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نندگان این ماشین هاي لباسشویی با خصوصیات و طرح هاي مختلفی تولید می شوند و تولید ك

ا ماشین ها با تغییر مداوم اشكال و اجزاء داخلی آن ها سعی دارند از هر نظر تولیدات خود ر

انیكی داشت به این تایمر لباسشویی هاي اتوماتیك تركیبی مك "كاملتر نمایند.به عنوان مثال،قبال

ی شكل كه یك موتور الكتریكی كوچك محوري را به گردش در می آورد و این محور توپ

این توپی  پالستیكی بخصوصی را با خود می چرخاند. شكل خاص و زائدهاي تعبیه شده بر روي

ین در حین ه می كرد و به این شكل اجزاء ماشباز و یا بست "به هنگام گردش كنتاكت ها را مرتبا

.انجام گردش توپی تایمر، اعمالی مانند آبگیري، چرخش موتور تخلیه آب، داغ نمودن آب و ..

، می داد.اما بسیاري از ماشین هاي جدید، داراي تایمر الكترونیكی بوده و همه اعمال مذكور

ICتوسط قطعاتی چون ترانزیستور، تریستور و  می شود. انجام     

 انواع ماشین هاي لباسشویی:

ده و نوع بونیمه اتوماتیك و اتوماتیك  در حال حاضر ماشین هاي موجود در بازار به دو شكل

ن لباس ( و نیمه اتوماتیك نیز به دو صورت دو قلو )قسمت شستشوي لباس + قسمت خشك ك

 نوع ساده )سطلی ( در اختیار مصرف كنندگان قرار می گیرد. 



 

 

: لباسشویی نیمه اتوماتیك سطلی سادهاجزاء   

ین دخالت چون عالوه بر انرژي الكتریكی نیروي انسانی نیز در به پایان رسیدن عملكرد ماش 

 دارد این لباسشویی ها را نیمه اتوماتیك می نامند. 

:بدنه  -1  

روي آن را به منظور جلوگیري از اكسیده شدن لعاب كاري می كنند. "از فلز كه معموال   

:تایمر  -2  

لی مدار كلید اتوماتیك زمانی است كه پس از زمان مشخص شده توسط مصرف كننده برق اص 

ی با حركت را قطع می كند. تایمر در لباسشویی هاي نیمه اتوماتیك از نوع مكانیكی است یعن

مع شده ولوم یك فنر مخصوص جمع شده و بتدریج باز می شود . مدتی طول می كشد تا فنر ج

. ودء در واقع زمان انجام كار تایمر است و ماشین در این مدت لباس ها را خواهد شستباز ش  

تایمر موتوري كه در  -3تایمر الكترونیكی  -2         تایمر بادي-1انواع دیگر تایمر عبارتند از : 

 لباسشویی ها كاربرد چندانی ندارند. 

:موتور شستشو -3  

ته شده در انداز خازنی است. البته اكثر موتورهاي به كار گرفاین موتور از نوع آسنكرون با راه  

پیچ  لباسشویی هاي سطلی ساده بگونه اي طراحی شده اند كه قسمت راه انداز موتور )سیم

 استارت+خازن راه انداز ( در تمام زمان كار موتور در مدار می ماند.

:نگهدارنده موتور -4  

د. و ه شده و در كف لباسشویی زیر پروانه قرارداراز جنس كائوچو ساخت "این قطعه معموال 

عدد از زیر دیگ مخصوص  6به تعداد  "و معوال 5موتور آسنكرون به توسط پیچ هاي نمره 



 

 

ط تسمه پروانه شستشو به نگهدارنده موتور بسته می شود. در بعضی از ماشین ها كه موتور توس

دد.ده شده و موتور روي آن پیچ می گر،پروانه را می چرخاند قطعه اي فلزي به بدنه جوش دا  

:پروانه شستشو -5  

ور از جنس كائوچو بوده و بر روي محور موتور بسته می شود.با چرخش مح "پروانه معموال 

 پروانه نیز به گردش در آمده و لباس و آب را درون مخزن شستشو جابجا می كند.

: المنت -6  

رم نیكل كه برقی است یعنی مجموعه سیم ك المنت لباسشویی سطلی مشابه المنت آب گرمكن 

تا از  داخل خاك چینی و یا سرامیك نسوز قرار گرفته و بر رویش محافظ فوالدي قرار داده اند

 نفوذ آب و رطوبت به المنت ممانعت به عمل آید.

:كلید المپ دار المنت  -7  

كنتاكت  بط است واین كلید داراي سه كنتاكت است دو كنتاكت به ورودي و خروجی فاز مرت 

 سوم مربوط به نول المپ داخل كلید است.

: سرویس و نگهداري لباسشویی سطلی  

به سیم ارت مجهز نمایید.  "لباسشویی هاي سطلی را حتما -1  

ی ندارد و استفاده از پودر هاي مخصوص ماشین لباسشویی در انواع نیمه اتوماتیك ضرورت -2

ري ماشین اي اتوماتیك هستند.بنابر این در به كار گیپودر هاي یاد شده تنها مختص ماشین ه

.هاي نیمه اتوماتیك می توانید از پودر هاي لباسشویی معمولی نیز استفاده نمایید  

دقیقه اي به بازار ارائه شده اند كه در هر دو  33و  15تایمر لباسشویی هاي سطلی در انواع  -3

عضی از مصرف لباس است و بر خالف تصور بنوع انتخاب زمان شستشو، متناسب با كثیف بودن 



 

 

در نوع  كنندگان ضرورتی در بكار گیري تمام زمان تایمر وجود ندارد به عنوان مثال می توان

دقیقه بكار گرفت.  5دقیقه اي ، تایمر را به اندازه  33تایمر   

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

ن قرار در صورت چرك بودن لباس پس از شستشوي اول بالفاصله تایمر را به حالت روش -5

دقیقه توقف داشته باشد.  5حد اقل به مدت   ندهید و اجازه دهید بین دو شستشو ، موتور  

المنت را براي مدت طوالنی روشن نگذارید.  -6  

تیكی كه دهید زیرا به قطعات السهر گز لباسشویی سطلی را بدون آب مورد استفاده قرار ن -7

آب از دیگ،  به منظور آب بندي موتور بكار گرفته شده اند آسیب رسیده و پس از نشت نمودن

 موجبات اتصال بدنه و سوختن موتور فراهم می شود. 

