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کارعملی شماره1

الف ( - توانایی باز کردن، عیب یابی ،تعمیر، بس��تن و راه اندازی ماشین لباسش��ویی 
اتوماتیک در از جلو و با تسمه و پولی و موتوراونیورسال با برد سرعت

ب (- توانای��ی باز ک��ردن، عیب یابی،تعمیر، بس��تن و راه اندازی ماشین لباسش��ویی 
اتوماتیک در از جلو و بدون تسمه و پولی با اتصال مستقیم موتور به شفت

ج (- توانایی بازکردن سیستم تولید هوای گرم در لباسشویی های تمام اتوماتیک
د (- توانایی آزمایش سالمت سنجی خازن ها به وسیله آوومتر دیجیتالی و عقربه ای

ابزار و تجهیزات مورد نیاز کار عملی:
1- میزکار کارگاهی و میزگردان وسط،

2- لباس کار و دستکش
3- آوومتر )1 دستگاه(

4- آچار بوکس )1 سری (
5- پیچ گوشتی دوسو و چهارسو در اندازه های مختلف 

6- پیچ گوشتی خورشیدی )1 سری (
7- آچار آلن ) 1 سری (، آچار تخت، آچار رینگ

8- آچار فرانسه، انبر قفلی، انبرکالغی، انبر دست
9- سیم چین، دم باریک

10- پولی کش دوبازو و سه بازو
11- خار بازکن و خار جمع کن

در این قس�مت از کتاب به منظور باال  بردن سطح توانایی هنرجویان 
در ب�از کردن، عیب یاب�ی، تعمیر، بس�تن و راه ان�دازی نمونه هایی از  
ماشین لباسش�ویی اتوماتیک را بررس�ی می کنیم و سپس به بررسی 
آزمای�ش خازن ها با آوومت�ر عقربه ای و دیجیتال�ی می پردازیم و در 
نهای�ت جداول عیب یابی ماشین لباسش�ویی اتوماتیک و دیجیتال را 

ارائه می  دهیم.
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ال�ف ( - توانای�ی ب�از ک�ردن، عیب یابی،تعمی�ر،  بس�تن و راه اندازی  
ماشین لباسشویی اتوماتیک در از جلو  با تسمه ، پولی ،  موتور اونیورسال 

و برد سرعت

در ش��کل4 - 2یک دستگاه لباسشویی اتوماتیک نشان داده شده که به علت ایجاد 
صدا و لرزش بیش از انداز ،به تعمیرگاه آورده شده است. 

در بازدی��د اولیه از این ماشین لباسش��ویی، علت ایجاد صدای بی��ش از اندازه آن،  
خرابی بلبرینگ های دیگ لباسش��ویی یا موتور تش��خیص داده شد برای تشخیص 
عیب مذکور، تس��مه ماش��ین را از روی پولی بزرگ موتور جدا کنید و پولی را با 

دست به حرکت درآورید.  
 اگر بلبرینگ های موتور خراب باشد، حتماً صدای خرابی آن به گوش شما مي رسد. 
حال پولی بزرگ سر ش��فت آبکش را به حرکت در آورید .با مشخص شدن عیب 

بلبرینگ های دیگ، علت صدای بیش از اندازه مشخص مي شود.
علت لرزش ماشین  لباسشویی را نیز می توان از معیوب بودن کمک های اصطکاکی 
آن دانس��ت .برای تعویض بلبرینگ های دیگ ،حتم��ا باید دیگ به طورکامل باز و 
سپس مونتاژ گردد. بهتر است برای تعویض کمک های معیوب، زمانی که دیگ از 

داخل بدنه خارج شده، اقدامات الزم انجام گیرد. 
 این واحد کار، در 26  قسمت تنظیم شده است.

شکل 2-4 
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قسمت اول: روش باز کردن و سرویس فیلتر لباسشویی

در  ش��کل 5-2 مکان فیلتر را مش��اهده می کنید که محل جمع آوری کرک، پشم، 
ذرات خارجی و اش��یای به جا مانده در لباس ها مثل س��وزن، سنجاق، دکمه و سکه 
مي باش��د. برای بازکردن در روی فیلتر، انتهای لوالی در را با انگش��ت فشار دهید تا 

در باز شود.      
مطابق شکل 6-2 فیلتر را به سمت چپ در جهت عکس حرکت عقربه های ساعت 

بچرخانید و سپس آن را به طرف بیرون بکشید تا از جای خود خارج شود.

طبق شکل 7-2 بهتر است پس از چند بار شست و شو، فیلتر را بیرون آورده و پس 
از  تمیز کردن ، آن را در جای خود قرار دهید. توجه کنید که فیلترها به صورت های 
مختلف��ی طراحی ش��ده اند و در دفترچه راهنمای هر ماش��ین، طرز خارج کردن آن 

توضیح داده شده است.
 ش��کل 8-2 قس��مت داخلی فیلتر یک پمپ آب را نشان مي دهد. عدم وجود فیلتر، 
باعث وارد ش��دن اشیاي خارجی به داخل پمپ آب و توقف حرکت پروانه پمپ و 

در نهایت سوختن الکتروموتورآن مي شود.

شکل 6-2 شکل 2-5 

شکل 2-7  شکل 2-8 
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قسمت دوم: روش بازکردن و تعمیر میکروسوئیچ در لباسشویی
مطابق شکل 9-2 دستگیره در را با کمی فشار به طرف خود بکشید تا در از الستیک 
دور خود جدا ش��ود. قوس مخصوص شیش��ه در به همراه الستیک دور آن، وظیفه 

آب بندی دیگ را به عهده دارند. 
مطابق شکل10-2 با باز شدن در لباسشویی، لبه بیرونی الستیک دور در، نوع قوس 
شیشه، قس��مت داخلی آبکش اس��تیل و محل قرار گرفتن اهرم ضامن در  به خوبي 

دیده مي شوند. 

مانند ش��کل 11-2 ب��رای جدا کردن لبه الس��تیک در از بدنه لباسش��ویی، باید فنر 
بیرونی دور در را با یک پیچ گوش��تی کوچک دوس��و به طرف بیرون بکشید تا فنر 

آزاد شود.
مطابق ش��کل 12-2 با آزاد ش��دن فنر بیرونی دور الستیک، فنر را از جای خودش 

خارج کنید.  

شکل 2-9  شکل 2-10 

شکل 2-11  شکل 2-12 
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مطابق ش��کل 13-2 الستیک در را به آرامی از یک طرف از بدنه جدا کنید. 
در غیر  این صورت با وارد شدن فشار بیش از اندازه به الستیک آسیب خواهد 

رسید.    

نظیر شکل 14-2 پس از جدا شدن الستیک، آن را در داخل دیگ قرار دهید 
تا بتوانید به آساني میکروسوئیچ در را خارج کنید.

مطابق ش��کل 15-2 دو عدد پیچ چهارس��وي نگهدارنده میکروسوئیچ و قاب 
میکروسوئیچ را باز کنید.

مطابق ش��کل 16-2 میکروس��وئیچ و قاب روی آن از بدنه جدا شده، ولی به 
علت متصل بودن سیم به آن، در داخل بدنه به صورت معلق مي ماند.

     

شکل 2-13 

شکل 2-14 

شکل 2-15 

شکل 2-16 



137

مطابق شکل 18-2 با یک دست میکروسوئیچ را از پشت بدنه بیرون 
آورید. در این ش��کل نحوه قرارگرفتن قاب و میکروسوئیچ بر روی 

یکدیگر نشان داده شده است.  

  در ش��کل 19-2 قاب بر روی میکروس��وئیچ قرار داده شده تا نحوه 
قرارگرفتن آن را بر روی بدنه مشاهده کنید.

 مطابق ش��کل 20-2 دو نوع میکروسوئیچ را که روی لباسشویی های 
جدید به کار رفته مش��اهده می کنیم. ساختمان داخلی و طرز کار آن 

در قسمت اجزاي لباسشویی توضیح داده شده است.

 

در شکل 21-2  الف، پشت میکروسوئیچ مذکور را مشاهده می کنید. 
کاربرد این نوع میکروسوئیچ در ماش��ین هایی است که دستگیره ای 
روی در ماشین وجود ندارد و براي باز کردن در ماشین، باید از اهرم 
چرخاننده یا دکمه فش��اری اس��تفاده کرد. در شکل مذکور به خوبي 

مي توان طرز کار این نوع در بازکن ها را مشاهده کرد.    

شکل 2-18 

شکل 2-19 

شکل 2-20 

شکل 2-21 
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  قسمت سوم: روش باز کردن در روی لباسشویی

 مطابق ش��کل 22-2 ابتدا دوش��اخه را از پریز برق جدا کرده و شیلنگ خروجی را 
از ورودی فاضالب خارج کنید.پس از بس��تن ش��یر آب شیلنگ ورودی آب را از 
ماشین جدا کنید.طبق شکل 23-2  با یک آچار بوکس شماره 7 ، یکی از پیچ های 
نگهدارنده درپ��وش روی بدنه را باز کنید.در ش��کل 24-2 دومین پیچ نگهدارنده 
درپوش روی بدنه را نیز باز می کنیم تا در آزاد ش��ود.مطابق شکل 25-2 با باز شدن 
دو عدد پیچ نگهدارنده درپوش روی ماش��ین، با هر دو دس��ت درپوش را به طرف 
جلو فش��ار دهید تا به صورت کشویی حرکت کند. مطابق شکل 26-2 با کمی فشار 
و به صورت هماهنگ از دو طرف، درپوش به طرف جلو حرکت کرده و ش��یارهای 
روی درپوش از روی خارهای موجود در بدنه ماش��ین جدا مي گردد. نظیر ش��کل 
27-2 درپوش آزاد ش��ده را به آرامی  از روی بدنه بردارید.در این مرحله، احتمال 
شکس��تن خارهای روی بدنه، زیاد است و باید دقت  بیشتری  کرد. طبق شکل 28-
2 ،ش��یارهایی در دو طرف درپوش باال وجود دارد که باید در هنگام بستن درپوش 
، دقت کنید تا خار روی بدنه به طور دقیق در داخل بریدگی شیار قرار گیرد. سپس 
درپوش را به طرف عقب ماش��ین کش��یده و آن را در جای خود قرار دهید و پس از 
آن، پیچ هاي درپوش را ببندید. مانند ش��کل 29-1 با برداشتن درپوش باالی ماشین، 
قس��مت هایی از اجزاي ماشین ش��امل تایمر، خازن پارازیت گیر، دو عدد شیر برقی 
تکی، مربوط به آب گرم و س��رد، جاپودری و وزنه س��یمانی با روکش پالستیکی  

به خوبي دیده مي شوند.  

شکل 2-22  شکل 2-23 
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شکل 2-24  شکل 2-25 

شکل 2-28  شکل 2-29 

شکل 2-26  شکل 2-27 
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شکل 2-30  شکل 2-31 

قسمت چهارم: روش باز کردن و تعویض الستیک دور در

مطابق ش��کل 30-2 ابتدا به وس��یله دس��تگیره در، ضامن آن را آزاد کنید تا در  باز 
شود.

طبق شکل 31-2 در را به طور کامل باز کرده و سیم فنری محکم کننده لبه الستیک 
ب��ه بدنه ماش��ین را از جای خود خارج کنید. نظیر ش��کل 32-2 به آرامی و از یک 
سمت، لبه خارجی متصل به بدنه ماشین را جدا کنید. دقت کنید فشار بیش از اندازه 

و نادرست، موجب آسیب رسیدن به الستیک  دور در مي شود. 
مطابق شکل 33-2  پس از باز شدن الستیک از لبه روی بدنه ماشین، آن را در داخل 

دستگاه قرار دهید. 

