرون بھ توسط پیچ ھاي نمره 



15 
 
 

در بعضي از ماشین ھا كھ موتور توسط تسمھ پروانھ ،پروانھ را مي چرخاند قطعھ اي فلزي بھ بدنھ جوش داده شده و . شود
  .موتور روي آن پیچ مي گردد

با چرخش محور پروانھ نیز .از جنس كائوچو بوده و بر روي محور موتور بستھ مي شود" پروانھ معموال - پروانھ شستشو -5
  .بھ گردش در آمده و لباس و آب را درون مخزن شستشو جابجا مي كند

ا المنت لباسشویي سطلي مشابھ المنت آب گرمكن برقي است یعني مجموعھ سیم كرم نیكل كھ داخل خاك چیني و ی -المنت -6
  .سرامیك نسوز قرار گرفتھ و بر رویش محافظ فوالدي قرار داده اند تا از نفوذ آب و رطوبت بھ المنت ممانعت بھ عمل آید

این كلید داراي سھ كنتاكت است دو كنتاكت بھ ورودي و خروجي فاز مرتبط است و كنتاكت سوم  - كلید المپ دار المنت  -7
  .مربوط بھ نول المپ داخل كلید است

  :یس و نگھداري لباسشویي سطلي سرو

  . بھ سیم ارت مجھز نمایید" لباسشویي ھاي سطلي را حتما -1

استفاده از پودر ھاي مخصوص ماشین لباسشویي در انواع نیمھ اتوماتیك ضرورتي ندارد و پودر ھاي یاد شده تنھا  -2
ھ اتوماتیك مي توانید از پودر ھاي لباسشویي بنابر این در بھ كار گیري ماشین ھاي نیم.مختص ماشین ھاي اتوماتیك ھستند

  .معمولي نیز استفاده نمایید

دقیقھ اي بھ بازار ارائھ شده اند كھ در ھر دو نوع انتخاب زمان شستشو،  30و  15تایمر لباسشویي ھاي سطلي در انواع  -3
كار گیري تمام زمان تایمر متناسب با كثیف بودن لباس است و بر خالف تصور بعضي از مصرف كنندگان ضرورتي در ب

  . دقیقھ بكار گرفت 5دقیقھ اي ، تایمر را بھ اندازه  30وجود ندارد بھ عنوان مثال مي توان در نوع تایمر 

  .مقدار لباس و آب را ھمواره كم انتخاب نمایید تا عمر مفید ماشین افزایش یابد -4

ر را بھ حالت روشن قرار ندھید و اجازه دھید بین دو در صورت چرك بودن لباس پس از شستشوي اول بالفاصلھ تایم -5
  . دقیقھ توقف داشتھ باشد 5حد اقل بھ مدت    شستشو ، موتور

  . المنت را براي مدت طوالني روشن نگذارید -6

ھر گز لباسشویي سطلي را بدون آب مورد استفاده قرار ندھید زیرا بھ قطعات الستیكي كھ بھ منظور آب بندي موتور  -7
  . ر گرفتھ شده اند آسیب رسیده و پس از نشت نمودن آب از دیگ، موجبات اتصال بدنھ و سوختن موتور فراھم مي شودبكا

  :مدار الكتریكي لباسشویي سطلي ساده و دو قلو
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  ):دو مخزنھ(لباسشویي نیمھ اتوماتیك دوقلو

این لباسشویي ھا را . چون عمل شستشو در یك مخزن و عمل آبگیري از لباس ھاي شستھ شده در مخزن دیگر انجام مي شود
قسمت شستشو عین . پالستیكي است ،از اینرو فاقد المنت مي باشند" بدنھ این لباسشویي ھا اكثرا. دوقلو یا دو مخزنھ مي نامند

زن دوم ، سیستم آبگیري از لباس ھاي شستھ شده ھمان سیستم موجود در در مخ. قسمت شستشوي لباسشویي سطلي است
لباس ھا درون مخزن اصلي كھ ھمھ سطح بدنھ اش سوراخ كاري شده است ریختھ شده و . لباسشویي ھاي اتوماتیك است

ق سوراخ ھاي زمانیكھ با فرمان تایمر موتور خشك كن براه مي افتد، بر اثر نیروي گریز از مركز آب لباس ھا از طری
از آنجا كھ مخزن اصلي درون مخزن فرعي قرار دارد ، این آب ھا در . موجود روي مخزن اصلي بھ بیرون ریختھ مي شود

در . مخزن فرعي بھ طرف كانال خروجي ھدایت شده و از شیلنگ كھ در این زمان بر روي زمین نھاده شده خارج مي شود
ماشین ھاي دو مخزنھ داراي دو موتورند و ھر دو موتور از نوع . استفاده مي شودماشین ھاي دو زمانھ بندرت از واتر پمپ 

بھ طرف راست و چپ " موتور شستشو توانایي چرخش بھ چپ و راست را داراست و بھ توسط تایمر مرتبا. آسنكرون ھستند
  . ر شستھ شوندھمین برتري ماشین ھاي دو مخزنھ سبب شده است كھ لباس ھا در حین شستشو تمیزت. مي چرخد
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  :لباسشویي تمام اتوماتیك 

تفاوت عمده این لباسشویي با انواع نیمھ اتوماتیك آن است كھ حضور انسان و دخالتش در شستشوي لباس ،جزء راه اندازي 
ترچھ راھنما كافیست كھ مصرف كننده ، لباس را بھ مقدار كافي و بر اساس مقدار مذكور در دف.ماشین، ضرورتي ندارد

درون ماشین قرار داده و پس از ریختن پودر درون جاپودري و باز نمودن شیر آب ورودي بھ ماشین، متناسب با جنس 
سایر مراحل شستشو بھ صورت اتوماتیك . لباس،برنامھ مورد نظر را انتخاب نماید و كلید اصلي ماشین را روشن كند

كار افتاده و آب پس از ورود بھ جاپودري، پودر را با خود بدرون مخزن  یعني ابتدا شیر الكتریكي بھ. صورت مي گیرد
پس از . پس از ورود آب بھ مقدار كافي،عمل آبگیري متوقف شده و با روشن شدن ھیتر ، آب داغ مي شود. منتقل مي سازد

ھ طرف عقربھ ھاي موتور بھ توسط فرمان ھاي تایمر ابتدا ب. رسیدن آب بھ مقدار مناسب عمل شستشو شروع مي شود
حركت موتور در دو جھت مخالف . ساعت چرخیده و پس از مدتي متوقف شده و سپس در جھت عكس بگردش در مي آید

  . بدان سبب است كھ لباس ھا بھ اندازه كافي درون آب حركت نموده و بھتر شستشو شوند

ھمان " مجددا. فاضالب ھدایت مي شودپس از شستشوي مقدماتي ، موتور متوقف شده و آب توسط پمپ تخلیھ بھ طرف 
بار تكرار شده و سپس  5عموم ماشین ھا بگونھ اي طراحي شده ان كھ عمل شستشو "معموال.برنامھ شستشو تكرار مي شود

  . ماشین وارد مرحلھ نھایي آبكشي و تخلیھ آب و خشك نمودن لباس مي شود

یعني دور تند موتور سبب مي شود دیگ اصلي . براي خشك نمودن لباس،دور تند ماشین و واتر پمپ، ھمزمان كار مي كنند
كھ لباس درونش ریختھ شده با سرعت بچرخد و از آنجا كھ بدنھ دیگ اصلي داراي سوراخ ھاي متعدد است، آب لباس ھا بر 

ریختھ شده و ورودي واتر پمپ نیز در ھمین ) ھ درون دیگ فرعي ب(اثر نیروي گریز از مركز بھ خارج از دیگ اصلي 
" پس از مراحل آبكشي نھایي كھ معموال. دیگ قرار داشتھ و آب ھاي راه یافتھ بھ این دیگ را مكیده و بھ فاضالب مي ریزد

  . ین متوقف مي شودبار این عمل تكرار مي شود ، تایمر بھ صورت خودكار خاموش شده و كلیھ عملیات ماش 3در ماشین ھا 

بھ این ترتیب مالحظھ فرمودید كھ ھمھ مراحل شستشو بھ صورت خودكار و بدون حضور انسان صورت خواھد گرفت از 
  . اینرو این ماشین ھا ، تمام اتوماتیك نامیده مي شوند

  : نصب و راه اندازي ابتدایي ماشین لباسشویي اتوماتیك
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طعات وزین و متحرك مي باشد و ممكن است در ھنگام حمل و نقل دچار آسیب شود از آنجا كھ ماشین لباسشویي داراي ق -1
بنابر این در ھنگام نصب و راه اندازي باید با . ، لذا قسمت ھاي آن را بوسیلھ قطعاتي نظیر بست،میلھ و پیچ، ثابت مي كنند

  . راه دور در آینده نگھداري كرد توجھ بھ دفترچھ راھنماي ماشین این قطعات باز شده و آن ھا را براي حمل و نقل

. در صورتیكھ ماشین لباسشویي داراي چھارچوب محافظ كف بوده پیچ ھاي آن را باز نموده و آن را از ماشین جدا نمایید -2
  .ھمچنین پیچ ھایي كھ بعنوان پیچ ھاي تنظیم پایھ در نظر گرفتھ شده در محل خود بپیچید

ز قرار گیرد براي این منظور لیوان محتوي آب را روي ماشین قرار داده و از اطراف بھ ترا" ماشین لباسشویي باید كامال -3
كھ با . سطح آب درون لیوان نگاه كنید اگر ماشین در موقعیت تراز كامل نباشد، آب در سطحي نامتعادل قرار مي گیرد

  . استفاده از پیچ ھاي تنظیم زیر ماشین مي توان آن را تراز نمود

  ).سھ چھارم اینچي " معموال.(دي آب لباسشویي را پس از آب بندي بھ شیر آب حدیده دار وصل كنیدلولھ ورو -4

  

اگر ارتفاع شیلنگ فاضالب ماشین در حد . لولھ تخلیھ آب ماشین را در ارتفاع تعیین شده توسط شركت سازنده قرار دھید -5
كھ وارد ماشین مي شود بالفاصلھ از طریق شلینگ خارج  بر روي زمین رھا شود ھمھ آبي" گفتھ شده رعایت نگردد و مثال

بنابر این الزمست شلینگ خروجي قبل از قرار گیري در فاضالب . شده و عمل آبگیري ماشین ھر گز متوقف نمي شود
  . سانتیمتر باشد 60داراي ارتفاعي در حدود 

  . مسدود شود لولھ تخلیھ آب طوري قرار نگیرد كھ در اثر تابیدگي، مسیر خروجي آب -6

و سیستم آب منزل با جدول ...) فیوز و  -كنتور-پریز(قبل از روشن كردن ماشین توجھ نمایید كھ سیستم الكتریكي منزل  -7
  . مشخصات فني ارائھ شده از طرف شركت سازنده ھماھنگي داشتھ باشد

در ھنگام حمل و نقل بكار مي رود  در مورد بست ھایي كھ براي ثابت نگھداشتن ، قطعات ماشین" ھمانطور كھ قبال -8
اشاره كردیم، اگر بست ھا بھ دیگ بستھ شده باشد، با روشن شدن ماشین ، حركت دیگ بھ بدنھ منتقل شده و ماشین از جاي 

بوضوح دیده شده و در مدت آبگیري از لباس ) زمان آبگیري از لباس (این حركت در دور تند ماشین . خود حركت مي كند
بنابراین الزم است قبل از راه اندازي ماشین با توجھ بھ .سانتیمتر از جاي قبلي خود فاصلھ مي گیرد 50ود ماشین در حد

دفترچھ راھنما كلیھ بست ھا را باز نموده و با حركت دادن دیگ فرعي بھ طرف پایین و باال و ھمچنین حركت آن بھ طرف 
را نیز با دست بچرخانید تا از آزاد بودن پولي ھا اطمینان جلو و عقب از خالص بودن دیگ مطمئن شویم سپس دیگ اصلي 

  . حاصل نمایید

جھت چرخش اكثر ولوم تایمر ھاي لباسشویي موافق حركت عقربھ ھاي ساعت است در بعضي از لباسشویي ھا ،  -9
. محور بستآن را بھ " بمحض چرخش ولوم در جھت مخالف عقربھ ھاي ساعت، ولوم از محور باز شده و مي توان مجددا

" چرخ دنده ھاي تایمر شدیدا" ولوم و گاھا" متاسفانھ در انواع دیگر ، با وارد آمدن فشار بھ ولوم در جھت مخالف، معموال
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سازندگان تایمرھا، با رسم یك فلش بر روي ولوم شكل " جھت حفاظت تایمر در برابر این اشتباه،معموال. آسیب مي بیند
  . ھند كھ توجھ بھ آن الزامي استصحیح چرخش تایمر را نشان مي د

 5در ریختن لباس بھ درون لباسشویي ، ظرفیت شستشو منظور شود اكثر ماشین ھاي خانگي داراي ظرفیت شستشوي  -10
با این وجود توصیھ مي شود درون مخزن آنقدر لباس ریختھ شود كھ اگر دستتان را بھ سقف فوقاني درب ماشین . كیلو ھستند

عالوه بر آن لباس ھا را بھ تفكیك از .ون آنكھ با لباس ھا درگیر شود بھ راحتي وارد ماشین و خارج شودمماس نمودید، بد
  . یكدیگر درون ماشین قرار دھید تا بھتر شستھ شوند

  

  

  

  : ساختمان و اجزاء تشكیل دھنده لباسشویي تمام اتوماتیك

از آنجملھ مي توان بھ ماشین تمام اتوماتیك كھ مخزن آن لباسشویي ھاي اتوماتیك در مدل ھاي متفاوت طراحي مي شوند كھ 
گفتھ مي شود و ھمچنین ماشیني كھ مخزن آن روي محور )  Yoke type(روي محور افقي سوار است و بھ آن مدل یوغي 

با این حال لباسشویي ھاي . گفتھ مي شود اشاره كرد)  Rotary type(عمودي قرار گرفتھ و بھ آن نوع چرخان عمودي 
  : مشابھ و بھ شرح زیر مي باشند" اتوماتیك داراي اجزا، الكتریكي مكانیكي تقریبا

  : اجزاء الكتریكي ماشین لباسشویي تمام اتوماتیك -الف 

وظیفھ دو شاخھ انتقال انرژي الكتریكي از پریز بھ كابل رابط ماشین و در نھایت ، سایر قسمت ھاي الكتریكي -دو شاخھ -1
دو شاخھ ھایي كھ جریانشان " معموال. م تعویض دو شاخھ بھ جریان نامي دو شاخھ جدید توجھ نماییددر ھنگا. ماشین است

  . آمپر است جھت استفاده در ماشین لباسشویي مناسب نیستند 16كمتر از 

اده مورد استف 2×5/1و یا حد اقل  2×5/2از آنجا كھ جریان مصرفي ماشین باالست، توصیھ مي شود كابل  -كابل رابط -2
  . قرار گیرد

ترمینال بھ منظور ایجاد اتصاالتي مطمئن و ھم چنین عایق بودن این اتصاالت از بدنھ مورد استفاده قرار مي  -ترمینال  -3
محل قرار گیري ترمینال ، . از ترمینال ھاي پالستیكي و یا كائوچویي استفاده مي كنند" گیرد در ماشین لباسشویي معموال

  . ن است كھ با پیچ و مھره در جاي خود مستقر مي شودقسمتي از بدنھ ماشی

كلید بھ صورت متداول در سایر لوازم خانگي ،در ماشین لباسشویي بكار نرفتھ بلكھ كلید " معموال - كلید قطع و وصل -4
ولوم  یعني با كشیدن محور تایمر بطرف بیرون كنتاكت یا كنتاكت ھاي كلید بستھ شده و با حركت. قسمتي از تایمر است

در . كلید ھاي بكار رفتھ در لباسشویي دو كنتاكت و یا چھار كنتاكت ھستند. بطرف داخل، مدار الكتریكي ماشین قطع مي شود
بھ ھمھ مصرف كننده ھاي مدار رسیده و فاز پس از كلید وارد مدار مي شود بنابراین دو " نوع دو كنتاكت ، نول مستقیما

در نوع چھار كنتاكت ھم فاز و ھم نول وارد كلید شده و با حركت .گري فاز خروجي استكنتاكت كلید، یكي فاز ورودي و دی
  . محور تایمر بطرف بیرون ، كلید بستھ شده و فاز و نول وارد مدار لباسشویي مي شوند

جھت تست كلید كافیست از روي نقشھ ماشین كنتاكت ھاي مربوطھ بھ كلید را شناسایي نموده سپس با اھم متر آن را تست 
بھ این صورت كھ ابتدا سیم ھاي متصلھ بھ كلید را باز نموده، سپس دو پایھ ورودي و خروجي كلید را بھ اھم متر . نمایید

  . عدد صفر را نشان دھد" ن باید عقربھ منحرف شده و تقریبابا حركت محور تایمر بھ طرف بیرو. وصل كنید
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راحت ترین روش جھت اصالح این عیب استفاده . اگر عقربھ منحرف شود اما بھ صفر نرسد، كنتاكت ھاي كلید كثیف ھستند
د و عیب و اگر عقربھ منحرف نشود ، الزمست صفحھ كلید ھاي تایمر از دو طرف آن باز شو. از اسپري كنتاكت شور است

  ) . دو بھ دو ( در كلید ھاي چھار كنتاكت آزمایش با اھم متر در مورد ھر چھار كنتاكت انجام شود . بر طرف گردد

ولتي است استفاده مي  220جھت اطالع مصرف كننده از ورود برق بھ ماشین از چراغ خبر كھ یك المپ  -المپ خبر -5
  . شود

درب ماشین ، دستگاه شروع بھ آب گیري نماید و یا اگر بھ عللي در ھنگام كار اگر قبل از بستھ شدن  -میكروسوئیچ  -6
ماشین، درب باز شود و در ھمان حالت ماشین بكار خود ادامھ دھد و یا اگر كودكي بھ ماشین نزدیك شده و درب آن را باز 

از شدن درب و یا حتي قبل از آن كھ جمیع موارد مذكور ایجاب مي كند بمحض ب... كند و عملیات ماشین متوقف نشود و اگر 
  . بستھ نشده باشد، ماشین قادر بھ استارت و آغاز عملیات شستشو نباشد" درب كامال

از اینرو ھمیشھ فاز مدار پس از كلید تایمر و قبل از آنكھ بھ سایر اجزاء الكتریكي مدار برسد از میكروسوئیچ عبور مي كند 
پشت درب بدنھ خارجي جنب الستیك دور درب و در كنار قفل قرار مي گیرد " عموالم) كلید فشاري حفاظتي (میكروسوئیچ 

در محل خود مستقر شد بھ اھرم میكروسوئیچ فشار وارد نموده و آن را بھ حالت وصل در " و پس از آنكھ زبانھ قفل كامال
براي . عملیات شستشو را انجام دھندبا بستھ شدن میكروسوئیچ سایر قسمت ھا نیز داراي فاز بوده و مي توانند . مي آورد

تست میكروسوئیچ نیازي بھ خارج نمودن آن از محل استقرارش نیست بلكھ مي توان دو سیمي كھ از تایمر بھ طرف 
  . میكروسوئیچ رفت و بر گشت نموده را پس از یافتن بھ اھم متر متصل سازیم 

روسوئیچ سالم است در غیر این صورت یا عیب از اگر با بستھ شدن كامل درب ، عقربھ اھم متر منحرف شود میك
میكروسوئیچ است یا میكروسوئیچ سالم بوده اما از محل استقرار خود خارج شده و یا درب بطور واقعي بستھ نمي شود كھ 

در صورت خراب بودن میكروسوئیچ آن را پس از باز . عیب آخر مربوط بھ خراب شدن الستیك دور درب است" معموال
اگر مشكل . از بدنھ جدا نموده و در صورت امكان تعمیر نمایید) طرف قفل درب ( سمت جانبي الستیك دور درب نمودن ق

  .میكروسوئیچ را تعویض كنید... جدي است مانند شكستن اھرم و 

نیكل یا كرم ابتدا سیم كرم . مشابھ المنت بكار رفتھ در آب گرمكن است " ساختمان المنت دقیقا - ) ھیتر  -گرمكن(المنت  -7
آلمینیوم درون پودر چیني یا سرامیك نسوز قرار گرفتھ و سپس جھت ممانعت از نفوذ آب و رطوبت آن را درون یك محافظ 

آب . المنت درون دیگ فرعي قرار مي گیرد و در توان ھاي مختلف ساختھ شده و استفاده مي شود . فوالدي قرار مي دھند
صورت مي گیرد از اینرو ھرگز نباید المنت را در حالیكھ درون دیگ آبي وجود ندارد بندي المنت بوسیلھ الستیك محافظش 

براي تست المنت استفاده از المپ سري ، اھم متر یا اتصال چند ثانیھ اي مستقیم بھ برق توصیھ مي . بھ برق متصل نمود
  . شود

دن درب ماشین در زمان شستشو و در حالیكھ ھمانگونھ كھ در مورد میكروسوئیچ ذكر شده باز ش - قفل مغناطیسي درب  -8
دیگ تا حدودي پر از آب است مي تواند محیط منزل را آلوده سازد زیرا آب مخلوط با پودر رختشویي بھ بیرون از ماشین 

در بعضي . كاربرد میكروسوئیچ این حسن را داشت كھ در صورت بروز چنین اشتباھي مدار ماشین قطع مي شد. مي ریزد
یك رلھ ) البتھ مشروط بھ بستھ شدن كامل درب (پس از روشن شدن ماشین . ھا زمینھ این اشتباه را از بین برده اند  از ماشین

در صورت اعمال نیروي بیش از حد . مغناطیسي زبانھ درب را در اختیار گرفتھ و بھ ھیچ وجھ درب ماشین باز نمي شود 
حد " ثانیا) تایمرخاموش شود (برق ماشین قطع شود " شود كھ اوالدرب زماني باز مي . دستگیره قفل درب خواھد شكست

دقیقھ از خاموش شدن دستگاه بگذرد تا آثار مغناطیسي درون قفل مغناطیسي كاھش یافتھ و زبانھ قفل درب رھا  2اقل مدت 
  . در بعضي از ماشین ھا میكروسوئیچ و قفل مغناطیسي در یك مجموعھ گنجانیده شده اند. شود

در حال قطع و وصل است ، " از آنجا كھ جریان مصرفي ھیتر باالست و توسط تایمر مرتبا -وستات یا ھیتر استات ترم -9
این احتمال مي رود كھ بر اثر كار زیاد و مداوم ، سطح كنتاكت ھاي تایمر مربوط بھ ھیتر فرسوده شده و بھ یكدیگر جوش 

ساعت و نیم نیز مي رسد در مدار خواھد بود رسیدن  3بھ " ین كھ گاھادر این صورت ھیتر در تمام مدت كار ماش. داده شوند
از اینرو . دماي آب بھ نقطھ جوش عالوه بر البسھ داخل ماشین، رابط ھاي پالستیكي و شلینگ ھا را نیز فرسوده مي سازد
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ات بي متالي در سماور برقي ھیتر استات در واقع مشابھ ترموست. اجتناب ناپذیر است) ترموستات ( استفاده از ھیتر استات 
  . عمل مي كند

و حرارت آب بر آن ) در دیگ فرعي ( قسمت فلزي منعكس كننده حرارت بھ تیغھ ھاي بي متالي در داخل آب قرار گرفتھ 
این حرارت توسط خود صفحھ بھ تیغھ ھا منعكس شده و اگر از حد معیني تجاوز نماید یكي از تیغھ ھا كھ . اثر مستقیم مي نھد

ساسیتش بھ حرارت بیشتر است، با خمیده شدن خود ، ارتباط ھیتر با شبكھ را قطع مي سازد زیرا ھیتر استات و ھیتر ح
  .ھمیشھ با یكدیگر در حالت سري قرار مي گیرند

  : ترموستات از قطعات زیر تشكیل شده است

 -4     صفحھ منعكس كننده حرارت -3        )تیغھ ھاي بي متالي(تیغھ ھاي فلزي غیر ھم جنس  -2     پالتین ھاي داخلي -1
  فیش ھاي ارتباطي 

ترموستات از نوع گازي است كھ در رابطھ با  914الزم بھ تذكر است كھ در بعضي از لباسشویي ھا مانند زانوسي مدل 
  . در مبحث ترموستات و آب گرمكن برقي مطلب آورده شده است" ساختمان آن و نحوه عملكردش مفصال

ذكر شد، ھمھ مراحل و عملیات ماشین بصورت اتوماتیك صورت مي گیرد و از " ھمانگونھ كھ قبال -لكتریكي شیر ا - 10
مي بایست " بار بصورت كامل شستشو مي شود، عمل ورود آب بھ ماشین نیز الزاما  7الي    5" آنجا كھ لباس ھا معموال
مي شود و مادامي كھ بھ سیم پیچ آن برق نرسد، آب  آب ورودي بھ ماشین بھ شیر الكتریكي بستھ. خودكار صورت پذیرد

  . شھر پشت شیر مي ماند و اجازه ورود بھ داخل جا پودري و سپس مخزن فرعي را نخواھد داشت