طبق ش��کل 34-2 الس��تیک از طرف دیگر بر روی  شیار مخصوص لبه دیگ بسته 
ش��ده و به وسیله یک س��یم فنری و پیچ و مهره بلند به دیگ محکم شده است. برای 
جداکردن الس��تیک از دیگ، باید از یک پیچ گوش��تی  بلند استفاده کرد و پس از 

باز کردن پیچ، سیم فنری را آزاد کرد. 
مطابق ش��کل 35-2 پس از باز ش��دن پیچ، می توانید سیم فنری را از روی الستیک 

جدا کنید و آن را بیرون آورید.
 در شکل 36-2 سیم فنری و پیچ و مهره آن  به خوبي دیده مي شود. جنس این سیم 

فنری، گالوانیزه است و در مقابل رطوبت و حرارت مقاوم است و زنگ نمی زند.
مطابق ش��کل37-2 الس��تیک را از لبه دیگ جدا کنید و به آرام��ی آن را از داخل 

دیگ بیرون بیاورید و سپس الستیک را مورد بررسی قرار دهید. 
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شکل 2-32  شکل 2-33 

شکل 2-34  شکل 2-35 

شکل 2-36  شکل 2-37 
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شکل 2-38  شکل 2-39 

شکل 2-40 

سوراخ تخليه آبلبه ديگ

مانند شکل 38-2 پس از بیرون آوردن کامل الستیک، آن را بررسی می کنیم و اگر 
زدگی یا پوسیدگی کمی نیز در آن مشاهده شود، باید حتما تعویض گردد.

مطابق ش��کل 39-2 باید دقت کرد تا در موقع تعویض نوعی الس��تیک دور در، که 
سوراخ تخلیه آب دارند، حتما سوراخ ها در قسمت پایین قرار گیرند.

ش��کل 40-2 طرف دیگر سوراخ ها و الستیک در را که داخل دیگ قرار مي گیرد 
نشان مي دهد. وجود این سوراخ ها باعث مي شود که آب در بین شیارهای الستیک 
جمع نش��ود. در ضمن الس��تیک هایی وجود دارند که برجس��تگی هایی در قسمت 
کناره ی��ا پایین آن ها وجود دارد و باید در مقابل ش��یار روی دیگ قرارگیرند تا به 
راحتی قابل نصب باش��ند. هم چنین الستیک هایی نیز وجود دارند که ساخت آن ها 
به گونه ای اس��ت که به هر شکل مي توان آن ها را نصب کرد. در ضمن پیچ گوشتی 
بلند مخصوص باز کردن پیچ مربوط به س��یم فنری روی الس��تیک، در شکل نشان 

داده شده است.
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شکل 2-41  شکل 2-42 

شکل 2-43 

قسمت پنجم: روش جدا کردن پانل جلوی لباسشویی

مطابق ش��کل 41-2 ابتدا با گرفتن دستگیره جاپودری، آن را به طرف بیرون کشیده 
و از جای خود خارج کنید . 

طبق ش��کل 42-2 جاپودری را از داخل جایگاهش بیرون آورید. جاپودری دارای 
سه قسمت است که در لباسشویی های مختلف،   به شکل های گوناگون نام گذاری 

شده است:  
قسمت اول )سمت چپ(:  A ǀ 1  مقدماتی

قسمت دوم )قسمت وسط(:  B ǀ 2 اصلی

قسمت سوم)سمت راست(:  * C 3  مواد نرم کننده 

 مطابق ش��کل43-2  قس��مت های مختلف جاپودری دارای اندازه یکسانی نیستند، 
زیرا مقدار پودری که در قس��مت شستش��وی اصلی قرار می دهی��م، تقریبا دو برابر 

پودری است که در قسمت شستشوی مقدماتی مي باشد. 
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شکل 2-44  شکل 2-45 

شکل 2-46  شکل 2-47 

در ش��کل 44-2 قسمت س��وم جاپودری که ویژه مواد نرم کننده مي باشد  به خوبي 
نش��ان داده شده است. لوله خروجی این قس��مت، کمی باالتر از کف جاپودری و 
به ارتفاعی پائین تر از لبه محفظه جاپودری اس��ت. م��وادی که در این محفظه قرار  
مي گی��رد، کمی پائین تر از لوله خروجی اس��ت و یک درپوش با حالتی مخصوص 
روی آن ق��رار دارد ک��ه با ک��ف محفظه،فاصله کمی دارد و مخل��وط آب و مواد 

نرم کننده از زیر درپوش و از باالی لوله خروجی وارد دیگ مي شوند.
مطابق شکل 45-2  با یک پیچ گوش��تی چهارسو، یکی از پیچ های نگهدارنده پانل 

را باز کنید. 

مانند ش��کل 46-2 پیچ دیگر پانل را نیز با همان پیچ گوش��تی چهارسو بازکنید. در 
ش��کل روبرو، محفظه قرارگرفتن جاپودری به خوبي دیده مي شود. سوراخی که در 
پایی��ن محفظ��ه قرار دارد، مج��رای ورودی آب و پودر به داخل دیگ لباسش��ویی 

مي باشد.
نظیر شکل 47-2 پانل را از دو طرف گرفته و با کمی فشار آن را به طرف جلو بکشید 

تا از بدنه لباسشویی جدا شود.
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شکل 50-2 شکل 49-2 شکل 2-48 

شکل 52-2 شکل 2-51 

در شکل 48-2 جدا شدن پانل از بدنه لباسشویی را مشاهده می کنید. با جدا شدن 
پانل،  قس��مت های دیگری از اجزای لباسش��ویی ش��امل: کلیدها، ولوم ها، صفحه 

تقسیم آب در پشت ولوم و تایمر دیده مي شوند.

مطابق شکل 49-2 برای جداشدن پانل، المپ خبر را از جای خود خارج کنید.

در ش��کل 50-2 پانل از جای خود خارج شده اس��ت و باید تا پایان کار در یک 
محل مطمئن نگهداری شود تا آسیب نبیند.

قسمت ششم: طریقه بیرون آوردن ولوم تایمر و ترموستات قابل تنظیم 
لباسشویی

مطابق شکل 51-2  برای انتخاب برنامه، ولوم تایمر را در جهت حرکت عقربه های 
س��اعت بچرخانید. ولي توجه داشته باشید هرگاه  ولوم  در جهت عکس حرکت 

عقربه های ساعت چرخانده شود، ولوم به صورت هرزگرد در مي آید.

مطابق شکل 52-2 برای بیرون آوردن ولوم تایمر، آن را 45 درجه در جهت عکس 
حرکت عقربه های ساعت بچرخانید و سپس به طرف بیرون بکشید.
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شکل 2-53 

شکل 2-54 

شکل 2-55 

شکل 2-56 

شکل 2-57 

طبق ش��کل 53-2 با کش��یدن ولوم تایمر به طرف بیرون، ول��وم از روی گردونه 
تقس��یم کننده آب جدا مي ش��ود.در این حالت گردونه تقسیم کننده آب و اهرم 

عمودی  به خوبي دیده مي شوند.

شکل 54-2 ولوم ترموستات قابل تنظیم را نشان مي دهد. روی این ولوم اعدادی 
از 30  تا 95 درجه س��انتیگراد نوش��ته شده اس��ت. برای جداکردن ولوم از شفت 

ترموستات، ولوم را به طرف بیرون بکشید.    

  نظیر شکل 55-2 پس از این که ولوم  را  به طرف  بیرون کشیدید، ولوم به آساني 
از روی شفت ترموستات قابل تنظیم جدا مي شود.

در این ترموس��تات ها، نقطه ای قبل از 30 درجه س��انتیگراد وجود دارد که مدار 
المنت را قطع می کند و دستگاه باید با آب سرد کار کند.

قسمت هفتم: روش باز کردن شیر الکتریکی لباسشویی 

طبق ش��کل 56-2 ابتدا سر سیم هاي برق ورودی به شیربرقی را جدا می کنیم. در 
این دستگاه، دو عدد شیر برقی تک  بوبین180 درجه وجود دارد.

 در ش��کل 57-2 سرسیم هاي هر دو شیربرقی جدا شده است که سیم آبی رنگ 
مربوط به ش��یر آب سرد، سیم قرمز رنگ مربوط به شیر آب گرم، سیم  مشترک 

آن ها، سبز و قرمز رنگ مي باشد.
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شکل 2-58  شکل 2-59 

شکل 2-60  شکل 2-61 

مطابق ش��کل58-2 برای جدا کردن ش��یربرقی از بدنه لباسشویی، ابتدا توسط یک 
پیچ گوشتی، خار مخصوص محکم کننده آن به بدنه را آزاد کنید و سپس شیربرقی 

را به سمت چپ بچرخانید.

طبق ش��کل 59-2 پس از چرخاندن ش��یربرقی در جهت عکس عقربه های ساعت، 
آن را به طرف بیرون بکشید تا شیارهای روی شیر برقی از شیارهای روی بدنه خارج 

شود و شیر آزاد گردد.

مطابق شکل 60-2 پس از کشیدن شیربرقی به طرف بیرون، شیر از جای خود بیرون 
آمده و از بدنه جدا مي ش��ود. سپس توسط یک انبردست، بست روی شیلنگ آب 

خروجی از شیربرقی به جا پودری را جدا کنید.

در ش��کل 61-2 بدنه لباسش��ویی را مي بینید که ش��یرهای برقی از آن جدا ش��ده و 
شیارهای روی بدنه ماشین که محل قرار گرفتن شیرهای برقی هستند  به خوبي دیده  

مي شوند.
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شکل 2-62 

شکل 2-63 

شکل 2-64 

شکل 2-65 

قس�مت هش�تم: روش باز کردن س�نگ پالس�تیکی روی دیگ 
لباسشویی

مطابق ش��کل62-2 با یک آچ��ار بکس13 میلیمت��ری، دو عدد پیچ روی 
سنگ را باز کنید تا سنگ از دیگ جدا شود.

 

نظیر ش��کل 63-2، پیچ هاي باز ش��ده را از جای خود خارج کنید تا سنگ 
به ط��ور کام��ل آزاد گردد . در این ش��کل ، الس��تیک خرطومی دیگ به 

جا پودری  به خوبي دیده  مي شود. 

محک��م  بلن��د  پی��چ  دو  ش��دن  ب��از  از  پ��س   ،  2-64 ش��کل  طب��ق 
توس��ط  و  طرفی��ن  از  را  س��نگ  ماش��ین،  دی��گ  ب��ه  س��نگ  کنن��ده 
کنی��د.  ج��دا  پالس��تیکی  دی��گ  روی  از  و  گرفت��ه  دس��ت  دو  ه��ر 

 مانند ش��کل 65-2 سنگ را به آرامی از جای خود بلند کنید. توجه داشته 
باش��ید که داخل این سنگ پالستیکی، با مخلوطی از براده آهن پر شده و 
وزن آن در حدود 12/4 کیلوگرم مي باش��د و باید در هنگام بلند کردن یا 
جابه ج��ا کردن آن، ب��ا احتیاط عمل کرد و آن را به آهس��تگی روی زمین 
قرار داد. هم چنین باید دقت کردکه ضربه ای به بدنه پالستیکی سنگ وارد 

نشود.
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شکل 2-66 

شکل 2-67 

شکل 2-68 

شکل 2-69 

قس�مت نه�م: روش باز ک�ردن گردون�ه تقس�یم کننده آب در 
داخل جاپودری لباسشویی

طبق ش��کل 66-2 برای باز کردن گردونه تقس��یم کننده آب، با یک پیچ 
گوشتی چهارسو، پیچ محکم کننده گردونه تقسیم کننده آب را باز کنید.

مطابق ش��کل 67-2 پیچ چهارس��و  را  از جای خود خارج کنید.گردونه 
تقس��یم کننده آب در ماش��ین های لباسش��ویی مختلف و با یکدیگر فرق 
می کنن��د . چون باید ب��ا برنامه های مختلف تایمر هماهنگی داش��ته و در 

زمان هایی که تایمر فرمان مي دهد  به طورصحیح عمل کند. 

مانن��د ش��کل 68-2 گردونه را گرفته و به طرف بیرون بکش��ید تا از روی 
محور تایمر جدا شود.