  :شیر الكتریكي از قسمت ھاي زیر تشكیل شده است

           زش سوراخ ریزي وجود داردشیطانك كھ در مرك -3              )سولنوئید( سیم پیچ  -2              قاب پالستیكي -1
پشت    فنر - 7                 الستیك سر اھرم - 6                  اھرم آھني -  5الستیك دور شیطانك  -4

  صافي یا فیلتر لولھ خروجي آب - 8                                          اھرم

اھرم ، اھرم آھني را بطرف جلو رانده و الستیك سر اھرم، در حالت عادي فنر پشت : چگونگي عملكرد شیر الكتریكي   
با وصل برق و ایجاد مغناطیس توسط سیم پیچ شیر الكتریكي، اھرم بھ طرف . سوراخ وسط شیطانك را مسدود مي سازد 
با حركت اھرم بھ طرف عقب، الستیك سر اھرم از سوراخ وسط شیطانك جدا . داخل جذب شده و فنر را فشرده مي سازد

فشار آب، ھواي بین شیلنگ و شیطانك را از مجراي تنفسي بھ عقب رانده و آب جاري . شده و شیطانك مجال تنفس مي یابد
پس از رسیدن آب بھ سقف مورد نظر، توسط فرمان ھیدرواستات ، برق شیر الكتریكي قطع شده و با تضعیف . مي شود

بستھ مي " رانده شده و در نتیجھ مجراي تنفسي شیطانك مجددا بطرف جلو   میدان مغناطیسي سیم پیچ، فنر جمع شده اھرم
  . شیر الكتریكي بصورت تك و یا دوبل ساختھ مي شو د . شود و از ورود آب بھ داخل ماشین ممانعت بعمل مي آید

در مبحث مكانیكي ، خرابي فنر، خوردگي الستیك سر . عیوب شیر الكتریكي ممكن است مكانیكي و یا الكتریكي باشد
اھرم،پاره شدن الستیك دور شیطانك ، مسدود شدن فیلتر بر اثر جرم و شن ریزه ھاي موجود در آب شھر عملكرد صحیح 

ن قسمت ھاي مختلف شیر ، مورد معیوب را شناسایي و نسبت بھ كھ مي توان با جدا نمود. شیر الكتریكي را مختل مي سازد
  . رفع عیب اقدام نمود

مشخص مي شود و یا بھ شیر الكتریكي برق نمي )  R×1k(در قسمت الكتریكي یا بوبین مي سوزد كھ توسط تست با اھم متر 
  . ق دو سر بوبین را اندازه گیري نماییددر این صورت ھمیشھ قبل از آنكھ عیب از ناحیھ شیر الكتریكي تصور شود ، بر. رسد

در مواردیكھ فشار آب ، بسیار بیشتر از ظرفیت ورود آب بھ داخل شیر الكتریكي است آب وارد جداره ھاي بین : تذكر
محفظھ اھرم و بوبین شده و عمل جذب اھرم شیر الكتریكي دیگر انجام نمي شود در این موارد، الزم است برق ماشین قطع 
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جھت . بھ حالت اول باز مي گردانیم" تفكیك و پس از خشك شدن شیر را مجددا" پس اجزا، شیر الكتریكي كامالشده و س
  .) شیر آب شھر را تا انتھا باز نكنید. ( بروز مجدد این عیب فشار آب را محدود نمایید

كند و پس از گرفتن فرمان شروع، تایمر در واقع بھ عنوان مغز فرمان دھنده ماشین عمل مي  -) برنامھ ریز (تایمر  -11
در حال حاضر . عملكرد دور تند و كند موتور با فرمان تایمر انجام مي شود - گرم نمودن آب -سایر اعمال از قبیل آب گیري 

در نوع الكترونیكي فرمان ھاي مختلف . تایمر ھاي موجود بھ دو شكل الكترونیكي و الكترومكانیكي بھ بازار ارائھ مي شوند
 - توسط قطعات الكترونیكي مانند ترانزیستور ...شیر الكتریكي و -الكترو موتور -واتر پمپ -طعات الكتریكي مانند ھیتربھ ق

صورت مي گیرد و از آنجا كھ ابعاد این قطعات بھ مراتب كوچكتر از چرخ دنده ھاي زائده داراست ابعاد  ICتریستور و 
  .تایمر ھاي الكترونیكي بصورت كتابي ساختھ مي شوند.ر ھاي مكانیكي استتایمر ھاي الكترونیكي بسیار كوچك تر از تایم

تایمر ھاي الكترومكانیكي یا بصورت خالصھ مكانیكي، با حركت محور اصلي كھ توسط یك موتور كوچك مي چرخد عمل 
حال چرخش محور ،  با زائده ھاي فراوان وجود دارد كھ در) توپي تایمر ( بر روي این محور یك چرخ دنده بزرگ .مي كند

زائده ھاي توپي با كنتاكت ھاي مختلف برخورد نموده و در بعضي موارد ، ارتباطي بر قرار و یا ارتباطي را قطع مي 
  . سازد

  

  :از قسمت ھاي زیر تشكیل شده است" تایمر الكترومكانیكي معموال

كلید قطع و  -5     اھرم متغیر برنامھ - 4          صفحھ ھاي پالتین -3         چرخ دنده ھا - 2          موتور تایمر -1
با اتصال برق بھ بوبین یك . بدنھ یا قاب پالستیكي موتور تایمر یك بوبین با تعداد دور زیاد و قطر نازك است - 6        وصل

ي متعددي با گردش روتور چرخ دنده ھا. میدان مغناطیسي دوار ایجاد شده كھ روتور فلزي را با خود بھ گردش در مي آورد
گشتاور تولید شده بھ محور اصلي منتقل مي " بگردش در مي آییند كھ بھ منظور ایجاد گشتاور باال استفاده مي شوند نھایتا

  ...و. شود و این محور با چرخش خود و توپي را كھ بر محور سوار شده بگردش در خواھد آورد 

سپس یك . ولت متصل سازید 220موتور خارج نموده و بھ برق براي تست موتور تایمر بھترین روش آنست كھ بوبین را از 
اگر بوبین سالم باشد، میدان دوار ایجاد شده . پیچ گوشتي دستھ عایق را بر دارید و قسمت فلزي آن را وارد حلقھ بوبین نمایید

این مورد بیانگر  جھت پیچ گوشتي را منحرف مي سازد و نگھ داشتن آن در قسمت وسط حلقھ بسیار مشكل است كھ" مرتبا
  . قرار گیرد R×1Kسالم بودن بوبین است و اگر قصد دارید بوبین را با اھم متر تست كنید مي بایست رنج بر روي 

جوش خوردگي كنتاكت ھا و كثیف شدن آن ھا در صورت مواجھ شدن با ھر . بھ چشم مي خورد " در تایمر دو مشكل مرتبا
كدام از دو عیب فوق بھتر آنست كھ با آزاد ساختن ضامن ھاي نگھدارنده دو صفحھ تایمر، صفحھ كنتاكت ھا را آزاد نموده و 

اگر تایمر در جھت مخالف چرخانده شود،زائده ھایي . اولیھ باز مي گردانیمتایمر را بھ وضعیت " پس از سمباده كشي مجددا
  . از توپي خواھد شكست كھ در این صورت مي بایست توپي تایمر با خودش تعویض شود

این وسیلھ تنظیم كننده آب ورودي بھ ماشین است و ناگفتھ پیداست كھ اگر دچار مشكلي شود یكي -)اتومات( ھیدرواستات-12
  .اسي ترین اعمال ماشین انجام نخواھد شداز اس

  : ھیدرواستات از قسمت ھاي زیر تشكیل شده است

    لولھ ورودي ھوا -4     كنتاكت ھاي قطع و وصل داخلي -3     )دیافراگم (صفحھ الستیكي  -2  قابھ یا بدنھ مخصوص -1
  كنتاكت ھاي اتصال برق  -5

  : چگونگي عملكرد ھیدرو استات
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تھ شد كھ برق ورودي از ترمینال وارد كلید تایمر شده و فاز پس از تایمر بھ میكروسوئیچ رفتھ و سپس بھ در مباحث قبل گف
فاز وارد كنتاكت مشترك شده و چون یكي از . كنتاكت است 3ھیدرواستات مانند یك كلید تبدیل داراي . ھیدرواستات مي رسد

نول ھم پس از كلید . ت،از طریق آن بھ شیر الكتریكي مي رسددو كنتاكت دیگر در حالت عادي بھ كنتاكت مشترك متصل اس
بھ این ترتیب با روشن شدن ماشین،شیر الكتریكي نول خود را از كلید تایمر و . تایمر بھ ھمھ مصرف كننده ھا داده مي شود 

، اھرم را جذب نموده  فاز خود را از ھیدرواستات دریافت داشتھ و ھمانگونھ كھ در مبحث شیر الكتریكي ذكر شده بوبین آن
و با كنار رفتن الستیك شیطانك آب از شیر الكتریكي عبور نموده و وارد جاپودري شده و پس از حل نمودن پودر بھ مخزن 

  .فرعي مي ریزد

در اكثر ماشین ھا . از قسمت تحتاني مخزن فرعي شیلنگي باریك بھ لولھ ورودي ھواي ھیدرواستات بستھ شده است" معموال
لنگ از ورودي پمپ تخلیھ گرفتھ شده و ھمانگونھ كھ در شكل دیده مي شود سطح آب در شیلنگ تخلیھ، مخزن فرعي این شی

با باال آمدن (فشرده تر مي شود " ھواي شیلنگ ھیدرواستات مرتبا. و شیلنگ ھواي ھیدرواستات در یك سطح باال مي آید
  . بھ طرف باال براندتا بدانجا كھ قادر مي شود پرده دیافراگم را ) سطح آب 

با باال رفتن پرده دیافراگم ارتباط كنتاكت مشترك با كنتاكت مربوط بھ شیر الكتریكي قطع شده و این ارتباط بین كنتاكت 
بھ این ترتیب عمل آبگیري متوقف شده و موتور تایمر . مشترك با كنتاكتي كھ بھ موتور تایمر مرتبط است بر قرار مي شود 

نمود با چرخش موتور تایمر محور اصلي و توپي متصلھ بھ آن خواھند چرخید و سایر مراحل شستشو بھ  شروع بكار خواھد
ترتیب انجام مي شود بر روي بدنھ ھیدرواستات پیچ مخصوصي وجود دارد كھ جھت تنظیم مقدار آب ورودي بھ ماشین است 

ي كند از اینرو متخصصین پس از ساخت و تنظیم در واقع این پیچ قدرت فنر پشت پرده دیافراگم را تضعیف یا تقویت م
در صورت گردش پیچ بھ چپ یا . ھیدرواستات بر روي آن الك مي ریزند تا بھ این ترتیب حساسیت موضوع را بیان كنند

  . راست ، مقدار آب ورودي بھ ماشین تغییر خواھد نمود

در این ماشین ھا عالوه بر ورود آب بھ ماشین بھ . رد فیشھ نیز وجود دا 6و   5  عالوه بر نوع سھ فیشھ، ھیدرواستات ھاي
در ماشین فیلكو، ھمزمان با ورود آب بھ " مثال. عنوان مرحلھ آغازین عملیات شستشو، افعال دیگري نیز صورت مي گیرد

ظر در درون آب خیس شوند و پس از رسیدن آب بھ سقف مورد ن" ماشین دور كند نیز آغاز بكار مي كند تا لباس ھا كامال
سازندگان ، دیگر اشكال مختلفي را از .مرحلھ دوم عملكرد ھیدرواستات دور كند قطع شده و ھیتر روشن مي شود

  . فیشھ بھ سلیقھ و ابتكار خود بكار گرفتھ اند 6یا  5  ھیدرواستات ھاي

و  11  یشھ ابتدا شماره ھايف 3  براي تست ھیدرواستات.كلید تبدیل است 2  فیشھ 6   فیشھ یك كلید تبدیل و 3   ھیدرواستات
سپس از راه لولھ ھوا فوت مي كنیم كھ مي بایست صدایي از داخل ھیدرواستات شنیده شود این صدا قطع .بھ ھم مربوطند 12

  .است    11بھ مشترك  13  و اتصال 12   كنتاكت

در این وضعیت اگر شماره . بماند لولھ ھوا را با انگشت مسدود مي سازیم تا پرده دیافراگم داخل ھیدرواستات ھمچنان باال
با خروج ھوا از ھیدرواستات صداي قطع . ، ھیدرواستات سالم است) توسط اھم متر ( بھ یكدیگر راه بدھند    13و    11   ھاي