در شکل 69-2 نوک شفت تایمر، قسمت داخلی گردونه و اهرم عمودی 
که زائده آن در قس��مت شیار داخلی گردونه تقسیم کننده آب قرارگرفته 
نشان داده شده است. حرکت تایمر و نوع شیارهای گردونه باعث مي شود 
که اهرم به طرف راست و چپ کشیده شود. این فرمان از طریق اهرم افقی 
که قس��متی از آن در شکل دیده مي ش��ود به اهرم روی جاپودری منتقل 
مي گردد و ش��یر مکانیکی را حرکت داده  ،آب را در قسمت های مختلف 

جاپودری مي ریزد.  
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شکل 2-70  شکل 2-71 

شکل 2-72  شکل 2-73 

قسمت دهم: روش باز کردن تایمرلباسشویی

مطاب��ق ش��کل 70-2 برای باز کردن تایمر این دس��تگاه، ابتدا با یک پیچ گوش��تی 
چهارسوی مناسب، پیچ نگهدارنده تایمر به بدنه  را باز کنید.  شکل 1-68

مانند شکل 71-2 دومین پیچ نگهدارنده تایمر به بدنه را نیز باز کنید. دقت کنید  تایمر 
را قبل از باز ش��دن کامل، با دست دیگر بگیرید و بعد پیچ را به طور کامل باز کنید.     

طبق شکل 72-2 پس از باز شدن پیچ های نگهدارنده تایمر به بدنه، تایمر را از جای 
خود خارج کنید.

ش��کل 73-2  قس��مت دیگر تایمر را نش��ان مي دهد. در این ن��وع تایمرها، به جای 
فیش های ورودی و خروجی در کنار تایمر، از یک فیبر چاپی و فیش های مخصوص 
اتصاالت به تمام اجزاي الکتریکی ماش��ین اس��تفاده شده است. هم چنین برای تغییر 
س��رعت در موتورهای اونیورسال، از یک کیت تغییر سرعت که بر روی تایمر قرار 

دارد، استفاده مي شود. 
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شکل 2-74  شکل 2-75 

شکل 2-76  شکل 2-77 

در ش��کل 74-2 نوعی تایمر که هم مکانیکی و هم الکترونیکی اس��ت، نشان داده 
شده و قسمت الکترونیکی آن در شکل دیده مي شود.

در ش��کل 75-2 موتور تایمر به خوبي دیده مي شود. این موتورها از نوع موتورهای 
سنکرون می باشند که روتِورآن ها به صورت آهنربای دایم مي باشد. 

در شکل 76-2 نوعی تایمر الکترومکانیکی دیده مي شود که مدار سیم کشی کامل 
لباسشویی، به همراه کار تایمر در سیکل کامل 60 پله ای درشکل 169-1 است.

در ش��کل 77-2 ن��وع دیگ��ری از تایمر الکترومکانیکی نش��ان داده ش��ده و مدار 
سیم کشی کامل لباسشویی، به همراه کار تایمر در سیکل کامل 60  پله ای درشکل 

163-1آمده است. 
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شکل 2-78 

شکل 2-79 

شکل 2-80 

شکل 2-81 

شکل 83-2 شکل 2-82  شکل 2-84 

قسمت یازدهم: روش باز کردن در پشت لباسشویی

طبق شکل 78-2 برای تعمیر یا بازدید تسمه، باید در پشت دستگاه را باز کنید. 
برای این کار از یک  پیچ گوشتی چهارسو استفاده کرده و پیچ های آن را باز کنید. 

  مطابق ش��کل 79-2  پس از باز کردن 12 عدد پیچ محکم کننده در پش��ت به 
بدنه دس��تگاه، قسمت پایین در را گرفته و به طرف جلو بکشید و سپس به طرف 

پایین فشار دهید تا قسمت باالی در نیز از زیر قاب آزاد شود.

مانند ش��کل 80-2 پس از آزاد ش��دن در، آن را از بدنه دس��تگاه جدا کنید و تا 
پایان کار عملی، در جای مناسبی قرار دهید تا رنگ آن آسیب نبیند. 

   قسمت دوازدهم: روش آزاد کردن کمک ها از بدنه لباسشویی

مانند شکل 81-2 برای خارج کردن دیگ از داخل بدنه لباسشویی، الزم است 
یک طرف کمک را از کف دستگاه و یا دیگ جدا کنید. برای این کار می توانید 
از ی��ک آچار بوکس ش��ماره17 میلی متری اس��تفاده کنید و پی��چ را باز کنید. 
مطابق شکل 82-2 پیچ را از جای خود بیرون بیاورید تا بتوانید کمک را از بدنه 

جدا کنید. در ضمن مهره، روی بدنه پایه جوش خورده است. 
طبق ش��کل 83-2 پس از باز کردن پیچ پایه، بازوی متحرک کمک را به طرف 
باال فش��ار دهید تا کمک جمع ش��ود و از پایه جدا گ��ردد. دقت کنید در موقع 

نصب کمک، قسمت متحرک آن در پایین قرارگرفته باشد. 
در ش��کل 84-2 کمک س��مت راست، که در پش��ت موتور قرار گرفته،  دیده  

مي ش��ود. هم چنین موتور اونیورسال، تسمه ش��یاردار و ترمینال سر موتور نیز  

به خوبي مشاهده  مي شوند.  
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مطابق ش��کل 85-2 با یک آچار بکس شماره 17 میلی متری پیچ محکم کننده سر 
کمک به پایه کف را باز کنید.

نظیر ش��کل 86-2 پس از باز ش��دن پیچ و خارج ک��ردن آن از جای خود، کمک 
به آس��اني از بدنه جدا مي ش��ود. در این ش��کل، پمپ آب دس��تگاه نیز که از نوع 

مغناطیسی مي باشد به خوبي دیده مي شود.  

ش��کل 87-2 نمونه های دیگری از لرزه گیر ماشین های لباسشویی را نشان مي دهد. 
این لرزه گیرها به کف بدنه لباسشویی متصل مي شوند و تیغه ای که زیر دیگ نصب 
ش��ده، از باال بین دو کفش��ک آن ها قرار مي گیرد و اصطکاک ایجاد ش��ده توسط 

لرزه گیرها، همانند کمک شکل87-2 عمل می کند.  

 

شکل 88-2 نمونه دیگری از لرزه گیر لباسشویی را به صورت باز شده نشان مي دهد. 
بست پالستیکی و بست فلزی روی هم قرار مي گیرند و الستیک لرزه گیر که قسمت 
پائین میله از بین آن عبور می کند، توس��ط دو عدد پیچ به کف بدنه لباسشویی بسته 
مي شود. هم چنین دو عدد کفش��ک، بین دو سر باالی میله قرار مي گیرند و تیغه اي 

نیز که در زیر دیگ لباسشویی بسته  مي شود در بین دو کفشک قرار مي گیرد.

    

شکل 2-85 

شکل 2-86 

شکل 2-87 

شکل 2-88 

کفشککفشککفشک

بست
پالستيکی
کفشک

تيغه

الستيک لرزه گير

ميله

بست
فلزی
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شکل 2-89 

شکل 2-90 

شکل 2-91 

شکل 2-92 

شکل 2-93 

قس�مت س�یزدهم: روش آزادس�ازی خرطوم�ی دیگ ب�ه پمپ آب 
لباسشویی

در ش��کل 89-2 قس��مت انتهای دیگ پالستیکی لباسش��ویی، خرطومی سه راهی 
دیگ به پمپ آب، لوله هوای هیدروس��تات و پمپ مغناطیس��ی تخلیه،آب نشان 

داده شده است.

مطابق ش��کل 90-2 برای جدا کردن خرطومی دیگ به پمپ آب، دو سر بست را 
به وسیله انبردست بگیرید و آن ها را به هم نزدیک کنید تا بست آزاد شود.

طبق شکل 91-2  پس از آزاد شدن بست، آن را به طرف بیرون بکشید و سپس دو 
سر آن را رها کنید. 

مانند شکل 92-2 با کم شدن فشار بست از روی دهانه سر خرطومی دیگ به پمپ 
آن را به راحتی با دست از پمپ مغناطیسی جدا کنید.سر خرطومی را به طرف پایین 
گرفته و خرطومی را چند بار حرکت دهید تا اش��یاي ریز، مثل سوزن و دکمه که 

احتماال در بین شیارها باقی مانده اند به بیرون ریخته شوند.  

در شکل 93-2 دو نوع خرطومی دیگر که از دیگ به فیلتر متصل مي شوند، نشان 
داده شده  است.  
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قسمت چهاردهم:روش بیرون آوردن دیگ لباسشویی

مطابق ش��کل  94-2 پس از جدا کردن تمام اتص��االت مکانیکی دیگ از بدنه 
مي توان آن را بیرون آورد. توجه داش��ته باشید که به علت باال بودن وزن دیگ، 
بهتر است از جرثقیل برای خارج کردن آن استفاده کرد. این کار باید به آرامی 
و ب��دون کمک دیگران انجام گیرد. در صورتی که به هر دلیل نتوان از جرثقیل 

استفاده کرد، باید به کمک نفر دیگری دیگ را از آن خارج کنید.      
ر ش��کل 95-2 جرثقیل ها دارای یک زنجیر درش��ت در وس��ط و دو زنجیر در 
طرفین هس��تند که با کشیدن زنجیر دس��ت راست به طرف پایین، دیگ به طرف 
ب��اال حرکت می کند و برعکس اگر زنجیر دس��ت چپ به طرف پایین کش��یده 
ش��ود، دیگ به طرف پایین حرکت می کند. پس می توان با یک  دست زنجیر و 

با دست دیگر، دیگ را در هنگام خارج شدن کنترل کرد. 
فنره��ا کم��ی آزاد ش��وند  ت��ا ح��دی ک��ه  مانن��د ش��کل 96-2 دی��گ را 
ب��اال آورده و س��پس فنره��ا را از دی��گ ج��دا کنی��د. در ای��ن لباسش��ویی 
وضعی��ت س��نگ های تع��ادل و نح��وه قرارگرفت��ن موت��ور، ط��وری طراحی 
ش��ده ک��ه فقط از ی��ک فنر، در یک س��مت ماش��ین اس��تفاده ش��ده اس��ت.
در ش��کل 97-2 فنر متصل به بدنه، آزاد شده و همان طور که مشاهده می کنید، 
در این ماش��ین به علت اس��تفاده از یک فنر، نوع آن  قوی تر انتخاب شده است. 
در ضمن برای جلوگیری از صدای احتمالی بین س��ر فنر و بدنه لباسشویی، خار 

مخصوص بین این اتصال تعبیه شده است.
همان طور که در ش��کل 98-2 دیده مي ش��ود در سمت دیگر این دیگ، دو فنر 

کوچکتر وجود دارد که باید آن ها را هم از بدنه دیگ جدا کنید.
همانند ش��کل99-2  دومین فن��ر را نیز مانند فنر قبل از بدن��ه جدا کنید. در این 

حالت، دیگ آماده خارج شدن از داخل بدنه مي باشد    

شکل 2-94 

شکل 2-95 

شکل 2-96 

شکل 99-2 شکل 98-2 شکل 2-97 
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شکل 2-100 

شکل 2-101 

 طبق ش��کل 100-2 برای این که هیچ فش��اری به بدنه، دیگ و لوازم ماشین وارد 
نش��ود، قاب پش��ت ماش��ین را باز می کنیم تا دیگ به راحتی از جای خود بیرون 

آورده شود. 
مانند شکل 101-2 پس از باز کردن چهار عدد پیچ چهارسو در پشت و دو عدد پیچ 
چهارسو در باال، توسط یک پیچ گوشتی مناسب، قاب پشت ماشین آزاد  مي شود. 
در ش��کل 102-2 با آزاد شدن قاب پشت دیگ، تسمه ش��یاردار و پولی بزرگ  

به خوبي دیده مي شود. در این حالت دیگ آماده خارج شدن مي باشد.
 مانند ش��کل 103-2 با دس��ت راس��ت زنجیر را کم کم به طرف پایین بکشید تا 
دیگ از بدنه خارج ش��ود و با دس��ت دیگر، دیگ را در وس��ط قرار دهید تا به 
اجزاي دیگر لباسش��ویی برخوردی نداشته باش��د. اگر در موقع باال آمدن دیگ، 
متوجه  درگیر شدن دیگ با سیم یا الستیکی شدید، به آساني می توانید با کشیدن 
زنجیر، س��مت چپ دیگ را کمی پایین بیاورید تاگیر ایجاد شده برطرف شود و 

مجددا دیگ را باال ببرید.  
نظیر شکل104-2 باید توجه داش��ت که چون اتصال سیم هاي اجزاي الکتریکی 
بین دیگ و بدنه برقرار اس��ت، دیگ ب��ه آرامی و با دقت خارج گردد ونیازی به 

باال بردن بیش از اندازه آن نیست.
در ش��کل 105-2 دی��گ به اندازه کافی بیرون آمده و الس��تیک دور در، دیگ 
کامل و س��نگ پالس��تیکی زیر دیگ  به خوبي دیده مي ش��وند. هم چنین هنگام 
خارج کردن دیگ، باید در جلو لباسشویی باز باشد. در غیر  این صورت، ممکن 
است شیشه آن آسیب ببیند. برای انجام عملیات تعمیر بر روی دیگ، ابتدا بدنه را 
از زیر آن خارج کنید و س��پس آن را به آرامی روی یک حلقه الستیک فرسوده 

قرار دهید.  