با . آزمایش كنید بھ یكدیگر راه نخواھند داد" شنیده مي شود اگر با اھم متر این دو كنتاكت را مجددا 13و  11  كنتاكت ھاي
ھمانگونھ كھ در باال ذكر شد . فیشھ دو مرحلھ صداي اتصال بھ گوش مي رسد   6یا   5  میدن در لولھ ھواي ھیدرواستاتد

بھ ھمان " نیز عینا  23و  22و  21  بھ ھمان ترتیب آزمایش مي شود و تست كنتاكت ھاي 13و  12و 11  كنتاكت ھاي
  . ترتیب است

وسط ماشین ھركز از پودر نامرغوب استفاده نكنید زیرا اگر كف پودر كنترل توصیھ مي شود در شستشوي لباس ت: تذكر 
  .شده و مخصوص لباسشویي نباشد ، ازدیاد كف، لولھ ھواي ھیدرواستات را مسدود نموده و عمل آبگیري مختل مي شود

، الزم است آب كثیف  در ھر مرحلھ ، پس از شستشو و قبل از ورود آب مجدد بھ ماشین - ) پمپ تخلیھ آب (واتر پمپ  13
واتر پمپ از دو قسمت الكتریكي و . این عمل توسط واتر پمپ انجام مي گیرد. از ماشین خارج و بھ فاضالب ریختھ شود 

بھ صورت خالصھ مي . از نوع قطب چاكدار است" قسمت الكتریكي آن یك موتور با توان كم و معموال. مكانیكي تشكیل شده 
  : واتر پمپ از قسمت ھاي زیر تشكیل شده است توان گفت موتور الكتریكي
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 -4          روتور - 3         ھستھ آھني با سیم پیچ ھاي قطب و كالف ھاي اتصال كوتاه شده - 2        بوبین یا سیم پیچ -1
  پروانھ خنك كننده موتور

. ه آب را بھ گردش در خواھد آورد بھ پمپ تخلیھ روتور بھ حركت در آمده و پروانھ مكند) توسط تایمر ( پس از اتصال برق 
قسمت ھاي مكانیكي واتر پمپ . این پروانھ آب را از مخزن فرعي ماشین مكیده و بھ درون شیلنگ تخلیھ ھدایت مي كند

  : عبارتند از 

 در( لولھ مخصوص شیلنگ ھواي ھیدرواستات  -3                لولھ مخصوص تخلیھ - 2          لولھ ورودي آب بھ پمپ -1
صفحھ مونتاژ پمپ  - 6                           بدنھ پمپ آب -5               )مكش(پروانھ اصلي  -4      )بعضي از واتر پمپ ھا 

  بھ بدنھ 

اگر با لباسشویي مواجھ شدید كھ عمل شستشو بخوبي انجام مي شود ولي آب كثیف تخلیھ نمي گردد بھتر است قبل از ھر 
ساده ترین روش اینست كھ سیم ھاي متصلھ بھ واتر پمپ را جدا نموده و بھ . د بر رسي قرار گیردعملي سالم بودن پمپ مور

اگر بالفاصلھ آب تخلیھ شد، پمپ سالم است و بھ آن برق نمي .ولت را بھ آن متصل سازید 220توسط دو سیم از بیرون برق 
اما اگر با اتصال برق نیز آب تخلیھ نشد پمپ . مي گردد رسد كھ این مشكل بھ تایمر یا رابط ھاي بین تایمر و واتر پمپ باز

دیده مي شود كھ " گاھا. آن را از بدنھ خارج ساختھ و پس از تفكیك اجزا، آن عضو معیوب را شناسایي كنید. خراب است
سیم پیچي  پمپ ھاي معیوب بیرون از ماشین عمل كرده و لیكن قادر بھ خاج نمودن آب كثیف از ماشین نیستند كھ نیاز است

این نوع پمپ ھا تجدید شودو در بعضي موارد مشاھده مي شود كھ پیچیدن نخ الیاف بھ محور پروانھ مكنده آن را در حالت 
  .گریپاژ قرار مي دھد كھ پس از سرویس و رفع این مورد پمپ بھ حالت اولیھ خود باز مي گردد

مخزني كھ لباس ھا (شویي نیاز است كھ مخزن اصلي جھت شستشوي كامل لباس در ماشین لباس_ موتور دو دور  - 14
این وظیفھ را دور . جابجا شوند" بطرف چپ و راست بچرخد تا لباس ھاي خیس مداوما" مرتبا) درونش قرار داده مي شود 
ھا پس  در اكثر لباسشویي. دور كند در واقع از دو سیم پیچ با اھم ھاي مساوي تشكیل شده است. كند لباسشویي بر عھده دارد

پس از پایان شستشو، دور تند ماشین و پمپ تخلیھ بكار افتاده و . از شستشوي كامل ، قسمت عمده آب لباس گرفتھ مي شود 
بر اثر چرخش سریع مخزن آب لباس ھا بر اثر نیروي گریز از مركز از طریق سوراخ ھاي مخزن اصلي بھ مخزن فرعي 

دور تند ماشین لباسشویي از یك سیم پیچ اصلي و یك سیم . ب ھدایت مي شوندو توسط پروانھ مكنده پمپ تخلیھ بطرف فاضال
  ) .مانند شكل . ( پیچ فرعي و خازن راه انداز، تشكیل شده است

بھ ھنگام بروز مشكل الزم است . ھمانگونھ كھ در مبحث موتور ھاي الكتریكي بھ عیب یابي موتور ھاي آسنكرون پرداختیم 
  . ن اقدام شودبا دقت فراوان بھ رفع آ

زودتر آسیب مي بیند و در اكثر موارد مي توان " از آنجا كھ دور كند ، زمان بیشتري نسبت بھ دور تند فعال است معموال
كالف ھاي دور كند را تعویض نمود بي آنكھ نیازي بھ تعویض سیم پیچ ھاي دور تند باشد اما در بعضي موارد آنقدر آسیب 

دور تند نیز در امان نبوده و آسیب مي بیند از اینرو مي بایست كل سیم بندي ماشین تعویض دیدگي دور كند جدي است كھ 
  . شود

جھت حفاظت موتور در برابر عبور جریان زیاد و یا حفاظت موتور در مقابل ازدیاد گرماي  -محافظ الكتریكي موتور  - 15
از محافظ الكتریكي موتور یا بھ ...باز شدن بست پولي ھا وداخلي محفظھ آن و یا مواردي مانند گریپاژ شدن محور درام و یا 

محل قرار كیري این قطعھ محافظ ، سرب با نول مشترك سیم پیچ ھاي كند و تند . عبارت دیگر فیوز اورلود استفاده مي شود
شد آن را بر روي است وبراي آن كھ اورلود عالوه بر كنترل جریان موتور، بر گرماي محیط داخل موتور نیز تسلط داشتھ با

  : اورلود از اجزاء زیر تشكیل شده است    .سیم پیچ ھاي داخل استاتور قرار مي دھند

    صفحھ منعكس كننده حرارت - 3                         تیغھ ھاي بي متالي - 2                          بدنھ فلزي دو تكھ - 1

بازار ارائھ مي كنند از اینرو در تعویض اورلود بھ جریان نامي آن دقت  اورلود را با جریان ھاي نامي مختلف تولید و بھ
براي تست اورلود ساده ترین روش آنست كھ اتصال اولیھ كنتاكت ھاي اورلود خارج شده از موتور را تست نموده . نمایید
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عقربھ اھم متر بھ طرف بي سپس شعلھ كبریت را در فاصلھ یك سانتیمتري آن قرار دھید پس از چند ثانیھ عمل مي كند و 
اگر موتوري چند .پس از سرد شدن تیغھ ھاي داخل اورلود، اتصال بھ صورت خودكار تكرار مي شود. نھایت باز مي گردد

پس از زمان اندكي استارت نموده و ھمان وضعیت تكرار گردد، یا موتور " لحظھ پس از راه اندازي متوقف شود و مجددا
لود افزایش یافتھ، بھتر است اولود را یكسره نموده و موتور را بدون اورلود راه اندازي نمایید و معیوب است ویا حساسیت او

اگر جریان بیش از حد نامي و تحمل اورلود باشد موتور معیوب است كھ مي . توسط آمپر متر جریان را اندازه گیري كنید
  . ي است اورلود را با مشابھ خودش تعویض نماییدبایست نسبت بھ رفع عیب آن اقدام شود ولي اگر جریان موتور عاد

در ماشین ھاي لباسشویي بندرت از خازن ھاي اصالح ضریب قدرت استفاده مي شود و در  -) كاپاسیتور ( خازن  - 16
كھ  بعضي از موتور ھا بگونھ اي طراحي شده اند. واقع بھ عنوان راه انداز دور ھاي كند و تند مورد استفاده قرار مي گیرند

ولي در بعضي ماشین ) . مثل ماشین آزمایش . ( دور ھاي تند و كند جھت راه اندازي بھ خازني با ظرفیت مساوي نیاز دارند
  . ھا ، ظرفیت خازن ھاي راه انداز دورھاي كند و تند با یكدیگر متفاوت است مانند ماشین فیلكو

صف از نوع روغني نیز استفاده شده ھمانگونھ كھ در مبحث در اكثر ماشین ھا و خازن از نوع الكترولیتي است با این و
  . ماشین ھاي نیمھ اتوماتیك دو مخزنھ نیز آورده شد، خازن در تغییر جھت گردش دور كند نقش بسزایي دارد
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 :قسمت ھاي مكانیكي ماشین لباسشويي تمام اتوماتیك  -ب   

شده و به منظور افزايش مقاومتش در برابر اكسید  از ورق ھاي مقاوم فلزي انتخاب" معموال -بدنه خارجي  -1
ساير اجزاء مكانیكي و الكتريكي بر روي بدنه كه در واقع .شدگي ابتدا ضد زنگ و سپس رنگ آمیزي مي شود

  .شاسي دستگاه مي باشد، مستقر مي شوند

در برابر زنگ زدگي ورق گلوانیزه لعاب كاري شده است تا " جنس اين مخزن معموال -) چلیك ( مخزن فرعي  - 2
چلیك وظیفه نگھداري آب را بر عھده داشته و بعضي از قطعات مانند، ھیتر ، صفحه منعكس كننده .مصون بماند

خروجي آب جاپودري به اين مخزن ريخته مي شود و ھمچنین آب .حرارت ھیتر استات در اين مخزن قرار مي گیرد
مادامیكه در پوش پشت و يا در . پمپ تخلیه جاري مي گردد كثیف ناشي از شستشوي لباس ھا، از اين مخزن بطرف

  .پوش فوقاني ماشین برداشته نشود، چلیك ديده نمي شود

به منظور حفظ زيبايي دستگاه و ھمچنین حفاظت مخزن در برابر زنگ زدگي، درام را  - ) درام ( مخزن اصلي  - 3
ابي آب مخزن فرعي به لباس ھاي درون اين مخزن ، بدنه از ورقه ھاي استیل انتخاب نموده و به منظور راه ي" عموما

در حال چرخش به چپ و راست " از آنجا كه درام توسط نیروي الكتروموتور مرتبا. درام داراي سوراخ ھاي متعدد است
را در بدنه درام بر آمدگي ھايي " غلطانده شوند، براي جلوگیري از لیز خوردن البسه معموال" است تا لباس ھا مرتبا

  . ايجاد مي كنند

از جنس برنج و يا فلزات ديگر كه از يكسو به مخزن متصل شده و از سوي ديگر "میله اي توپر ، معموال -محور درام  - 4
در بعضي از لباسشويي ھا محور درام به يك نگھدارنده سه بازو بسته مي شود . به آن پولي بزرگ بسته مي شود 

لباسشويي ھايي طراحي گرديده كه فاقد تسمه پروانه و " اخیرا. ھره اتصال مي يابدكه درام به اضالع آن با پیچ و م
  .به محور متصل مي گردد" پولي مي باشد و موتور مستقیما

محور درام را از درون ياتاقان ھاي ساچمه اي " جھت ايجاد سھولت در گردش درام معموال -ياتاقان ھاي محور درام - 5
سپس بلبرينگ ھا در محل خود قرار . تعداد بلبرينگ ھا در عموم ماشین ھا دو عدد است.عبور مي دھند) بلبرينگ (

  . گرفته و زمینه چرخش راحت را براي درام فراھم مي آورند

اين پولي به محور درام بسته شده و بوسیله تسمه و پولي كوچك، چرخش الكتروموتور را به درام  -پولي بزرگ  - 6
  . منتقل مي سازد

به منظور حفاظت از ياتاقان در برابر نفوذ رطوبت و آب و در نتیجه خرابي آن،از كاسه  -) محافظ ياتاقان (سه نمد كا - 7
كاسه نمد در ماشین ھاي مختلف متفاوت است به ھمین جھت ھمواره به ھنگام تعويض . نمد استفاده مي شود 

  .بلبرينگ نیاز است كاسه نمد نیز با مشابه خود تعويض شود

اين پولي بر روي محور الكتروموتور دو دور بسته مي شود و در واقع اختالف سايز دو پولي بزرگ و  -پولي كوچك  - 8
  .درام مي باشد) سرعت(كوچك سبب افت دور 

آسیب ديدگي تسمه مي تواند صداي ماشین را به ھنگام كار . تسمه واسطه بین دو پولي است -تسمه  - 9
به موتور .ز حد آن انرژي موتور را اتالف نموده و اگر بیش از اندازه سفت بسته شودشل بودن بیش ا. افزايش دھد

روش تنظیم تسمه در لباسشويي ھمانند تنظیم در كولر آبي است به ھنگام تعويض تسمه . آسیب مي رساند
ي را الزمست،تسمه معیوب را به ھمراه داشته باشید تا يقین حاصل شود تسمه جديد، ھمان سايز تسمه قبل

  .داراست

به منظور ايجاد تعادل چلیك به ھنگام گردش درام از اين وزنه ھا استفاده مي  - وزنه سیماني يا لنگر ھاي بتوني - 10
قرار گیري وزنه بر روي چلیك در ماشین ھا عمومیت دارد ولي اضافه نمودن لنگر ھا در ماشین ھا شرايط .شود

  . ند موتور ضرورت مضاعفي را طلب مي كندوجود وزنه ھا در دور ت. خودشان را داراست
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به منظور ايجاد تعديل دستگاه به ھنگام باال و پايین و يا چپ و راست حركت  -نگھدارنده فنري و كمك فنر ھا  - 11
جھت ايجاد انعطاف بیشتر در حركت . كردن لباس ھا چند فنر ارتباط مكانیكي چلیك با شاسي را بر عھده مي گیرند

  .در زير آن از دو و يا چند كمك فنر نیز استفاده مي شود"چلیك معموال

جھت ريختن لباس درون ماشین ، ھمچنین جلوگیري از پرتاب لباس به بیرون از ماشین در حال كار ، از  -درب  - 12
براي آن كه وضعیت شستشو براحتي از بیرون ديده شود درب را از نوع شیشه دار " معموال.درب استفاده مي شود

  . سازندمي 

  . به كمك قفل ، درب بسته مي شود و مادامیكه ضامن آن رھا نشود، در ھمین وضعیت خواھد ماند -قفل درب  - 13

و ھمچنین محیط درب ماشین بتوسط اين الستیك آب بندي مي ) چلیك(محیط مخزن فرعي  -الستیك دور درب  - 14
اينرو ضرورت دارد ھنگام تھیه الستیك جديد،  شكل و صورت خاص اتصال در ماشین ھا متفاوت است از. شود 

  .الستیك معیوب را نیز ھمراه داشته باشید

بوسیله شیلنگ رابط ، آب به شیر الكتريكي رسیده و پس از آن به جاپودري و سپس به  -شیلنگ ورودي آب  - 15
  .مي ريزد) چلیك ( مخزن فرعي 

پ تخلیه از چلیك مكیده شده به فاظالب ريخته مي شود بوسیله اين شیلنگ، آبي كه توسط پم -شیلنگ تخلیه- 16
سانتي متر  90سانتي متر كمتر واز  40نیز ذكر شد ارتفاع شیلنگ تخلیه از سطح زمین نبايد از " ھمنگونه كه قبال. 

  . بیشتر باشد

چنین در ھم . بتوسط اين شیلنگ بخار آب ايجاد شده توسط ھیتر از ماشین خارج مي گردد -شیلنگ ايمني  - 17
الزم است ذكر گردد كه . صورت استفاده از پودر ھاي غیر استاندارد،كف زياد تولید شده از اين مجرا خارج خواھد شد

اكثر سازندگان ماشین ھا ، اين شیلنگ را مورد استفاده قرار نمي دھند و از جمله ماشین ھايي كه به اين شیلنگ 
  . است 2001مجھز ھستند ماشین آزمايش 

اين شیلنگ خرطومي شكل ، تا حدودي فنري است تا بر اثر حركات  - یلنگ الستیكي رابط مخزن به فیلتر ش - 18
اين شیلنگ آب كثیف را از مخزن فرعي به فیلتر پمپ تخلیه منتقل مي كند ودر قسمت . متعدد چلیك آسیب نبیند

  . تحتاني مخزن قرار دارد

نخ و كرك لباس ھاي شسته شده و ھمچنین خروج اشیايي مانند  از آن جا كه ممكن است -فیلتر پمپ تخلیه  - 19
از جیب لباس ھا ، به پروانه واتر پمپ آسیب رساند، ضروريست قبل از زسیدن آب به پروانه، فیلتري ...میخ،سكه و 

به علل گفته شده،ضروريست در فواصل زماني معیین از محل استقرارش خارج و پس از . وجود داشته باشد
  .ر جاي خود قرار گیردشستشو د

جاپودري در ماشین ھا ي مختلف داراي خانه ھاي متعددي است در بعضي ماشین  -محفظه پودر يا جاپودري  - 20
ھا جاپودري با سه قسمت تفكیك شده از يكديگر جھت ريختن پودر و در بعضي ماشین ھا عالوه بر سه قسمت 

. ا متصل است جھت ريختن نیل و غیره تعبیه شده استمذكور ، قسمت مخصوصي كه به يك شیر الكتريكي مجز
مقدار پودر خانه ھايي كه مي بايست در آن ھا پودر ريخته شود در برنامه ھاي مختلف بر اساس دفترچه راھنما، 

    .انتخاب مي شود
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  :سرويس و نگھداري ماشین لباسشويي

  .تراز كردن از پیچ ھاي زير ماشین استفاده مي شودلباسشويي بايد درمكان خود به طور صحیح تراز باشد،براي  -1

  .در معرض اشعه آفتاب يا بارندگي باشد خود داري كنید" از نصب ماشین در مكاني كه مستقیما -2

  .سانتیمتر فاصله داشته باشد 5لباسشويي را طوري نصب كنید كه از سطج ديوار بیش از  -3

ھاي ساعت نچرخانید زيرا دنده ھاي چرخ دنده ھاي آن شكسته مي  ھیچوقت ولوم تايمر را در جھت خالف عقربه -4
  . شود

زماني كه ماشین كار مي كند و تايمر طبق برنامه زمان بندي شده خود عمل مي كند ، ولوم تايمر را تغییر ندھید  -5
  .ندازدزيرا پالتین ھاي جريان دار ضمن قطع شدن جرقه مي زند كه قسمت گردان كلید برنامه را خال مي ا

  .از پودر ھايي كه زياد كف مي كنند استفاده نشود -6

  .از پودر با كف كنترل شده استفاده نمايید -7

  .قبل از توقف كامل مخزن شستشو درب لباسشويي را باز نكنید -8

  . ھنگام تغییر برنامه ماشین ، ابتدا ماشین را خاموش سپس اقدام به تغییر برنامه نمايید -9

  . ھنگامي كه ماشین خاموش است فلكه شیر تغذيه را ببنديد - 10

  . بعد از شستشو توسط پارچه نرم آب باقیمانده در الستیك دور درب را تخلیه و سپس آن را خشگ نمايید - 11

  .اتصال زمین لباسشويي را مطابق استاندارد وصل كنید - 12

  .لباس ھاي پاره شده را قبل از شستشو بدوزيد - 13

  .دكمه ھاي شل شده لباس را محكم كرده و زيپ ھاي باز را ببنديد - 14

  .لباس ھا را از نظر عدم وجود اشیاء فلزي نظیر سوزن ، سكه،كلید و غیره مورد باز رسي قرار دھید - 15

  .بیشتر از حد مجاز لباس در لباسشويي نريزيد - 16

  . شده را با ماشین لباسشويي نشويید لباس ھايي كه لب دوزي نشده اند يا پارچه ھاي رشته رشته - 17

  .مطمئن شويد كه ماشین لباسشويي به برق متصل است - 18

  . مطمئن شويد كه ماشین لباسشويي به شیر آب متصل و شیر آب باز است - 19

  . مطمئن شويد لوله تخلیه يا شیلنگ خروجي وصل بوده و مسیر خروج آب مسدود نباشد - 20

  . سته باشدب" درب لباسشويي كامال - 21

تكه ھاي كوچك نظیر روسري ، جوراب و غیره را داخل كیسه توري قرار داده يا درون لباس ھاي بزرگ گذاشته  - 22
  . و لباس ھا را آزاد و بدون تا خوردن داخل ماشین قرارندھید. داخل ماشین لباسشويي بگذاريد
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  . ر وصل شودھنگام تعمیر لباسشويي وقتي آب داخل مخزن نیست نگذاريد ھیت - 23

  . ھنگام باز كردن شیر الكتريكي اطمینان حاصل كنید كه فلكه شیر آب تغذيه بسته است - 24

  . بعد از ھر شستشو درب ماشین را باز بگذاريد تا ھواي تازه داخل ماشین گردش نمايد - 25

يك ماده حالل كلسیم  ھر چند وقت يكبار برنامه كامل شستشو را بدون ريختن لباس در ماشین با استفاده از - 26
  .انجام دھید تا رسوبات ماشین پاك شود

  . ھر چند وقت يكبار محفظه جاپودري را در آورده و آن را تمیز نمايید - 27

ھر چند وقت يكبار فیلتر مكانیكي جلوي لباسشويي را باز كرده و كرك و قطعات كوچك را كه از لباس ھاي  - 28
  . شسته شده باقي مانده خارج كنید

  . براي دو شستشوي كامل متوالي حد اقل يك ساعت فاصله قرار دھید - 29

  .خود داري كنید" از مخفي كردن اشیاء در داخل لباسشويي جدا - 30

  . ھنگام شستشو لباس ھا را با توجه به نوع پارچه ، رنگ و میزان چرك بودن داخل ماشین قرار دھید - 31

  . ا توجه شود و ترموستات را در درجه مناسب تنظیم كنیدھنگام شستشوي لباس ھا به بر چسب آن ھ - 32

  . پودر مناسب در محفظه ھاي مختلف لباسشويي بريزيد  - 33

 عیب یابی و تعمیر ماشین لباسشویی تمام اتوماتیک
 

 

  .دھد گونھ کاری انجام نمی شود و ماشین ھیچ چراغ روشن نمی دگمھ تایمر پس از کشیدن

 دوشاخھ دستگاه خراب استبرق ندارد یا  پریز : 
  .تعویض یا تعمیر کنید

 ھای رابط یا کابل رابط معیوب است سیم : 
  آنھا را تعویض کنید

 کلید قطع و وصل خراب است:  
  .بایستی تعویض شود

 اتصاالت کابل رابط بھ ترمینال صحیح نیست : 
  .صورت مشاھده عیب آن را رفع کنیدرابط در ترمینالھا را بازدید نموده و در  ھای کابل محل اتصاالت ھادی

 خراب است میکرو سویچ : 
ھای آن را مورد  پالتینقطع و وصل اھرم دستی آن ، وضعیت  اھم متر را از میکروسوچ باز کنید و توسط ھا ھادی

دار ، اھرم میکروسویچ  چنانچھ زبانھ قفل. خرابی میکروسویچ آن را تعویض کنید در صورت. آزمایش قرار دھید
 .دھد، نسبت بھ رفع عیب آن اقدام کنید فشار نمی را خوب

  .دستگاه برق دارد و چراغ روشن می شود اما دستگاه ھیچ عملی ندارد

 موتور تایمر خراب است : 
  .اگر موتور کار نکرد آن را تعویض کنید. آن را مستقیما بھ برق بزنید ھای موتور تایمر را از تایمر باز کنید و سیم

 آن را تعویض کنید : یابد بھ محور تایمر انتقال نمی اند و حرکت محور موتور خراب شده ھا چرخ دنده.  