شکل 2-102 

شکل 2-103 

شکل 2-104 

شکل 2-105 
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قس�مت پانزده�م:روش بازک�ردن س�نگ پالس�تیکی زی�ر دی�گ 
لباسشویی

طبق ش��کل 104-1 برای تعویض بلبرینگ های دیگ، ابتدا دیگ را روی یک 
حلقه الس��تیکی قرار دهید و سپس توسط یک آچار بکس شماره 13 میلی متر، 
پیچ محکم کننده سنگ به دیگ را باز کنید. طبق شکل 105-1 پس از باز شدن 
پیچ نگهدارنده سنگ زیر،آن را از جای خود خارج کنید. در این شکل اجزایی 
مانن��د: کمک ها، خرطومی دیگ به پمپ، لوله الس��تیکی، مخزن پالس��تیکی 
هوای هیدروستات و دو عدد ابر صداگیر که روی لوله هوا  قرار دارد تا لوله با 
بدنه تولید صدا نکند  به خوبي دیده مي شوند.طبق شکل 106-1 با آچار بوکس 
ش��ماره 13 میلی متر، پیچ دیگر نگهدارنده س��نگ زیر را ب��از کنید. دقت کنید 

هنگام خارج کردن
آخرین پیچ نگهدارنده س��نگ، آن را با دست دیگر نگهدارید تا ایمنی بیشتری 

ایجاد شود.
در ش��کل 107-1 پس از باز ش��دن پیچ هاي نگهدارنده، سنگ زیر آن را با دو 
دس��ت گرفته و از جای خود بردارید تا از دیگ جدا ش��ود. وزن این سنگ در 

حدود11/3  کیلوگرم مي باشد.  

شکل 2-106 

شکل 2-107 

شکل 2-108 

شکل 2-109 

قسمت شانزدهم: نحوه بازکردن در دیگ لباسشویی

مطابق ش��کل 110-2  برای بازکردن در دیگ لباسش��ویی هایی که روی آن ها 
نشانه ای وجود ندارد، باید روی قسمتی از آن عالمت گذاری کرد تا  در هنگام 
بستن مجدد، جابه جایی ایجاد نشود. البته در شکل مقابل، دیگ دارای نشانه ای 

مي باشد که به جز این حالت نمي تواند بسته شود.
مطابق شکل 111-2  بست های فنری را به آرامی و  با فشار کمی به ترتیب باز کنید. 

نظیر شکل112-2 بست های فنری باقي مانده را باز کنید. 
در ش��کل 113-2 آخرین بس��ت فنری را بردارید تا در دیگ و الستیک، با هم 

از بدنه دیگ جدا شوند.
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نظیر شکل 114-2  برای برداشتن در دیگ، یک پیچ گوشتی دوسو را به آرامی 
بین در و بدنه دیگ، اهرم کنید تا در دیگ جدا ش��ود. دقت کنید اگر از چکش 
برای زدن ضربه های ش��دید به پیچ گوشتی اس��تفاده شود، احتمال سوراخ شدن 

دیگ یا پریدن لبه در و یا پاره شدن الستیک آب بندی وجود خواهد داشت.
مطابق شکل 115-2 با جدا شدن در دیگ، آن را از جای خود بردارید.

در ش��کل 116-2 ، در دیگ به آس��اني از جای خود خارج ش��ده و قسمت هایی 
از اجزاي ماش��ین ش��امل: الس��تیک آب بندی دور در و آبکش استیل ضد زنگ  

به خوبي دیده مي شوند.
در شکل 117-2 یک نمونه دیگ لعابی با آبکش استیل نشان داده شده است. 

شکل 2-112  شکل 2-113  شکل 2-114 

شکل 2-115 

شکل 2-110 

شکل 2-111 

شکل 2-116  شکل 2-117 
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قس�مت هفده�م:روش برداش�تن تس�مه از روی پولی ه�ای دی�گ 
وموتور

مطابق ش��کل 218-2 برای برداشتن تس��مه از روی پولی موتور، ابتدا تسمه را از 
یک طرف گرفته وکمی به طرف جلو بکش��ید. س��پس تس��مه و پولی را با هم در 

جهت عکس حرکت عقربه های ساعت  بچرخانید.  

نظیر شکل 219-2 حرکت تسمه و پولی بزرگ را ادامه دهید تا تسمه آزاد شود.

مانند ش��کل120-2 تسمه را از جای خود خارج کنید. این تسمه از نوع تسمه های 
ش��یاردار اس��ت و به همین دلیل حتما پولی س��ر موتور ش��یاردار و پولی بزرگ 
دیگ، از نوع صاف و بدون شیار می باشند. در تسمه های معمولی که مقطع آن ها 
ذوزنقه ای اس��ت، پولی س��ر موتور و پولی بزرگ دیگ هر دو ش��یاردار هس��تند 

وتسمه داخل شیار آن ها قرار مي گیرد.

برای کس��ب اطالعات بیشتر در مورد تسمه، به قس��مت اجزاي  ماشین لباسشویی 
مراجعه شود.

شکل 2-118 

شکل 2-119 

شکل 2-120 

                  صرفه جويي در مصرف انرژي

کم کردن درجه حرارت آب برای شستشو، مثاًل از 90 درجه به 60 درجه 
نيز به ميزان بسيار زيادی از مصرف برق می کاهد. 
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قس�مت هیجده�م :روش ق�رار دادن تس�مه روی پولی ه�ای دیگ 
وموتور 

مانند ش��کل 121-2 برای سوار کردن تس��مه، ابتدا تسمه را روی پولی سر موتور 
قرار دهید وتس��مه را به طرف باال کشیده و یک طرف تسمه را روی پولی بزرگ 
بگذارید س��پس تس��مه و پول��ی را با هم در جه��ت حرکت عقربه های س��اعت 

بچرخانید.  

نظیر شکل 122-2 حرکت چرخش  تسمه و پولی بزرگ را تا جایي ادامه دهید تا 
آن جایی که برای ادامه حرکت پولی بزرگ نیاز به فشار بیشتری باشد .     

مطابق شکل 123-2  همزمان با نگهداشتن دست خود بر روی تسمه، فشار بیشتری 
روی آن وارد کنید تا با فشار، روی پولی بزرگ قرار گیرد . دقت کنید اگر تسمه 

شل باشد، نمی تواند دیگ را به حرکت درآورد.  

           

                       بيشتر بدانيم 

اولين و مهمترين نکته در خريد ماشين لباسشويی، توجه به استاندارد بودن 
و رتبه برچسب مصرف انرژی آن است. 

شکل 2-121 

شکل 2-122 

شکل 2-123 
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قسمت نوزدهم :روش جدا کردن پولی بزرگ از شفت آبکش 
مطابق ش��کل 124-2 برای جدا کردن پولی بزرگ، ابتدا یک عدد پیچ گوش��تی 
ب��زرگ را بین فرو رفتگی دیگ ویکی از پره های پولی اهرم کنید، تا پولی هنگام 

باز شدن پیچ حرکت نکند.  
نظیر شکل 125-2 با آچار بوکس شماره 13 میلی متری پیچ سر شفت را در جهت 

عکس حرکت عقربه های ساعت بچرخانید تا پیچ باز شود.
مانند شکل 126-2 پس از باز شدن کامل پیچ سر شفت آبکش، پیچ و واشر را از 

جای خودش خارج کنید.  
مانندشکل 127-2  با برداشتن پیچ و واشر سر شفت آبکش، پولی بزرگ با کمی 
فش��ار از روی هزار خار س��ر شفت آبکش، جدا مي ش��ود. دقت کنید که سوراخ 

وسط پولی بزرگ نیز، هزار خار مي باشد.

شکل 2-124  شکل 2-125 

شکل 2-126  شکل 2-127 
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قسمت بیستم :روش بیرون آوردن آبکش از داخل دیگ 
مطابق ش��کل 128-2، قسمت داخلی پولی بزرگ وسر شفت هزارخار آبکش نشان 
داده ش��ده است. برای شفت هایی که به راحتی از جایگاه خودشان بیرون نمی آیند، 
حتماً باید پیچ سر شفت را در جای خود محکم بسته وآن گاه ضربه را روی سرپیچ 
بزنید، تا آبکش آزاد شود.  نظیر شکل 129-2 با آزاد شدن شفت آبکش،می توانید 
آن را از طرف دیگر بیرون بکش��ید. مانند ش��کل 130-2 آبکش را از داخل دیگ 
خارج کنید. در این ش��کل، لوله الستیکی هوا و دو عدد ابر صداگیر که مانع تماس 

لوله هوا  به بدنه ماشین مي شوند، نشان داده شده است.

طبق ش��کل 131-2 آبکش را به طور کام��ل از دیگ  خارج کنید. جنس آبکش از 
استیل ضدزنگ مي باشد و تمام دور آن سوراخ است تا  موقع خشک کردن لباس، 
آب ها به راحتی از آن خارج  ش��ود. آبکش به وس��یله ش��فت و س��ه نظام، مي تواند 

به صورت افقی کار کند.

شکل 2-128  شکل 2-129 

شکل 2-130  شکل 2-131 
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مطابق ش��کل132-2 با بیرون آمدن کامل آبکش از داخل دیگ،  محل قرارگرفتن 
شفت آبکش و داخل دیگ  به خوبي قابل مشاهده هستند. 

درشکل133-2 داخل دیگ پالستیکی مربوط به لباسشویی  به خوبي دیده مي شود 
که المنت وترموستات قابل تنظیم در آن تعبیه شده است. 

شکل134-2 اجزاي  یک آبکش استیل را نشان مي دهد.
در ش��کل135-2  اجزاي دیگ پالستیکی مقاوم در برابر حرارت وضربه نشان داده 

شده است.   

شکل 2-132  شکل 2-133 

شکل 2-134  شکل 2-135 
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قسمت بیست و یکم: روش بیرون آوردن بلبرینگ وکاسه نمد معیوب 

شکل شماره 136-2 داخل دیگ لباسشویی اتوماتیک رانشان مي دهد. برای خارج 
ک��ردن بلبرین��گ معیوب، با یک چکش و یک عدد س��نُبه بلند َس��ر پَهن بلبرینگ 

بیرونی دیگ را از جای خود خارج کنید.    