33 
 
 

  .گیرد لباس شویی روشن است اما آب نمی

 داردشیر تغذیھ آب ن : 
نسبت . اشکال وجود دارد لولھ کشی منزل صورت وجود آب در در. از جاری بودن آب شھر اطمینان حاصل کنید

  .تعمیر آن اقدام نمایید بھ
 کثیف شده است شیر الکتریکی فیلتر ورودی : 

کثیف شده است  تغذیھ را ببندید و شیلنگ ورودی از شیر الکتریکی باز کنید و اگر توری شیر الکتریکی شیر آب
  .آن را تمیز کنید

 خراب است ھیدرواستات : 
در  بھ شیر برقی را در ھیدرواستات ، با دمیدن در لولھ ورودی آن ، مورد بررسی قرار دھید پالتین مربوط

  .صورت عدم رفع عیب ھیدرواستات را تعویض کنید
 خراب است تایمر : 

 .، عیب آن را رفع کنید را بررسی کنید اگر معیوب است اتصال شیر بھ تایمر

 

  .ماشین لباسشویی فقط آب می گیرد و عملیات بعدی آن متوقف می شود

 ھیدرواستات خراب است : 
می توانید با دمیدن در لولھ ورودی . ھیدرواستات ، وصل نمی شود پالتین ھای مربوط بھ تغذیھ موتور تایمر در

در صورت مشاھده عیب در . بررسی قرار دھیدپالتین ھای ھیدرواستات را مورد  ھیدرواستات عملکرد
 .آن را تعویض کنید ھیدرواستات

 سیم رابط ھیدرواستات بھ موتور تایمر قطع است : 
  .آن را تعویض کنید

 موتور تایمر خراب است : 

  .کند کھ باید آن را تعویض نمود نمی موتور خراب است و کار **

o یابد تایمر انتقال نمی و حرکت موتور بھ چرخ دنده اصلیھا خراب است  کند اما چرخ دنده موتور کار می .
  .کھ بایستی چرخ دنده معیوب را تعویض کرد

 

  .با این کھ ماشین خاموش است با باز کردن شیر تغذیھ آب وارد مخزن می شود

 شیر الکتریکی خراب است : 
باید الستیک سر اھرم فنر ، سوراخ یعنی . قسمت مکانیکی آن است خرابی شیر الکتریکی در این حالت مربوط بھ

  .شیر را مورد بررسی قرار داد و درصورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید شدن الستیک یا دیافراگم

  .شود ایستد و مخزن لبریز می نمی گیرد و آب داخل مخزن در سطح معینی ماشین در حالی کھ روشن است دائما آب می

 ھیدرواستات خراب است : 
  .عدم رفع عیب آن را تعویض کنید در صورت. ت را مورد بررسی قرار دھیدھیدرواستا

 شود از آن خارج می ھوای فشرده در نتیجھ. شیلنگ ورودی بھ ھیدرواستات سوراخ شده یا چاک خورده است :  
  .صورتی کھ رفع عیب ممکن نباشد ، شیلنگ را تعویض کنید در
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 ھیدرواستات تنظیم نیست : 
گردد تنظیم سطح آب در مخزن با  اگر دستکاری شود سبب می ھیدرواستات پیچ تنظیمی وجود دارد کھبر روی 

  .تنظیم نمود باید پیچ را. برو شود مشکل رو

  .ماشین لباسشویی نشت آب دارد

 الستیک دور در سوراخ شده است : 
. نشت آب مورد بررسی قرار دھیدالستیک دور در را از نظر . کرده باشد اگر دستگاه بھ میزان معینی آبگیری

خورندگی  ماند کھ امالح موجود در آن سبب پایین الستیک مقداری آب بعد از شستشو باقی می اصوال در قسمت
 180آپارات کنید و الستیک را  ھای ریز آن را در صورت مشاھده سوراخ. کند الستیک شده و آن را سوراخ می

 .در صورت عدم رفع عیب آن را تعویض کنید .باال قرار گیرد درجھ بچرخانید تا قسمت آپارات شده در

 مخزن سوراخ است : 
  .در صورت امکان آن را تعمیر یا تعویض کنید

 درست برقرار نشده است شیر الکتریکی اتصال شیلنگ ورودی بھ:  
  .گردد ضمن بازدید محل اتصال ، نسبت بھ اتصال صحیح شیلنگ بھ شیر الکتریکی اقدام

  سوراخ شده است پمپ خرطومی مخزن بھلولھ : 
  .خرطومی ، نسبت بھ رفع عیب یا تعویض آن اقدام گردد ضمن بازدید لولھ

 مخزن زیر یاتاقان آب بیرون می ریزد خراب شده و از پشت کاسھ نمد ماشین لباسشویی : 
و در آوردن محور بلبرینگ نمایید و پس از باز کردن تسمھ و پولی بزرگ  آب آن را تخلیھ. ماشین را خاموش کنید

  .کاسھ نمد را تعویض کنید و کاسھ نمد ،
 شیلنگ خروجی سوراخی دارد : 

  .آن را تعویض کنید
 از پمپ آب ، آب خارج می شود : 

  .کاسھ نمد پمپ خراب بود ، تعویض شود اگر. نسبت بھ رفع عیب آن اقدام شود
  مزبور سوراخ است صحیح نیست یا شیلنگاتصال شیلنگ رابط بین شیر الکتریکی و محفظھ جاپودری : 

  .یا رفع عیب نمایید. آن را تعویض کنید
 مزبور سوراخ شده است نحوی اتصال لولھ الستیکی رابط محفظھ جاپودری بھ مخزن اشکال دارد یا لولھ : 

  .نسبت بھ رفع عیب یا تعویض آن اقدام نمایید

  .آب داخل مخزن گرم نمی شود

 تنظیم نیست ترموستات : 
  .کنید آن را تنظیم

 ترموستات خراب است : 
  .آن را تعویض کنید

 المنت خراب است : 
مخصوص برای آب بندی الستیک المنت و مخزن  آن را تعویض و ھنگام نسب ھیتر یا المنت جدید از چسب

  .استفاده نمایید
 سیم رابط تایمر بھ المنت قطع است : 

  .سیم رابط را تعویض کنید
  مربوط بھ المنت خراب استپالتین تایمر : 

  .آن را تعویض کنید

  .کند اما موتور شستشو بھ کار نمی افتد  ماشین کامال آب گیری می
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 ھیدرواستات خراب است :  
  .آن را تعویض کنید. اندازد مربوط بھ موتور تایمر را بھ کار نمی پالتین ھیدرواستات

 سیم رابط ھیدرواستات بھ موتور تایمر قطع است : 
  .ورت لزوم آن را تعویض کنیددر ص سیم رابط را بررسی و

 موتور تایمر خراب است : 
  .آن را تعویض کنید

 چرخ دنده رابط موتور بھ چرخ دنده اصلی تایمر خراب است : 
  .کنید آن را تعویض

 بھ موتور خراب است خازن ھای رابط یا سیم. خازن خراب است : 
  .نسبت بھ رفع یا تعویض خازن ھادی آن اقدام شود

 ھای تایمر موتور خراب است پالتین : 
  .ھا را تعویض کنید صفحھ پالتین

 است موتور شستشو خراب : 
  .موتور تجدید یا تعویض شود ضمن بررسی موتور ، اگر عیب رفع نشود سیم پیچی

 تسمھ زیاد سفت شده است : 
  .تسمھ رکالژ شود

  .افتد افتد و سپس از کار می بعد از آبگیری ، موتور چند لحظھ بھ کار می

 رلھ اورلود خراب است : 
  .آن را تعویض کنید

 موتور نیم سوز شده است : 
  .پیچ موتور را تجدید یا تعویض کنید سیم

 بار ماشین زیاد است : 
  .بار ماشین را تعدیل کنید

 تسمھ سفت بستھ شده است : 
  .تسمھ را رکالژ کنید

  .کند افتد اما پمپ آب ، آب کثیف را از داخل مخزن تخلیھ نمی ماشین کار می

 کثیف است پمپ آب فیلتر : 
  .کنیدو آن را تمیز  فیلتر را باز کرده

 پالتین تایمر مربوط بھ پمپ خراب است : 
  .تعویض کنید صفحھ پالتین یا پالتین را

  گیرپاچ کرده است پمپ آب : 
  .پمپ آب را باز کرده و رفع گیرپاچ شود

 شیلنگ خروجی تاخورده است : 
  .تاخوردگی را درست نمایید

  .کند کشی نمی دھد اما دور تند ندارد و آب لباسشویی کلیھ کارھا را انجام می

 خازن خراب است : 
 .خازن را تعویض کنید
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  .با كشیدن ولوم تايمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمي شود -1عیب

اگر پس از كشیدن ولوم،عالوه بر آنكه ھیچ عكس العمل خاصي از ماشین ديده نمي شود،المپ خبر نیز روشن 
  :نشود علل ممكنه يكي از موارد ذيل مي باشد

  برق نداردپريز -1علت

  .به كمك ولت متر پريز را مورد بر رسي قرار داده و اگر عیب از پريز است نسبت به رفع آن اقدام نمايید -1رفع عیب 

  .با كشیدن ولوم تايمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمي شود-2عیب

  .دوشاخه و يا كابل رابط معیوب شده -2علت

ست، با رعايت كلیه موارد ايمني، رسیدن برق به ترمینال ماشین را در حالي كه دوشاخه به پريز متصل ا -2رفع عیب 
اگر برق از پريز به ماشین نمي رسد، ابتدا دو شاخه را باز نموده ، اگر اتصاالت در دو .به توسط ولت متر بر رسي كنید

  .شاخه صحیح است،كابل رابط را تعويض نمايید

  .وشن نمي شودبا كشیدن ولوم تايمر بطرف بیرون، ماشین ر -3عیب

  برق از ترمینال وارد كلید اصلي نشده  -3علت 

دو شاخه را از برق خارج نموده و بوسیله اھم متر ارتباط سیم ھا را از ترمینال تا كلید اصلي تايمر  -3رفع عیب 
  .بسیار ديده شده كه به سبب قطع يكي از اين سیم ھا ماشین روشن نمي شود.مشاھده نمايید

  .ولوم تايمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمي شود با كشیدن -4عیب 

  .كلید خراب است -4علت 

 2با استفاده از نقشه تايمر، كنتاكت ھاي كلید را شناسايي نمايید كلید لباسشويي ممكن است  -4رفع عیب 
بودن كلید در صورت خراب . كنتاكت و يا چھار كنتاكت باشد بوسیله اھم متر ھر كدام از قطب ھاي كلید را تست كنید

  .تايمر را بصورت اولیه در آوريد" مي بايست صفحه كنتاكت ھاي تايمر را باز كنید و پس از رفع عیب مجددا

  .با كشیدن ولوم تايمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمي شود -5عیب 

  .رابط ھاي میكروسوئیچ قطع است و يا میكروسوئیچ خراب است -5علت 

باز گشته را بیابید و در حالي " رفته و مجددا) میكروسوئیچ ( ز تايمر بطرف درب سیم ھاي رابطي كه ا -5رفع عیب 
اگر میكروسوئیچ سالم باشد، عقربه منحرف مي .بسته است اين دو سیم را به اھم متر متصل سازيد" كه درب كامال

اگر . آن را تست نمايیدشود و در غیر اين صورت، میكروسوئیچ را از محل استقرارش خارج نموده و بوسیله اھم متر 
  .میكروسوئیچ سالم است، كافیست سیم ھاي رابطش تعويض گردد تا ماشین روشن شود

در اين ماشین ھا نیازي نیست كه به . به كلید تايمر متصل است" در اكثر ماشین ھا ، المپ خبر مستقیما: تذكر
مراحل گردش برق مذكور، از میكروسوئیچ نیز اما بعضي از ماشین ھا ھستند كه عالوه بر . سراغ میكروسوئیچ برويد

  .تنھا در اين دسته از ماشین ھا مي تواند مورد بر رسي قرار گیرد 5علت . فاز بر مي گردد تا المپ خبر روشن شود

  .بمحض حركت دادن ولوم بطرف بیرون ، المپ خبر روشن شده اما ماشین آبگیري نمي كند - 6عیب 

در تشخیص عیب، سرعت عملتان افزايش يابد،توصیه مي شود،رابط ھاي شیر  براي آنكه - 6علت و رفع عیب 
در اين ( ولت را به شیر متصل سازيد  220الكتريكي را از آن جدا نموده و سپس بتوسط دو سیم مخصوص ، برق 

  ).حالت بايد مطمئن باشید كه شیر آب باز است و آب شھر نیز قطع نیست
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  :ي شروع به آبگیري نمود،عیب به ترتیب از موارد زير استاگر بمحض اتصال برق شیر الكتريك

سیم ھاي رابط بین كلید تايمر ،  -ھیدرواستات خراب است -میكروسوئیچ خراب است -درب ماشین باز است
مدار گردش فاز صحیح است زيرا به شیر فاز مي رسد اما نول  -میكروسوئیچ ، ھیدرواستات و شیر قطع شده است

  .شیر قطع است

شرح داده شده اما اگر با اتصال برق به خود شیر " تست میكروسوئیچ و ھیدرواستات در مبحث خودشان كامال
رجوع شود . ( الكتريكي نیز ماشین آبگیري را آغاز ننمود، شیر را از محل خود خارج و به رفع عیب آن خواھیم پرداخت 