 نظیر ش��کل 137-2  بلبرینگ معیوب را برداشته ومشخصات آن را یادداشت کنید. 
شماره این بلبرینگ  مي باشد. پسوند در ادامه شماره بلبرینگ، گویاي این است که 

در دو طرف آن، محافظ فلزی وجود دارد.  

در ش��کل 138-2 اگ��ر به جایگاه بلبرینگ توجه کنید، مح��ل قرارگرفتن بلبرینگ 
به صورت فلزی بوده و دیگ با شیارهای بلندی روی آن پرس شده است که باعث 

چند برابر شدن  مقاومت آن مي گردد.     

      

شکل 2-136  شکل 2-137 

شکل 2-138 
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در ش��کل139-1  یک کاسه نمد معیوب دیده مي ش��ود. برای خارج کردن آن، 
یک عدد پیچ گوش��تی بزرگ دسته کوتاه را از داخل دیگ، به صورت اهرم زیر 

کاسه نمد قرار دهید و آن را از جای خود خارج کنید.  

 شماره کاسه نمد به صورت زیر است:

10 – 62 – 40) ارتفاع-  قطرخارجی قطر داخلی(

طبق شکل 140-1 برای بیرون آوردن بلبرینگ داخل دیگ، ابتدا دیگ را طوری 
ق��رار دهی��د که لبه های آن آس��یب نبیند و یا دیگ را روی ی��ک لوله بلند با قطر 
ح��دود 100 میلی متر بگونه ای قرار دهید که مقر بلبرینگ وکاس��ه نمد، در داخل 
لوله قرارگیرند و آنگاه با ضربه چکش، بلبرینگ را از جای خود خارج کنید. بهتر 
اس��ت ارتفاع این لوله چند س��انتی متر از عمق دیگ بیشتر باشد تا لبه دیگ روی 

زمین قرار نگیرد.  

در شکل 141-1 بلبرینگ داخل دیگ از جای خود خارج شده است. شماره این 
بلبرینگ به قرار زیر مي باشد: 

)6206-2z  : بلبرینگ (   

   )دوطرف محافظ فلزی، قطرداخلی، قطرخارجی، ارتفاع، بلبرینگ شیار عمیق(

در قس��مت جدول های انتخاب بلبرینگ، با روش انتخاب بلبرینگ بیش��تر آش��نا 
می شویم.

قسمت بیست و دوم :روش جاگذاری بلبرینگ دیگ لباسشویی 

مانند ش��کل142-2 قبل از جاگذاری بلبرینگ، حتما محل قرارگرفتن بلبرینگ را 
با بُرس نرم ودستمال گردگیر به طور کامل پاک کنید. سپس بلبرینگ را به صورت 

تراز در جای خود  قرار دهید.   

شکل 2-139 

شکل 2-140 

شکل 2-141 

شکل 2-142 
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مطابق ش��کل 143-2 برای جازدن بلبرینگ ، نیاز به بوش مخصوصی مي باشد که 
مقطع آن به اندازه نیم میلی متر کمتر از قطر خارجی بلبرینگ باشد و سر دیگر آن 
به صورت مخروطی بوده و چکش خور باش��د. این وسیله را می توانید در کارگاه 

بسازید.      

نظیرش��کل144-2  باید توجه داش��ت که ب��وش و بلبرینگ کامال تراز باش��ند و 
بوش نیز عمود بر بلبرینگ قرارگیرد. س��پس توسط یک چکش مناسب، با دقت 
و به ص��ورت عمود ب��ر روی بوش ضرب��ه بزنید تا  بلبرینگ کم ک��م و به صورت 

یک نواخت در جای خود قرارگیرد.

مطاب��ق ش��کل145-2  پس از این که در آخرین ضربه چکش، متوجه ش��دید که 
صدای ضربات تغییر کرده، دیگر نیازی به ادامه کار نمي باش��د و بوش را از روی  
بلبرین��گ بردارید. باید دق��ت کنیدکه نبایدکوچکترین ضربه ای به حلقه وس��ط 

بلبرینگ وارد شود.      

شکل 2-143  شکل 2-144 

شکل 2-145 
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قس�مت بیس�ت وس�وم : روش جاگ�ذاری کاس�ه نم�د داخ�ل دی�گ 
لباسشویی

ش��کل 146-2 داخل دیگ لباسش��ویی را پس از تعویض بلبرینگ به خوبي نش��ان 
مي ده��د. برای جا انداختن کاس��ه نمد، ابتدا مح��ل  قرارگرفت��ن آن را تمیز کنید. 
مش��خصات  فنی کاس��ه نمد معیوب را یادداش��ت کنید)40- 62- 10( و نوع سالم 

آن را تهیه کنید. 
 نظیر ش��کل 147-2 برای جلوگیری از زنگ زدن فنرکاسه نمد، قبل از جا انداختن 
کاسه نمد، مقداری گریس روی فنر آن  قرار دهید. سپس آن را در جای خود قرار 

داده و تا جایی که امکان دارد با فشار دست جا بیندازید.  
مطابق ش��کل های 148-2 و 149-2 به وس��یله یک چکش دسته کوتاه که بتواند در 
داخل دیگ جا بگیرد، به ترتیب و به صورت قرینه ضرباتی روی کاس��ه نمد بزنید تا  

دقیقا  در جای خود قرار گیرد. 

 

شکل 2-146  شکل 2-147 

شکل 2-148  شکل 2-149 
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قسمت بیست وچهارم : روش تعویض کمک معیوب لباسشویی 

مطابق شکل 150-2 قسمت متحرک کمک را از پوسته آن جدا کنید.

نظیرش��کل 151-2  ب��ا بیرون آوردن قس��مت متحرک کمک،  معی��وب بودن آن 
مش��خص مي ش��ود و  به علت کارکرد طوالنی و خش��ک ش��دن روغ��ن داخل آن 

لنت های اصطکاک پوسیدگی پیدا کرده و باید تعویض گردد.   

 در شکل 152-2 پوسیدگی لنت های اصطکاک  به خوبي دیده مي شود. 

 طبق شکل 153-2 با یک آچار بوکس شماره 17، پیچ مربوط به کمک معیوب را 
باز کرده و آن را از جای خود خارج کنید.

شکل 2-150  شکل 2-151 

شکل 2-152  شکل 2-153 
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مطابق ش��کل 154-2 پس از خارج کردن پوس��ته کمک، مشابه کمک معیوب را 
تهیه کنید و روی دستگاه در جای خود قرار داده و پیچ آن را ببندید. 

طبق ش��کل 155-2 دقت کنید که قس��مت انتهای پوس��ته کمک را در جایگاه زیر 
دیگ قرار دهید و سپس پیچ مربوطه را در جای خود محکم کنید.   

مانند شکل 156-2 با یک آچار بوکس شماره 17 میلی متری، پیچ کمک را محکم 
کنید. 

مطابق شکل 157-2 پس از بستن پیچ کمک سمت چپ، به همان ترتیب و با دقت 
کامل، کمک سمت راست را نیز تعویض کرده و پیچ آن را محکم کنید. 

شکل 2-154  شکل 2-155 

شکل 2-156  شکل 2-157 
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قس�مت بیس�ت وپنجم: نحوه آزمایش زغال های موتور اونیورس�ال 
لباسشویی

مطاب��ق ش��کل158-2 در لباسش��ویی های جدید به ج��ای موتوره��ای القایی از 
موتورهای اونیورس��ال اس��تفاده مي ش��ود. ای��ن موتورها دارای س��رعت باالیی 
در ح��دود 4000  تا16000 دور در دقیقه می باش��ند و به آس��اني می توان با یک 
ب��رد الکترونیکی، تعداد دور آن ه��ا را کنترل کرد. به همی��ن دلیل مي توانند در 
لباسش��ویی های اتوماتیک کاربرد خوبی داشته باشند. بیشترین عیب این موتورها 
زغ��ال آن ها مي باش��د. برای بازدی��د زغال های این موتور، با یک پیچ گوش��تی 
چهارسو پیچ های نگهدارنده جا زغالی به بدنه موتور را باز کرده و آن را آزاد کنید.  
طبق ش��کل159-2 در انتهای این موتور، یک تاکوژنراتور وجود دارد که از آن 

برای تغییر سرعت موتور استفاده مي شود.  
نظیر شکل 160-2 پس از باز شدن پیچ های جازغالی آن را از بدنه موتور جدا کنید. 
همان طوری که دیده مي شود، اندازه زغال مناسب است و نیازی به تعویض آن  نیست. 
مطابق شکل 161-2  معموال به خاطرکوتاه شدن اندازه زغال ها و یا بر اثر گرد و 
غبار و جرم، بین زغال ها و کلکتور، گیر مکانیکی ایجاد شده و تولید جرقه می کند.  
نظیر شکل 162-2 زغال را چندین بار به داخل فشار داده و رها کنید تا جرم های 

احتمالی از اطراف آن جدا شود و بتواند به راحتي در جای خود حرکت کند. 
در ش��کل 163-2  به خوبي دیده مي ش��ود که پس از آزمایش وسرویس زغال، 

میزان بیرون آمدن آن از جازغالی، بیشتر از زمان قبل سرویس مي باشد. 

شکل 2-160 

شکل 2-161 

شکل 2-162 

شکل 2-163 

بيشتر بدانيم
عمر يک ماشين لباسشويی10000 ساعت برآورد شده است که با 

استفاده بهتر و کمتر از آن )بطور متوسط 2 بار و هر بار 2 ساعت در 
هفته( می توان الاقل 10 سال کار با خرابی کم را از آن انتظار داشت. 

شکل 2-158 

شکل 2-159 
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قس�مت بیست وشش�م: روش جمع کردن دیگ پالس�تیکی لباسشویی 

اتوماتیک

در شکل شماره 164-2 قسمت سه نظام و شفت آبکش را مي بینید. جنس سه نظام 
ازآلومینیوم مخصوص مي باش��د ولی شفت سه نظام از استیل  ضد زنگ وضد اسید 
ساخته شده است. هم چنین محل قرارگرفتن بلبرینگ و کاسه نمد بر روی شفت نیز 
در شکل نشان داده ش��ده است. توجه کنید که باید قبل از شروع کارشفت وجای 

کاسه نمد را گریس بزنید. 

مطاب��ق ش��کل 165-2 پس از آماده کردن دیگ ،آن را روی یک حلقه الس��تیک 
کهنه قرار دهید. س��پس المنت راجرم زدایی ک��رده و کرک های احتمالی راکه در 

زیر آن جمع شده پاک کنید. در نهایت آبکش را داخل دیگ قرار دهید. 

 نظیر ش��کل 166-2 آبکش را به آرامی و به صورت عم��ودی وارد دیگ کنید تا 
شفت آن به طور مستقیم داخل کاسه نمد و بلبرینگ قرار گیرد.

در شکل 167-2 آبکش درست در جای خود قرارگرفته و کافی است با کمی فشار 

و زدن چند ضربه با کف دست به داخل آبکش، شفت را در جای خود قرار دهیم. 

در غیر این صورت هنگام بس��تن پولی ،آبک��ش حتما در جای خود قرار مي گیرد و 

نباید به هیچ عنوان از چکش استفاده کرد.

 طبق ش��کل 168-2 پ��س از جاانداختن آبکش، باید نوار الس��تیکی آب بندی در 
دیگ را ببندید. باید دقت کنید که هر بار دیگ باز شود، حجم نوار الستیکی آب 
بندی آن بر اثر فش��ار وارده، کم مي ش��ود و ممکن اس��ت  دیگ با  نوار الستیکی 

کهنه، آب بندی نشود. پس بهتر است از نوار الستیکی آب بندی نو استفاده شود. 

شکل 2-164 

شکل 2-165 

شکل 2-166 

شکل 2-167 

شکل 2-168 
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مطابق شکل 169-2  نوار الستیکی آب بندی را به آرامی دور در دیگ  در شیار 
مخصوص قرار دهید.   

نظیر  شکل 170-2 پس از این که نوار الستیکی آب بندی  به خوبي در جای خود  
قرارگرفت، نشانه را مقابل  جایگاهش در روی دیگ قرار دهید.    