  ).به مبحث شیر الكتريكي 

  . اتمام رسانده، اما عملیات بعدي انجام نمي شود ماشین عمل آبگیري را به - 7عیب 

  .ھیدرواستات خراب است -7علت 

به )11(پس از اتمام آبگیري و با باال آمدن ديافراگم درون ھیدرواستات، مي بايست كنتاكت مشترك -7رفع عیب 
ايد، ارتباط كنتاكت  با اھم متر در حالي كه برق ماشین را قطع نموده.كه به موتور متصل است،وصل شده باشد)13(

  . اگر ارتباط بر قرار نیست، ھیدرواستات را تعويض كنید زيرا تعمیر نمي شود. ھاي مذكور را مشاھده نمايید

  . ماشین عمل آبگیري را به اتمام رسانده، اما عملیات بعدي انجام نمي شود -8عیب 

  .موتور تايمر سوخته است -8علت 

ولت  220به برق "تايمر را از ساير قسمت ھاي مدار جدا نموده و مستقیماسیم ھاي بوبین موتور  -8رفع عیب 
اگر صداي چرخش چرخ دنده ھا بگوش رسید موتور تايمر سالم است در غیر اين صورت بوبین را تعويض .متصل سازيد

  . در مبحث تايمر ذكر شد. نمايید

  .انجام نمي شودماشین عمل آبگیري را به اتمام رسانده، اما عملیات بعدي  -9عیب 

با اھم متر ارتباط اين سیم كه مي بايست از . سیم رابط بین موتور تايمر و ھیدرواستات قطع شده است -9علت 
  .بسیار ديده شده كه قطع شدن اين سیم منجر به بروز عیب فوق شده است. روي نقشه پیدا شود را بر رسي كنید

  .شدن شیر آب ، ماشین شروع به آبگیري مي كنددر حالي كه ماشین خاموش است، با باز  - 10عیب 

رجوع شود به بحث شیر . ( شیر را از محل استقرارش خارج نموده و نسبت به رفع عیب اقدام نمايید -10رفع عیب 
  ) .الكتريكي 

  . در حال آبگیري است و عمل آبگیري قطع نمي شود" ماشین ، مرتبا -11عیب 

ي ، آب درون ديگ بسیار زياد شده بگونه اي كه از شیشه درب نیز ديده مي اگر در ازاي مدت آبگیر -11رفع عیب 
عیب به ) كه روش تست آن در مبحث مربوط شرح داده شده ( شود، مشروط به صحیح كار كردن ھیدرواستات 

اما اگر آب درون مخزن جمع . شیلنگ مذكور را تعويض نمايید. سوراخ بودن شیلنگ ھواي ھیدرواستات مربوط است
نمي شود و از زير ماشین نیز آب جاري شده ، يا شیلنگ تخلیه بر روي زمین افتاده،يا پاره شده است و يا شیلنگ 

فنري زير مخزن به واتر پمپ معیوب شده به ھر حال ماشین را از برق خارج ساخته و با قرار دادنش بر روي سطحي 
شیلنگ يا شیلنگ ھاي پاره و فرسوده را تعويض نمايید .شیب دار شیلنگ ھاي الستیكي زير ماشین را بازديد نمايید

  . تا عیب بر طرف شود

  . از ماشین در حال كار آب نشت مي كند -12عیب 

در پوش پشت ماشین و در پوش فوقاني را از ماشین جدا نموده و سپس ماشین را به برق متصل  -12رفع عیب 
محل نشت،يكي از ربط ھاي الستیكي آب است كه مي  اگر. كنید و محل نشت را در حال كار شناسايي نمايید 
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باشد كه بھتر ... ھم چنین ممكن است آب بر اثر تركیدگي قابه مخصوص جاپودري ، واتر پمپ و. بايست تعويض گردد
ين روش به منظور دست يابي به آب بندي مطلق تعويض موارد فوق است و اگر نشت از مخزن فرعي است كه رفع 

ابتدا بايد قطعات الكتريكي مانند تايمر ، ھیدرواستات ، خازن و شیر الكتريكي از . ي شود عیب قدري مشكل م
شاسي جدا و سپس رابط ھاي الستیكي را از مخزن و ساير قطعات مانند واتر پمپ جدا نمايید تا خروج مخزن فرعي 

ماشین به وضعیت عادي پس از خروج مخزن محل نشت بدقت جوشكاري شده و . ممكن گردد ) بدنه ( از شاسي 
  .خود باز گردانیده شود

  . ھیتر آب را گرم نمي كند -13عیب 

ھمانند گذشته به منظور افزايش سرعت عمل در عیب يابي ، سیم ھاي رابط ھیتر را جدا نموده و با  -13رفع عیب 
اگر پايه ھاي المنت  پس از قطع برق. ثانیه به ھیتر متصل نمايید 10براي " ولت را مستقیما 220يك سیم مخصوص 

اين مشكل يا از خود تايمر است كه مي بايست صفحه كلید . قدر گرم شده المنت سالم و به آن برق نمي رسد
ھاي تايمر باز شده و عیب بر طرف شود و يا سیم رابط بین تايمر و ھیتر يا نول ھیتر قطع است كه سیم معیوب بايد 

  . سريعآ تعويض شود 

سالم است و به آن برق نیز مي رسد اما بر اثر جرم گرفتگي سطح المنت ، آب دير گرم مي  ھیتر" گاھا :1تذكر 
سطح جرم روي المنت آنقدر افزايش مي يابد كه مانع گردش مخزن اصلي مي شود در اينگونه موارد بھترين . شود 

قطعات و " سطح المنت مجددا كار اينست كه چلیك و درام را از يكديگر جدا نموده و پس از رسوب زدايي كف چلیك و
  . اجزاء را بر يكديگر سوار نمايیم اين عمل ، عمر ماشین را افزايش داده و من بعد آب نیز سريع گرم مي شود

براي تست ھیتر . ديده مي شود كه نرسیدن برق به ھیتر به ھیتر از خرابي ھیتر استات است" گاھا : 2تذكر 
ده رابط ھاي اھم متر را با آن متصل كنید كه بالفاصله بايد عقربه حركت استات در حالیكه ماشین از برق جدا ش

  . در غیر اين صورت قابه ھیتر استات را جدا نموده و عیب را برطرف سازيد. نموده و به صفر نزديك شود

  . ماشین آبگیري نموده اما موتور شستشو كار نمي كند -14عیب 

  .:ب ھاي قبلي علت مي تواند به شرح زير باشدعالوه بر موارد مذكور در عی -14رفع عیب 

خازن راه انداز خراب است كه اگر مشكل از خازن باشد پس از آب گیري، موتور صداي خاصي را منعكس نموده  "اوال
خازن معیوب . اگر پولي را قدري بچرخانید موتور بگردش در مي آيد) با شنیدن آن صدا ( اما قدرت حركت ندارد در زمان 

  . ويض نمايید و اگر سیم ھاي رابط خازن از مدار جدا شده مشكل سیم را بر طرف نمايید تا موتور براه افتدرا تع

با دست ، درام يا پولي را .ممكن است بر اثر خرد شدن ياتاقان محور درام در موقعیت گريپاژ قرار گرفته باشد  "ثانیا
در صورت تعويض ياتاقان ھا ، كاسه نمدي ھاي مربوطه . بچرخانید،ماشین را از برق خارج نموده و به رفع عیب بپردازيد

زايش رسوبات داخل چلیك است كه مطابق مطالب ارائه شده عدم حركت درام به سبب اف" گاھا.را نیز تعويض كنید
الزم است ذكر شود در صورت گريپاژ بودن درام، از موتور صداي ھوم .قبلي مي بايست چلیك رسوب زدايي شود

  . شنیده مي شود

الي سیم سیم ھاي رابط موتور را جدا نموده و به توسط يك اھم متر ديجیت.ممكن است عیب از خود موتور باشد "ثلثا
ھاي دور كند را شناسايي نموده و به توسط خازن راه انداز مداري را مستقل از سیم بندي مدار ايجاد نمايید اگر با 

اتصال برق دور كند براه افتاد موتور سالم است و سیم ھاي رابط خود ماشین معیوب است اما اگر موتور حركت نكرد، 
سپاريد تا پس از آزمايش مجدد، در صورت نیاز موتور را تجديد سیم پیچي مي بايست موتور را به تعمیر كاري مجرب ب

  . نمايد

  .ماشین عمل شستشو را انجام مي دھد اما آب كثیف تخلیه نمي شود -15عیب 

ولت  220سیم ھاي رابط پمپ تخلیه را از آن جدا نموده و به توسط سیمي مستقل ، به پمپ برق  -15رفع عیب 
متصل نمايید اگر آب تخلیه شود نتیجه مي گیريم به پمپ برق نمي رسد سیم ھاي رابط و اتصال صحیح كنتاكت ھا 

مدار خارج نموده و پس از تفكیك قطعات اگر پمپ با اتصال مستقیم برق نیز عمل نكرد آن را از . در تايمر بر رسي گردد
از جمله اين عیوب مي تواند گريپاژ شدن محور موتور ، گیر . عیب را كه مكانیكي يا الكتريكي است بر طرف مي كنیم

  . باشد... كردن پروانه تخلیه بر اثر پیچیدن نخ و كرك بدور محورش ، سوختن سیم پیچ پمپ و
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  . اما بالفاصله از كار مي افتدموتور شروع به كار نموده  -16عیب 

  . به مبحث محافظ الكتريكي موتور مراجعه نمايید. بي شك سر راه موتور ، اورلود قرار گرفته  -16رفع عیب 

  .دور تند ماشین عمل نمي كند و در نتیجه آب لباس ھا گرفته نمي شود -17عیب 

  .خازن راه انداز مربوط بدور تند خراب است -17علت 

ودر صورت خراب بودن آن . خازن را به روش مذكور در مبحث خازن از فھرست لوازم برقي تست نمايید -17رفع عیب 
  . را تعويض كنید

  .دور تند ماشین عمل نمي كند و در نتیجه آب لباس ھا گرفته نمي شود - 18عیب 

  .به دور تند ولتاژ نمي رسد -18علت 

بط موتور را جدا نموده و پس از شناسايي سر سیم ھاي به منظور تشخیص صحیح، سیم ھاي را -18رفع عیب 
اگر با اتصال به برق دور تند موتور عمل نمود يا از . مربوط به دور تند ء آن را از سیم بندي مدار استارت مستقل نمايي

  تايمر ولتاژ به آن نمي رسد و يا سیم ھاي رابط مخصوص دور تند دچار مشكل شده 

ا اھم متر تست نمايید و اگر سیم ھا سالمند، پس از باز نمودن صفحه كنتاكت ھاي تايمر ، ابتدا سیم ھاي رابط را ب
  . با اسپري كنتاكت شور يا سمباده نرم ، سطح پالتین ھا را تمیز كنید

  .دور تند ماشین عمل نمي كند و در نتیجه آب لباس ھا گرفته نمي شود - 19عیب 

  .دور تند سوخته است -19علت 

اگر با وصل برق به دور تند مستقل از مدار لباسشويي از موتور صداي ھوم شنیده شد و حركت نكرد  -19رفع عیب 
  .و يا ھیچ عكس العمل نشان نداد مي بايست سیم پیچ ھاي دور تند تجديد شود

  .ماشین به ھنگام شستشوي لباس ، حركت مي كند - 20عیب 

اين بست ھا ممكن است بدنه را به شاسي بسته . تبطور قطع بست ھاي ماشین باز نشده اس -20رفع عیب 
میزان . باشند، در اين صورت حركت درام لرزش شديدي را به بدنه وارد نموده، در نتیجه ماشین جابجا مي شود 

در پوش فوقاني ماشین را جدا نموده و چلیك را بطرف پايین و باال . حركت ماشین در دور تند به وضوح مشھود است 
  . يا بست ھاي باز نشده باشید  اگر در برابر شما مقاومت نشان داد، بدنبال بست. راست حركت دھید و يا چپ و 

  . صداي ماشین به ھنگام كار زياد است -21عیب 

در مبحث موتور ھاي آسنكرون به شیوه تشخیص صحت ياتاقان ھا .ياتاقان ھا خراب شده اند - 21علت و رفع عیب 
  . ور مراجعه فرمايیدبه مبحث مذك.اشاره شده است

  . صداي ماشین ھنگام كار زياد است  -22عیب 

  . سه نظام نگھدارنده درام شكسته است -22علت 

اگر سه شاخه نگھدارنده، درام يا حتي يكي از شاخه ھا بشكند، باالخص در سرعت باال درام لنگر  -22رفع عیب 
براي اظھار نظر قطعي الزم است چلیك و درام باز . انداخته و به احتمال قوي با ديگ فرعي يا ھیتر در گیر مي شود