مطابق شکل 171-2 در دیگ را به آرامی در مقابل نشانه دیگ قرار دهید.

نظیر ش��کل 172-2 پس از قرار دادن در دیگ در جای درس��ت خود، بست های 
فنری را به ترتیب و به صورت قرینه روی دیگ قرار دهید. 

در ش��کل 173-2 بس��ت های فنری به صورت قرینه، روی دیگ بسته شده است. 
برای بس��تن این دیگ از 14 عدد بس��ت فنری با فاصله های متفاوت، استفاده شده 
است. علت این است که نیروهای وارده به دیگ در تمام نقاط یکسان نیست و در 
قسمتی که موتور وس��نگ قرار دارند، از بیشترین بست فنری استفاده شده است. 

این دیگ آماده جاگذاری در بدنه لباسشویی مي باشد. 

شکل 2-169 

شکل 2-170 

شکل 2-173 

شکل 2-171 

شکل 2-172 

دهانه پودر را به طور منظم تميز کنيد.توجه داشته باشيد که تميزکردن  
ماشين لباسشويی به کاهش مصرف برق و افزايش عمر مفيد آن کمک می کند. 

               صرفه جويي در مصرف انرژي

 بايد توجه داشت که ماشين لباسشويی چه امکاناتی برای شستشو به شما 
می دهد، امکان شستشو با آب سرد، امکان شستشو با درجه حرارت پايين آب 
و امکان تعيين تعداد دور آبکشی در دقيقه، از جمله امکانات مفيدی هستند 
که می توانند در کاهش مصرف برق ماشين لباسشويی بسيار مؤثر باشند. 

               صرفه جويي در مصرف انرژي

                 توجه : برای مونتاژ لباسشویی اتوماتیک ، دقیقاً  عکس مراحل 
بازکردن را انجام دهید . 
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ب(- توانایی بازکردن، عیب یابی، تعمیر، بستن و راه اندازی ماشین لباسشویی 
اتوماتیک در از جلو و بدون تسمه و پولی با اتصال مستقیم موتور به شفت

در این قسمت ابتدا با مشخصات فنی و شکل ظاهری این دستگاه آشنا می شوید و 
س��پس با باز کردن در  پش��ت و روی ماشین، شناخت بیشتری نسبت به اجزاي آن 

پیدا می کنید.
مشخصات فنی:

موتور پیشرفته DC  بدون زغال
دارای گرمکن داخلی

قفل کودک
سیستم کنترل سرعت با صدای کم

تشخیص خودکار مقدار لباس ها
در شکل174-2، 175-2  قسمت پشت  ماشین لباسشویی اتوماتیک بدون تسمه و 

پولی و با اتصال مستقیم موتور به شفت دیده مي شود.
طریق�ه بازکردن در پش�ت لباسش�ویی اتوماتی�ک در از جلو و بدون 

تسمه و پولی با اتصال مستقیم موتور به شفت
مطابق ش��کل 176-2  قبل از ش��روع کار، ابتدا دو شاخه سیم رابط را  از پریز برق 
بیرون آورده و س��پس با یک پیچ گوش��تی چهار سوی مناسب، پیچ های در پشت 

را باز کنید.
نظیر ش��کل 177-2  پس از باز ش��دن پیچ ها، در را به طرف باال  و آنگاه  به سمت 

جلو بکشید تا در از بدنه جدا شود.
مانند شکل 178-2 با برداشتن در پشت ماشین، موتور مخصوص آن را که بدون تسمه 
و پولی مي باشد و مستقیم روی دستگاه سوار شده است  به خوبی مشاهده می کنید.

در شکل 179-2  قاب روی موتور را که جزئی از رتور به حساب مي آید. مشاهده 
می کنید. کار آن محافظت از بوبین های موتور و  خنک کردن آن ها مي باشد.

 

شکل 2-174 

شکل 2-175 

شکل 2-176 

شکل 2-177 
شکل 2-178  شکل 2-179 
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نظیر شکل 180-2  قاب روی موتور، به راحتی و بدون صدا، 
قابل حرکت مي باشد. در ضمن انتقال نیروی موتور در شرایط 

خاص به آبکش منتقل مي شود.

در شکل 181-2 موتور دس��تگاه را در حال حرکت مشاهده 
می کنید.

در شکل 182-2  چهار رشته سیم ورودی موتور با رنگ های 
آبی، قرمز ، قهوه ای و سفید و دو رشته سیم  مربوط به المنت 
با رنگ های زرد و قرمز و دو رشته سیم آبی رنگ، مربوط به 

سنسور حرارتی روی المنت، نشان داده شده است.

نظیر ش��کل 183-2 برای جلوگیری از لرزش دیگ، دو عدد 
کمک  فنر اصطکاکی در دو طرف سمت چپ دستگاه، تعبیه 

شده است.

شکل 2-180 

شکل 2-181 

شکل 2-182 

شکل 2-183 

کمک فنر اصطکاکي 



175

مطابق ش��کل 184-2 در سمت راست دس��تگاه نیز که پمپ تخلیه مغناطیسی قرار 
دارد، یک  عدد کمک  فنر اصطکاکی در قسمت پایین و  وسط دیگ وجود دارد.

در ش��کل 185-2  المنت با سیم های زرد و قرمز،  سیم اتصال بدنه با رنگ زرد و 
سبز و دو عدد سیم آبی رنگ سنسور حرارتی که از جای خود جدا شده به خوبی 

دیده مي شوند.

طریق�ه باز کردن دِر روي  لباسش�ویی اتوماتی�ک در از جلو و بدون 
تسمه و پولی با اتصال مستقیم موتور به شفت جهت بازدید

مطابق ش��کل 186-2 با باز شدن پیچ هاي در روی دس��تگاه، در را به طرف عقب 

کشیده و آن را از جای خود بلند کنید. در این حالت جاپودری، شیر برقی متصل به 

جاپودری، خرطومی س��رریز جاپودری و دیگ پالستیکی مقاوم در برابر حرارت 

و ضربه را مشاهده می کنید.

شکل 185-2 شکل 2-184 

دهانه پودر را به طور منظم تميز کنيد. توجه داش��ته باشيد که تميزکردن  
ماشين لباسشويی به کاهش مصرف برق و افزايش عمر مفيدآن کمک می کند. 

شکل 186-2                صرفه جويي در مصرف انرژي

مصرف برق ماشين لباسشويی به طور متوسط حدود 1/5 تا 2 کيلووات در 
س��اعت است. اما بيشتر اين مصرف برای گرم کردن آب به کار می رود. 
بنابراين اگر از ماش��ين های با تغذيه آب گرم اس��تفاده شود و يا در موارد 
غير ضروری از درجه شستشو با آب سرد  ماشين لباسشويی بيشتر استفاده 

کنيم،تا حدود زيادی در مصرف آن صرفه جويی می شود.

                    صرفه جويي در مصرف انرژي

کمک فنر پمپ تخليه 

در بااليی

جاپودری

شير برقی
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طب��ق ش��کل 187-2 ب��رق ورودی پ��س از عبور از سیس��تم 

پارازیت گیر، وارد میکروس��وئیچ های حفاظتی ش��ده و سپس 

وارد برد الکترونیکی مي ش��ود. در ضمن نحوه قرارگرفتن فنر 

را نیز بین دیگ و بدنه مشاهده می کنید

در ش��کل 188-2 هیدروستات سه فیش با شیلنگ هوای آن و 

برد کنترل الکترونیکی دستگاه به خوبی دیده مي شوند.

در ش��کل 189-2 دیگ پالس��تیکی مقاوم خرطومی س��رریز، 

دو عدد شیلنگ ش��یر برقی به جاپودری و یک عدد شیر برقی 

دوقلوبا دو بوبین  و ی��ک فنر که در زیر جاپودری قرار گرفته 

دیده  مي شوند. 

شکل 2-187 

شکل 2-188 

شکل 2-189 
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wج (- طریق�ه  بازک�ردن سیس�تم تولی�د هوای 

گرم در لباسشویی های تمام اتوماتیک
در ش��کل 190-2 دو ن��وع از سیس��تم های تولی��د هوا را 
مش��اهده می کنید که موتور آن ه��ا از  نوع القایی با قطب 

چاکدار مي باشد و المنت آن ها از نوع لوله ای مي باشد.

مطابق شکل 191-2  با یک پیچ گوشتی مناسب، پیچ هاي 
چهارس��وی اطراف آن را باز کنی��د. در این حالت موتور 

القایی، ترموستات و المنت را مشاهده می کنید. 

در شکل 192-2 روی دیگ دستگاه را مشاهده می کنید 
که پروانه توربینی نیز به خوبی دیده  مي شود.

در ش��کل 193-2 با باز شدن قاب روی پروانه، می توانید 
پروانه توربینی و المنت لوله ای دوبل را مشاهده کنید.

شکل 2-190 

شکل 2-191 

شکل 2-192 

شکل 2-193 
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  آزمایش سالمت س�نجی خازن ها به وسیله آوومتر دیجیتالی 
)خازن را قبل از آزمایش شارژ کنید(

مطابق ش��کل 194-2 دو سرسیم هاي آوومتر را روی ترمینال های خازن 
ق��رار دهید تا اهم متر، مدار  قطع ) عدد 1 ( را نش��ان دهد. یعنی در این 

حالت  خازن توسط باتری اهم متر، شارژ مي شود.  

   
مانند ش��کل 195-2 دو سر س��یم هاي اهم متر را برعکس کرده و روی 

ترمینال خازن قرار دهید  و در اینجا خازن در حال دشارژ مي باشد.   

در شکل 196-2 خازن هم چنان در حال دشارژ مي باشد. 

مطابق شکل 197-2 خازن در آخرین لحظات دشارژ مي باشد.  
  

شکل 2-194 

شکل 2-195 

شکل 2-196 

شکل 2-197 



179

مانند شکل 198-2 خازن پس از دشارژ کامل، در جهت دیگر شروع به شارژ 
شدن می کند

شکل 199-2 خازن را در حالت شارژ نشان مي دهد. 

مطابق شکل 200-2 خازن در آخرین لحظات شارژ مي باشد.  

در ش��کل 201-2 خازن به طور کامل شارژ ش��ده و اُهم متر، مدار  قطع ) عدد 
1 ( را نش��ان دهد. یعنی در این حالت، خازن توس��ط باتری اُهم متر، شارژ شده 

است. 
   

شکل 2-198 

شکل 2-199 

شکل 2-200 

شکل 2-201 

              صرفه جويي در مصرف انرژي

هزينه های انرژی مصرفی و تعمير و نگهداری، بخشی از هزينه در 
اختيار گرفتن يک وسيله است که در ماشين لباسشويی  های با برچسب 
انرژی نامناسب باالتراست. اين وضعيت برای ماشين  های لباسشويی  

غير استاندارد به مراتب بدتر خواهد بود. 
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آزمایش سالمت سنجی خازن ها به وسیله آوومتر دیجیتالی

مطابق شکل 202-2 خازن را توسط یک سیم مقاومت دار،  دشارژ می کنیم. 

مطابق ش��کل 203-2 دو سرس��یم هاي اهم متر را روی ترمینال های خازن قرار دهید 
ت��ا اهم متر، مدار  قطع ) عدد 1( را نش��ان دهد. در این حالت  خازن توس��ط باتری 

اهم متر، به سرعت شروع به شارژ شدن می کند. 

شکل 204-2 خازن را در حالت شارژ نشان مي دهد.

مطابق شکل 205-2 خازن در جهت شارژ کامل باال می رود.
طبق شکل 206-2 خازن در آخرین لحظات شارژ مي باشد.  

 در ش��کل 207-2 خازن به طور کامل ش��ارژ شده و اُهم متر، مدار  قطع ) عدد 1( را 
نشان مي دهد. یعنی در این حالت خازن توسط باتری اهم متر، شارژ  شده است.

 

شکل 2-206 

شکل 2-202 

شکل 2-203 

شکل 2-204 

شکل 2-205  شکل 2-207 

تذکر: ب )خازن را قبل از آزمایش دشارژ کنید(
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 آزمایش تشخیص اتصال کوتاه و اتصال بدنه در خازن
مطابق شکل 208-2 دو سرسیم هاي اُهم متر را به هم اتصال کوتاه کنید  تا اُهم متر 

مقدار صفر را نشان دهد. 

    
مطابق شکل 209-2 دو سرسیم هاي اُهم متر را روی ترمینال های خازن قرار دهید. 
اُهم متر، مدار صفر را نش��ان مي دهد. این حالت  نشانه معیوب بودن خازن ) اتصال 

کوتاه ( مي باشد و دیگر قابل استفاده نیست.  

مطابق ش��کل210-2چون دو سرسیم هاي اُهم متر جدا هستند، پس مدارقطع) عدد 
1( را نشان مي دهد.

مطابق ش��کل 211-2 دو سرسیم هاي اُهم متر را به دو سر ترمینال های خازن وصل 
کنید. در این حالت اُهم متر مدار اتصال کوتاه )مقدار صفر( را نش��ان مي دهد. این 
حال��ت نش��انه معیوب بودن خازن ) اتصال کوتاه ( اس��ت که دیگر قابل اس��تفاده 

نمي باشد. 

شکل 2-208 

شکل 2-209 

شکل 2-210 

شکل 2-211 
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آزمایش خازن ها به کمک آوومتر عقربه ای
 خازن را توس��ط بک س��یم  با مقاومت  باال تخلیه کنید. ِرنج آوومتر را روی 

  R×1قرار دهید.
 دو سرس��یم هاي اُه��م مت��ر را روی ترمینال های خازن ق��رار دهید. اگر عقربه 
اُهم مت��ر حرکتی نکرد، مدار خ��ازن قطع بوده و در نتیجه خازن معیوب اس��ت.اگر 
عقرب��ه اُهم متر  تا انتها )نقطه صفر(حرکتی کند و در  آنجا ثابت بماند،  مدار خازن 

اتصال کوتاه بوده و در  نتیجه خازن معیوب است.
 اگر عقربه اُهم متر  تا یک نقطه ای حرکتی کرده و به آرامی برگردد، خازن سالم است.

آزمای�ش خازن های الکترولیتی)خازن ه�ای راه انداز و اصالح ضریب 
قدرت(

 خازن را تخلیه کنید
 آن را به وس��یله یک س��یم رابط چند لحظه به برق ش��هر وصل کنید. در این 

حالت اگر خازن سالم باشد، صدای جرقه در هنگام وصل شدن شنیده مي شود.  
 سیم ها را از پریز بیرون آورده و در یک لحظه به هم وصل کنید. اگر در بین 
دو س��یم جرقه آبی رنگ ایجاد شد، خازن سالم است و در غیر  این صورت معیوب 
مي باش��د. در ضمن هر هرچقدر ظرفیت خازن بیشتر باش��د، جرقه با شدت بیشتری 

ایجاد خواهد شد.
 آشنایی با اسامی انواع مختلف خازن

)R )Roll : استوانه ای                     
)T )Terminal : ترمینال فیش دار

)S )Screw : پیچ و مهره ای      
 )W )Wiring : سرسیم

)F )Flat : تخت

صرفه جويي

 در مصرف انرژي
ماشين لباسشويی  مصرف 
به ط��ور متوس��ط حدود 
1/5 ت��ا 2 کيل��ووات در 
بيشتر  اما  اس��ت.  ساعت 
اي��ن مصرف ب��رای گرم 
کردن آب به کار می رود. 
بنابراين اگر از ماشين های 
با تغذيه آب گرم استفاده 
م��وارد  در  ي��ا  و  ش��ود 
غي��ر ض��روری از درجه 
شستش��و ب��ا آب س��رد 
بيشتر  ماشين لباسش��ويی 
اس��تفاده کنيم، ت��ا حدود 
زي��ادی در مص��رف آن 

صرفه جويی می شود.

            مثال:   
خازن FT : خازن مستطیل تخت با ترمینال فیش دار

  خازن FW : خازن مستطیل تخت با سرسیم 
  خازن RST : خازن اس��توانه ای دارای ترمین��ال فیش دار به همراه پیچ و مهره

  خازن RW : خازن استوانه ای  با سر سیم

صرفه جويي

 در مصرف انرژي
ب��رق   مص��رف  مي��زان 
بيش  ماشين لباسش��ويی، 
از هر چيز ب��ه تکنولوژی 
به کارگرفته ش��ده توسط 
س��ازنده  آن  کارخان��ه 

بستگی دارد. 

شکل 2-212
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 ماشین روشن نمي شود :

ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، از مونتاژ صحیح سیم ها و سفت بودن سرسیم ها  اطمینان 

حاصل کنید.

 پریز برق ندارد )جریان برق اصلی قطع مي باشد(.

 به کمک ولت متر، برق مربوط به پریز را بررسی نمایید. 

 دوشاخه یا کابل معیوب شده و یا از پریز برق خارج شده است.

  در حالی که دو شاخه به پریز متصل است، با رعایت کلیه موارد ایمنی، رسیدن برق 

به  پارازیت گیر را به وسیله ولت متر بررسی کنید. در غیر این صورت دو شاخه یا کابل را 

تعویض کنید. 

 برق از پارازیت گیر وارد مجموعه کلید )دکمه روشن / خاموش ( نشده است. 

 دو شاخه را از برق خارج کنید و به وسیله اهم متر، قطع نبودن داخلی سیم ها را بررسی 

نمایید. 

 مجموعه کلید خراب است. 

 در حالتی که دکمه خاموش/ روشن فعال باشد، اتصال بین کنتاکت ها برقرار بوده و در 

حالت غیرفعال ، اتصال بین کنتاکت ها قطع است.

 قفل ایمنی در خراب است یا اتصاالت آن قطع است یا در ماشین، خوب بسته نشده است. 

اگر قفل ایمنی در سالم باشد، با اتصال دو سرN و L  به برق 220  ولت، قفل در فعال 

مي شود. سپس با قطع برق و غیر فعال شدن قفل ایمنی،کنتاکت های C و L  مرتبط مي شوند. 

در غیر این صورت زبانه یا دستگیره در باید تعویض شود. 

 تذکر:  عالئم مورد استفاده در اين قسمت، به صورت زير مي باشد:
عالمت عيب دستگاه 

 عالمت عوامل ايجاد عيب در دستگاه  
 عالمت رفع عيب دستگاه  
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ماشین آبگیری نمی کند :

 ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، سرسیم ها را بررسی کنید. 

 شیرآب بسته است. 

  آب شهر قطع است. 

  شیلنگ ورودی آب مسدود است یا پیچ خوردگی دارد. 

شیر برقی خراب است. 

  شیر برقی را مستقیم به برق 220  ولت وصل کنید. اگر ماشین با اتصال برق به شیر برقی،  
باز هم آبگیری را آغاز نکرد،شیر برقی را تعویض نمایید. 

 هیدروستات خراب است. 

با دمیدن هوا داخل شیلنگ هیدروستات، باید صدای قطع و وصل کنتاکت ها از داخل آن 

شنیده شود. 

ماشین عمل آبگیری را به 
اتمام رسانده ،اما عملیات 
بعدی انجام نمي شود : 

 ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، سرسیم ها را بررسی کنید. 

 موتور تایمر سوخته است. 

  تایمر را از مجموعه سیم کشی جدا کنید  و کنتاکت های موتور تایمر را مستقیم به 
برق220 ولت وصل کنید. با چرخش یک دور کامل محور تایمر به دور خود، موتور تایمر 

سالم است.

  خازن راه انداز خراب است. ) در مدل هایی که دارای موتور القایی هستند ( 

  سوکت موتور از محل خود، بیرون آمده است. 

 موتور سوخته است.  

 آزمایش مستقیم موتور الزامی است.

 سیم هاي رابط بین موتور وتایمر، جابه جا ویا قطع شده است. 

 برق شهر دارای نوسان است. 

 برد تنظیم دور خراب است. 

 سوکت با برد تنظیم دور، اتصال ندارد. 

 تسمه یا پولی از محل خود خارج شده است. 
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ماشین روشن است 
ولی عمل آبگیری 

قطع نمي شود و  بیشتر 
از مقدار واقعی آب 

می گیرد:

ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، سرسیم ها را بررسی کنید.

 هیدروستات خراب است. 

  شیلنگ هیدروستات پاره شده و یا از جا در آمده است. 

 محفظه فشار، مسدود شده است. 

 شیر برقی خراب است. 

 از ماشین در حال کار 
،آب نشت می کند : 

 شیلنگ های  ورودی یا تخلیه، پاره شده است.  

 خرطومی های جاپودری به دیگ یا دیگ به پمپ آب، پاره شده است. 

 الستیک دور در،  از محل نصب خود خارج و یا پاره شده است. 

 بست در دیگ، شل است.

 الستیک آب بندی در دیگ، دارای پیچ خوردگی بوده و یا از محل خود، خارج شده است. 

 دیگ یا در دیگ، به خوبی مونتاژ نشده است.

 این لباسشویی آب را 
گرم نکرده یا آب را به 

جوش می آورد :

بتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، سرسیم ها را بررسی کنید. 
 ترموستات قابل تنظیم، خراب و یا سیم های متصل به آن قطع است. 

  هیدروستات خراب است. 
  تایمر خراب است. 

 ترموستات بی متال خراب است. 
 اتصال بین کنتاکت های A  وB در حالت عادی برقرار است و با افزایش دما تا±3 

98درجه سانتیگراد، اتصال بین کنتاکت های  AوB  قطع  مي شود. در این حالت اهم متر را 
بین کنتاکت های C  و D  قرار می دهیم. 

 در مدل های500  دور دو شیر، اتصال بین کنتاکت های نارنجی رنگ در حالت عادی قطع 
است و زمانی که آب به دمای 33 درجه سانتیگراد برسد، اتصال برقرار مي شود، ولی اتصال 
بین کنتاکت های سفید رنگ ، برعکس کنتاکت های نارنجی رنگ است و هنگامی که آب 

به دمای 3 ±  85 درجه سانتیگراد برسد، اتصال قطع  مي شود. 
 در مدل های 500 دور تک شیر،  اتصال بین کنتاکت ها در حالت عادی وصل بوده و 

هنگامی که آب به دمای 87 ± 3  درجه سانتیگراد برسد، اتصال  قطع مي شود.
  المنت خراب است. 

 المنت را مستقیما  به مدت 10  ثانیه به برق 220  ولت وصل کنید. اگر المنت پس از قطع 

برق گرم شد سالم است.
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ماشین عمل شستشو را 
انجام مي دهد اما آب 
کثیف تخلیه نمي شود :

 ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، سرسیم ها را بررسی کنید. 
 پروانه پمپ بر اثر پیچیدن نخ و کرک، گیر کرده است. 

  فیلتر پمپ یا شیلنگ تخلیه، مسدود است. 
  الکترو پمپ خراب است. 

      الکتروپمپ را به طور مستقیم به برق 220  ولت متصل نمایید. اگر پمپ کار نکرد،  
باید تعویض شود. 

دور خشک کن ماشین 
عمل نمی کند: 

 ابتدا با استفاده از نقشه سیم کشی، سرسیم ها را بررسی کنید. 
  خازن راه انداز خراب است. 

 موتور خراب است، )آزمایش مستقیم موتور الزامی است ( 
 برد تنظیم دور خراب است. 
 مجموعه کلید خراب است. 

 چنانچه دکمه حذف دور خشک کن فعال باشد، اتصال بین کنتاکت ها قطع است، ولی در 
 حالت  غیرفعال، اتصال بین کنتاکت ها برقرار است. 

  فیلتر پمپ یا شیلنگ تخلیه مسدود شده است. 
 اضافه بر ظرفیت ماشین لباسشویی، بار ریخته شده است. 