الزم است ذكر شود كه شكستن اين قطعه ، . نموده و سه شاخه نگھدارنده درام را از نزديك مورد بر رسي قرار دھید
از . بي شك ياتاقان ھا را نیز خرد نموده و اگر لنگر درام در حال چرخش بیش از اندازه باشد ھیتر نیز آسیب مي بیند

  . اين رو بمحض احساس صداي خشن و غیر طبیعي از ماشین ، كار را تا زمان بازديد كلي متوقف نمايید
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  . ھنگام كار زياد است صداي ماشین  -23عیب 

  . الستیك دور درب از جاي خود خارج شده يا غیر استاندارد است - 23علت 

از آن جا كه فضاي بین چلیك و درام در ناحیه درب ماشین ، ناچیز است ،خروج جداره داخلي الستیك  -23رفع عیب 
اي غیر استاندارد مورد ، حساس تر در مورد الستیك ھ. دور درب از جاي خود موجب درگیري آن با درام مي شود

اگر الستیك از جاي . خواھد بودو جاگذاري آن ھا درون ماشین ، به صورتیكه با درام در گیر نشوند بسیار مشكل است
بر روي حاشیه ھاي دروني الستیك دور درب " به محل استقرارش باز گردد و مجددا" خود خارج شده بايد مجددا

  . گیرد تا براحتي آزاد نگردد تسمه يا فنر مخصوصش قرار

در اكثر ماشین ھا مي توان با عقب كشیدن مخزن فرعي ، بر الستیك دور درب مسلط شد و آن را از ماشین : تذكر
و يا فیلكو اين امر بدون خارج  ZF50اما در بعضي از ماشین ھا مانند ارج . به ماشین اضافه نمود" خارج نمود و يا مجددا
  . ز شاسي محال استنمودن مخزن فرعي ا

  . صداي ماشین ھنگام كار زياد است  -24عیب 

  . تسمه خراب شده است -24علت 

  . تسمه معیوب را با سايز مشابه اش تعويض نمايید -24رفع عیب 

  

  . صداي ماشین ھنگام كار زياد است  -25عیب 

  ھیتر در جاي خود قرار نگرفته  -25علت 

در كف چلیك غالف مخصوص ھیتر قرار داده شده است اگر پس از رسوب زدايي و يا تعويض ھیتر  -25رفع عیب 
ھیتر را از ماشین خارج نموده و " مجددا. صداي ماشین افزايش يابد، بدون شك ھیتر در جايگاه خود قرار نگرفته 

  . سعي كنید به ھنگام جاگذاري آن به مورد مذكور توجه گردد

  . شین ھنگام كار زياد استصداي ما  -26عیب 

  . تسمه يا پولي ھا با سیم بندي ماشین در گیر شده اند -26علت 

در پوش پشت ماشین را باز كنید و در صورت مشاھده اين عیب سیم ھاي آزاد شده از كالف را با  -26رفع عیب 
  . بست ھاي مخصوص ماشین يا مفتول ھاي روكش دار به شاسي متصل سازيد

  . ي ماشین ھنگام كار زياد استصدا  -27عیب 

  .ياتاقان ھاي موتور شستشو خراب شده -27علت 

به روش مذكور در مبحث عیب يابي موتور ھا ياتاقان ھا را آزمايش نمايي و در صورت خراب بودن با  -27رفع عیب 
  . رعايت كد مخصوص بلبرينگ، نوع مشابه را جايگزين سازيد

  . ھاي خود متوقف مي شودتايمر در اواسط برنامه  - 28عیب 

  .توپي تايمر معیوب است -28علت 

به سبب چرخاندن تايمر در جھت مخالف قسمتي از زائده ھا خرد شده و چون آن قسمت از " قطعا -28رفع عیب 
  .) به توضیحات مبحث تايمر مراجعه نمايید.( برنامه ھا اجراء نشده ساير برنامه ھا نیز اجراء نمي شود
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  .در اواسط برنامه ھاي خود متوقف مي شود تايمر -29عیب 

  . چرخ دنده ھاي موتور تايمر معیوب شده اند -29علت 

از آنجاكه چرخ دنده ھاي مجموعه موتور .گفتیم كه وظیفه اصلي موتور تايمر حركت محور تايمر است -29رفع عیب 
از اين رو الزم است . كنند پالستیكي بوده و عمر مفید دارند در مقطع خاصي سائیده شده ودرست عمل نمي

  .قسمت موتور تايمر سرويس كلي شود

  . تايمر در اواسط برنامه ھاي خود متوقف مي شود - 30عیب 

  . ھیتر سوخته است -30علت 

در بعضي از لباسشويي ھا از ھیتر استات مخصوص استفاده مي شود به اين صورت كه پس از  -30رفع عیب 
رسیدن آب به دماي خاص كنتاكتي درون ھیتر استات بسته مي شود كه در واقع با بسته شدن اين كنتاكت موتور 

كت مذكور برق دار نشده در تايمر اجازه مي يابد به ادامه حركت محور تايمر بپردازد اگر ھیتر سوخته باشد ، كنتا
  . اگر ھیتر سالم است ترموستات را تعويض نمايید. نتیجه تايمر در ھمان مرحله متوقف مي شود

  . تمام پودر ريخته شده به جاپودري ، به چلیك منتقل نمي شود -31عیب 

  . فیلتر شیر الكتريكي كثیف است -31علت 

آب ورودي به جاپودري كم است در نتیجه عیب مذكور رخ مي دھد  در صورت كثیف بودن فیلتر ، فشار - 31رفع عیب 
  . فیلتر را از شیر جدا نموده و پس از تمیز شدن به آن برگردانید تا فشار آب تقويت شده و عیب بر طرف شود. 

  .تمام پودر ريخته شده به جاپودري ، به چلیك منتقل نمي شود -32عیب 

  . جاپودري كثیف است -32علت 

. به مرور بر اثر كاركرد مداوم، مقداري از پودر مرطوب در جاپودري رسوب نموده و خشك مي شود -32 رفع عیب
. رفته رفته مقدار پودر ھاي سخت شده افزايش يافته واز انتقال مقدار بیشتري پودر به جاپودري جلوگیري مي كند

تا عیب بر . ھاي سفت شده را پاك نمايید براي رفع اين مشكل مي بايست جاپودري را از ماشین جدا ساخته و پودر
  . طرف شود

  . ماشین داراي اتصال برق بدنه است -33عیب 

  . يكي از قطعات الكتريكي داراي اتصال بدنه است -33علت 

ھیدرو  -واتر پمپ-شیر الكتريكي-ابتدا سیم ھاي رابط تمامي مصرف كننده ھاي ماشین مانند پمپ -33رفع عیب 
استات و ھیتر را قطع نموده و به توسط چراغ سري به جستجوي قطعه معیوب بپردازيد ودر صورت شناسايي، آن را 

  . تعمیر يا تعويض نمايید

  . ماشین داراي اتصال بدنه است -34عیب 

  .م ھاي رابط معیوبندسی -34علت 

اگر قطعات الكتريكي سالمند يكي از سیم ھا معیوب است كه اگر شناسايي آن دشوار است سیم  -34رفع عیب 
  . تجديد نمايید" بندي ماشین را كامال

  : مدار الكتريكي ماشین لباسشويي
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. اين مدار در ماشین ھاي مختلف متنوع است. مدار الكتريكي بیانگر ارتباط اجزاء مختلف ماشین با يكديگر مي باشد 
به عبارت ديگر ھر ماشین لباسشويي نقشه مختص به خود دارد كه با استفاده از آن تفكیك اجزا، الكتريكي از يكديگر 

ھاد مي شود قبل از باز نمودن سیم بندي ماشین نقشه را با پیشن. ، تعمیر و عیب يابي به سھولت انجام مي شود
ديده شده كه كارخانه سازنده اي به ھنگام ارائه نقشه به برخي از اتصاالت " گاھا. اتصاالت الكتريكي تطبیق دھید

د اشاره نمي كند از اين رو اگر در موارد مشابه بدون دقت كافي سیم بندي ماشین باز شود به ھنگام اتصال مجد
يا بسیار ديده شده كه رنگ سیم ھاي مذكور با رنگ سیم ھاي موجود در ماشین مطابقت . دچار مشكل خواھید شد

ندارد بنابراين به صرف داشتن نقشه ، سیم ھا را از تايمر و ساير اجزاء جدا نسازيد بلكه ابتدا رنگ سیم ھا و شماره 
  . به سرويس آن اقدام نمايید ھاي واقعي ماشین را با نقشه مطابقت داده و سپس نسبت

جھت تسلط بر نقشه يك ماشین كافیست بر سمبل ھاي الكتريكي كه در ادامه و در صفحه بعد تعدادي از آن ھا 
بدانید زيرا نحوه اتصاالت " عالوه بر آن نیاز است مفاھیم اولیه مدارات الكتريكي را عمیقا. آورده شده مسلط باشید 

اري موارد حیاتي است و به فرض اشتباه بستن دو قطه سري ، بصورت موازي ، مي تواند اجزاء مختلف با ھم در بسی
در ادامه ، مدار الكتريكي ماشین ھاي متعددي آورده شده كه امید است مورد . منجر به بروز حادثه مخربي گردد

  . استفاده شما قرار گرفته و مفید واقع شود
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  : XQB65-A16Bمدار ماشین لباس شویي  تمام اتوماتیك  مدل 
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 XQB65-A16Bراھنمایي رفع عیب لباس شویي تمام اتوماتیك مدل 
 

:راھنماي رفع عیب 

راه حل علل احتمالي بروز عیب نشانه

شلنگ تخلیه تا خورده يا گرفته دقیقه تخلیه ي آب انجام   10 بمدت
نمي شود E1

بسته است  ” آيا درب دستگاه كامال
جواب بلي است با واحد خدمات   اگر

تماس بگیريد

خشك كردن خوب انجام نمي   عمل
شود E2

آيا مكان ماشین لباس شويي ناصاف  
است اگر جواب خیر است با واحد  

بگیريد خدمات تماس

ھا   دستگاه امكان خشك كردن لباس
را ندارد  E3

چنانچه شیر آب سالم است با واحد  
تماس بگیريد خدمات

حجم آب داخل دستگاه كم است

E4
”  باز نموده و مجددا درب را” مجددا

ببنديد و دگمه ي شروع بكار را فشار  
دھید 

دقیقه باز بماند  10اگر درب بیش از 

E5
با واحد خدمات تماس بگیريد ي شروع را فشار   زماني كه دگمه

دقیقه   10دستگاه بمدت مي دھید 
آالرم مي زند 

E0

پس از ھر بار مشاھده ي عیب درب دستگاه را باز كنید تا صداي بوق دستگاه قطع شود و مطابق جدول فوق  -
. شروع بكار مي كند” مشكل را رفع نمایید و مجددا درب دستگاه را ببندید ماشین مجددا
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  معرفي صفحھ ي نمایشگر
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دقیقھ ھیچ  15شود و چنانچھ تا با فشردن دگمھ ي پاور دستگاه در حالت نرمال روشن مي  - 12

 .دستگاه اتوماتیك خاموش مي شود تدم دستوري بھ دستگاه وارد نشود در طي این

با فشار این دگمھ پس از دگمھ ي پاور انتخاب نوع كاركرد دستگاه و مدت  شما مي توانید  - 11

 .كاركردش را بھ انتخاب خود دستگاه قرار دھید  

ید برنامھ ي مورد نظر خود را براي شستشوي لباس ھایتان انتخاب كنید با فشردن این دگمھ مي توان -9

 .كھ با ھر بار فشردن این دگمھ نوع شستشوي مد نظرتان  را انتخاب نمایید

 دگمھ ي  انتخاب زمان شستشو -6

 انتخاب زمان آبكشي  -7

 انتخاب زمان خشك كردن  -8

ھ سیستم فاقد المنت گرمادھي است بنابراین جھت البتھ توجھ كنید ك( جھت انتخاب میزان گرماي آب  -2

 )سیستم ورودي آب دارید 2ایجاد آب گرم یا ولرم نیاز بھ 

 .با فشردن این دگمھ زمان شروع بھ كار لباس شویي را با تاخیر تعیین نموده تنظیم مي نمایید  -4

 .حالت را نمایش مي دھدقبل از فشردن دگمھ ي شروع بھ كار این دگمھ را فشار دھید كھ نمایشگر این 

 قفل كودك -3

اضافھ كردن یون نقره بمنظور كاھش سختي آب و كم كردن مصرف مواد شویندگي كھ قبل از  -1

 .انتخاب دگمھ ي شروع این حالت را انتخاب مي نمایید
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  XPB60-8125Sو XPB90-8167Sاطالعاتي در رابطھ با ماشین لباس شویي نیمھ اتوماتیك مدل  

مشخصات فني  

 XPB60-8125S: مدل دستگاه 
XPB90-8167S
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