 ماشین لباسشویی می لرزد 
یا صدای بیش از حد 

تولید می کند :

ماشین لباسشویی  تراز نیست. 

 لباس ها در داخل آبکش یک نواخت توزیع نشده اند. 

 پیچ هاي حمل ونقل باز نشده است. 

 بست پیچ هاي حمل ونقل شل شده است. 

 بلبرینگ ها خراب  هستند.

 سه نظام آبکش شکسته است. 

 تسمه خراب است. )تسمه خراب باید با سایز مشابه اش جایگزین شود(

 المنت یا نگهدارنده المنت در جای خود، قرار نگرفته است.

 تعادل منبع، به علت یک نواخت نبودن فنرهای آویز به هم خورده است. 

 الستیک لرزه گیر داخل کمک فنر پوسیده شده و یا از جای خود خارج شده است.  

 پیچ پولی یا پیچ هاي وزنه تعادل باال و پایین، شل شده است.

 تسمه یا پولی با سیم های رابط درگیر شده است. 

 شیلنگ تخلیه به بدنه برخورد می کند. 

 جسم خارجی در داخل آبکش وجود دارد. 
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از  یک�ی  ب�ه  فق�ط  آب 
مخزن ه�ای ج�ا پ�ودری 
وارد مي ش�ود یا  آبگیری 
از خان�ه مورد نظ�ر انجام 
نمي شود  و یا پودر در یکی 
از مخزن ها باقی مي ماند. 

 درپوش های نرم کننده و سفیدکننده کثیف است. 
 مجراهای ورودی آب یا جا پودری کثیف است. 

 پودر در خانه های مورد نظر ریخته نشده است. 
 بادامک بر روی محور تایمر درست قرار نگرفته یا از محل خود، خارج شده است. 

 فشار آب ورودی کم است . 
 ثابت کننده باالی جاپودری تنظیم نیست. 

 تایمر را روی برنامه شماره 1 قرار دهید و ثابت کننده  را در حالتی که نشان آن درسمت راست 
باشد تنظیم کنید .

آب یا کف ازکنار 
جاپودری بیرون مي ریزد

 محفظه جاپودری شکسته است.

 از پودر زیاد یا نا مناسب به هنگام شستشو استفاده شده است. 

جریان برق ضعیفی در 
بدنه ماشین وجود دارد : 

 یکی از قطعات الکتریکی مانند خازن  پارازیت گیر دارای نشت برق است. 
 سیم کشی خراب است. 

 سیم ارت به دستگاه وصل نیست.
 لوالی در شکسته است 

 درماشین لباسشویی، از قسمت لوال تنظیم نیست.

عیب یابی و تعمیر  ماشین لباسشویی اتوماتیک دیجیتالی با صفحه نمایشگر 
اگر هنگام استفاده از ماشین لباسشویی دچار مشکل شدید، بعد از مطالعه دقیق نکات 

زیر، باید بتوانید عیب  ماشین لباسشویی را رفع نمایید.

عالمت در صفحه نمایشگر عیوب

آب وارد  ماشین لباسشویی نمي شود.

عمل تخلیه آب یا دور خشک کن انجام نمي شود.

دور خشک کن انجام نمي شود.

 ماشین لباسشویی شروع به کار نمی کند.

با خدمات پس از فروش تماس بگیرید.
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ماشین لباسشویی شروع 

به کار نمی کند. 

در این حالت صفحه نمایشگر، عبارت را نشان مي دهد.

 جریان برق اصلی قطع است.

 دوشاخه ماشین از پریز برق، خارج شده است.

 فیوز برق منزل، قطع شده است.

 دکمه راه اندازی/ توقف ماشین، فعال شده است. 

 در ماشین، خوب بسته نشده است.  

ماشین لباسشویی می لرزد 

یا صدای بیش از حد 

تولید می کند.

 پیچ هاي مخصوص حمل و نقل باز نشده است.

  ماشین لباسشویی تراز نیست.

 لباس ها در داخل مخزن  به طور یک نواخت توزیع نشده اند. 

آب وارد  ماشین لباسشویی 

نمي شود.

در این حالت صفحه نمایشگر، عبارت  را نشان مي دهد. 

 جریان آب قطع است.

 شیر ورودی آب بسته است.

 شیلنگ ورودی مسدود است.

 شیلنگ ورودی آب پیچ خورده است.

 فیلتر شیر برقی مسدود است. 

 در این حالت شیلنگ ورودی آب را باز کرده و فیلتر شیر برقی را تمیز کنید. 

آب داخل محفظه 

جاپودری باقی مي ماند.

 شاید جاپودری یا درپوش محفظه نرم کننده، نیاز به تمیز کردن داشته باشد. 

 در قسمت تمیز کردن جاپودری، توضیحات الزم داده شده است. 

تذکر:  عالئم مورد استفاده در این قسمت، به صورت زیر مي باشد:
   عالمت عیب دستگاه 

  عالمت عوامل ایجاد عیب در دستگاه  
  عالمت رفع عیب دستگاه  
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ماشین لباسشویی عمل 

تخلیه آب یا دور خشک 

کن را انجام نمي دهد.

  در این حالت صفحه نمایشگر، عبارت را نشان مي دهد. 

 فیلتر پمپ، مسدود شده است.

 جریان برق در اتصاالت الکتریکی پمپ، قطع شده است.

 شیلنگ تخلیه، دچار خمیدگی و انسداد شده است.  

 لوله خروجی فاضالب مسدود است.

ماشین لباسشویی، لباس ها 

را خشک نمی کند.

در این حالت صفحه نمایشگر، عبارت  را نشان مي دهد. 

 ع��دم توزیع یک نواخت لباس ها داخل مخزن ، باعث ایجاد لرزش بیش از حد مي ش��ود و 

ماشین به طور خودکار عمل خشک کن را متوقف می کند.

 دوباره برنامه خشک کن را اجرا کنید.

نمی توانیم آب داخل 

مخزن ماشین را ببینیم.

 تنظی��م س��طح آب داخل مخزن ب��ا توجه به میزان لباس ها و جنس آن ها  توس��ط سیس��تم 

اتوماتیک ماش��ین و کاهش مصرف انرژی و هزینه ها، ممکن است باعث شود سطح آب قابل 

رؤیت از شیشه در ماشین، نسبتاً پایین به نظر برسد. ولی عملیات شستشو و آبکشی به طور کامل 

انجام شده و جای هیچ گونه نگرانی نیست.  

بعد از آبکشی بر روی 

لباس های تیره لکه های 

سفید باقی مي ماند.

 پودرمصرفی زیاد بوده است .

 لباس های تیره رنگ  با مایع لباسشویی مخصوص  شسته نشده است. 

پس از شستشو ،لباس ها 

داغ وچروک  مي شوند.

 شیلنگ آب سرد و آب گرم جابه جا بسته شده است.

هنگام شستشو،کف از 

قسمت درب جاپودری 

بیرون مي ریزد.

 پودر مصرفی بیش از حد معمول بوده اس��ت )این مش��کل بیشتر برای تور و پرده های حریر 

پیش مي آید(  

از پودرهای مخصوص ماشین لباسشویی با کف کنترل شده استفاده نشده است.  
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نمی توان درب ماشین 

را بالفاصله بعد از اتمام 

عملیات شستشو بازکرد.

ماشین لباسش��ویی جدی��د ب��ه منظورحفاظ��ت از مص��رف کنن��دگان، مجهز به سیس��تم های 

ایمن��ی مي باش��د و نمی گذارد درب ماشین لباسش��ویی  ت��ا پایان برنامه باز ش��ود. به این علت 

پ��س از پای��ان عملیات شستش��و ت��ا ح��دود دو دقیقه نمی ت��وان درب ماش��ین را ب��از کرد.

 مدت زمان نشان داده 

شده بر روی صفحه 

نمایشگر با مدت زمان 

سپری شده عملیات 

شستشو مطابقت نمی کند.

  مدت زمان نش��ان داده ش��ده بر روی صفحه نمایش��گر تنها برای اطالع مصرف کنندگان 

مي باشد و هنگام اجرای برنامه انتخاب شده می تواند تحت تاثیر عوامل زیر تغییر یابد:

الف- دمای آب ورودی 

ب- میزان لباس ها 

ج- عدم توزیع یک نواخت لباس های داخل مخزن  ماشین لباسشویی در حالت دور خشک  کن 

      

                 صرفه جويي در مصرف انرژي 

هزينه کلی انتخاب ماشين لباسش��ويی با برچسب انرژی پايين، باالتر است. هر 
چندکه قيمت اوليه پايينی داشته باشد. 
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1- اجزاء ماشین لباسشویی شامل قسمت های مکانیکی و الکتریکی را نام ببرید.

2- انواع دیگ را نام ببرد و متعلقات آن را بنویسید.

3- اجزاء آبکش را به طور کامل نام ببرید.

4- انواع برینگ های ساده وکاربرد آنها در ماشین لباسشویی را شرح دهید.

5- کاربردکاسه نمد را در پمپ تخلیه یا در دیگ ماشین لباسشویی شرح دهید.

6- وظیفه اصلی پولی را در ماشین لباسشویی توضیح دهید.

7- انواع تسمه را از نظر شکل سطح مقطع و همچنین اندازه عرض و ضخامت 
را نام ببرید.

8- واحدهای اندازه گیری تسمه را بیان کنید و نحوه تبدیل اندازه آن از میلیمتری 
به اینچی را توضیح دهید.

9- کاربرد لرزه گیر را در ماشین لباسشویی شرح داده و انواع آن را نام ببرید.

10- انواع میکروسوییچ در را نام برده و نحوه اتصال آن در مدار را توضیح دهید.

11- انواع موتورهای ماشین لباسشویی را نام ببرید.

12- اجزاء تاکوژتراتور را نام برده و نحوه عملکرد آن را توضیح دهید.

13- نحوه آزمایش موتورهای اونیورسال را شرح دهید.

14- اجزاء هیدروستات را نام برده و  طرز کار آن را  توضیح دهید.

15- انواع پمپ تخلیه آب را نام برده و نحوه عملکرد آن را بیان کنید.

16- اجزاء شیربرقی را نام برده و طرز کار آن را توضیح دهید.

آزمون نهايي
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17- کاربرد محافظ الکتریکی موتور)اورلود( و نحوه اتصال آن در مدار را شرح دهید.

18- انواع تایمر را نام برده وکاربرد آن را توضیح دهید.

19- کاربرد موتور تایمر را بطور خالصه توضیح دهید.

20- انواع ترموستات یا هیتراستات را نام برده و نحوه عملکرد آن را بیان کنید.

21- انواع ماشین لباسشویی اتوماتیک را نام ببرید وکاربرد آن ها را به طور خالصه 
شرح دهید.

22- ط��رز کار سیس��تم چرخ دنده های ماشین لباسش��ویی اتوماتیک در از باال را 
شرح دهید.

23- تفاوت بین لباسشویی های با انتقال نیرو مستقیم و غیر مستقیم را توضیح دهید.

24- ویژگی های ماشین لباسشویی اتوماتیک در از باال به همراه خشک کن را بیان 
کنید.

25- طرز کار ماشین های لباسشویی اتوماتیک خشک کن دار با تهویه و خشک کن دار 
با کندانسور را شرح دهید.

26- شرایط نصب ماشین لباسشویی اتوماتیک را بیان کنید.

27- کاربردهای برنامه2 )شستشوی سریع در30 دقیقه(را شرح دهید.

28- نکات مهم در موردکاهش مصرف انرژی  ماشین لباسشویی را توضیح دهید.

29- نقشه مدارهای الکتریکی ماشین های لباسشویی را  خوانده و سپس مدارهای 
تفکیکی آنها را از روی نقشه مدار اصلی دستگاه ترسیم کنید.

30- قس��مت های مختل��ف ماشین لباسش��ویی اتوماتی��ک را در نقش��ه انفجاری 
نامگذاری کنید.