 مدار الكتریكی لباسشویی سطلی ساده و دو قلو:

  

 

 

      



 

 

 لباسشویی نیمه اتوماتیك دوقلو)دو مخزنه(:

ر چون عمل شستشو در یك مخزن و عمل آبگیري از لباس هاي شسته شده در مخزن دیگ

 "ها اكثرا انجام می شود. این لباسشویی ها را دوقلو یا دو مخزنه می نامند. بدنه این لباسشویی

تشوي است ،از اینرو فاقد المنت می باشند. قسمت شستشو عین قسمت شسپالستیكی 

مان سیستم لباسشویی سطلی است. در مخزن دوم ، سیستم آبگیري از لباس هاي شسته شده ه

اش  موجود در لباسشویی هاي اتوماتیك است. لباس ها درون مخزن اصلی كه همه سطح بدنه

افتد، بر  با فرمان تایمر موتور خشك كن براه می سوراخ كاري شده است ریخته شده و زمانیكه

ون اثر نیروي گریز از مركز آب لباس ها از طریق سوراخ هاي موجود روي مخزن اصلی به بیر

ریخته می شود. از آنجا كه مخزن اصلی درون مخزن فرعی قرار دارد ، این آب ها در مخزن 

ده ر این زمان بر روي زمین نهاده شفرعی به طرف كانال خروجی هدایت شده و از شیلنگ كه د

و خارج می شود. در ماشین هاي دو زمانه بندرت از واتر پمپ استفاده می شود. ماشین هاي د

ی مخزنه داراي دو موتورند و هر دو موتور از نوع آسنكرون هستند. موتور شستشو توانای

د. و چپ می چرخ به طرف راست "چرخش به چپ و راست را داراست و به توسط تایمر مرتبا

زتر شسته همین برتري ماشین هاي دو مخزنه سبب شده است كه لباس ها در حین شستشو تمی

 شوند. 

 لباسشویی تمام اتوماتیك :

تش در تفاوت عمده این لباسشویی با انواع نیمه اتوماتیك آن است كه حضور انسان و دخال

لباس را به  یست كه مصرف كننده ،شستشوي لباس ،جزء راه اندازي ماشین، ضرورتی ندارد.كاف

تن مقدار كافی و بر اساس مقدار مذكور در دفترچه راهنما درون ماشین قرار داده و پس از ریخ

رنامه پودر درون جاپودري و باز نمودن شیر آب ورودي به ماشین، متناسب با جنس لباس،ب

ه صورت مراحل شستشو بمورد نظر را انتخاب نماید و كلید اصلی ماشین را روشن كند. سایر 

ورود به  اتوماتیك صورت می گیرد. یعنی ابتدا شیر الكتریكی به كار افتاده و آب پس از

ل جاپودري، پودر را با خود بدرون مخزن منتقل می سازد. پس از ورود آب به مقدار كافی،عم

ار دآبگیري متوقف شده و با روشن شدن هیتر ، آب داغ می شود. پس از رسیدن آب به مق



 

 

عقربه هاي  مناسب عمل شستشو شروع می شود. موتور به توسط فرمان هاي تایمر ابتدا به طرف

ساعت چرخیده و پس از مدتی متوقف شده و سپس در جهت عكس بگردش در می آید. 

ركت حركت موتور در دو جهت مخالف بدان سبب است كه لباس ها به اندازه كافی درون آب ح

. نموده و بهتر شستشو شوند  

ضالب پس از شستشوي مقدماتی ، موتور متوقف شده و آب توسط پمپ تخلیه به طرف فا

نه اي عموم ماشین ها بگو"همان برنامه شستشو تكرار می شود.معموال "هدایت می شود. مجددا

و  بار تكرار شده و سپس ماشین وارد مرحله نهایی آبكشی 5طراحی شده ان كه عمل شستشو 

ن لباس می شود. تخلیه آب و خشك نمود  

ند براي خشك نمودن لباس،دور تند ماشین و واتر پمپ، همزمان كار می كنند. یعنی دور ت

نجا كه موتور سبب می شود دیگ اصلی كه لباس درونش ریخته شده با سرعت بچرخد و از آ

به  بدنه دیگ اصلی داراي سوراخ هاي متعدد است، آب لباس ها بر اثر نیروي گریز از مركز

گ ج از دیگ اصلی )به درون دیگ فرعی ( ریخته شده و ورودي واتر پمپ نیز در همین دیخار

ل قرار داشته و آب هاي راه یافته به این دیگ را مكیده و به فاضالب می ریزد. پس از مراح

بار این عمل تكرار می شود ، تایمر به صورت خودكار  3در ماشین ها  "آبكشی نهایی كه معموال

كلیه عملیات ماشین متوقف می شود.  خاموش شده و  

ور انسان به این ترتیب مالحظه فرمودید كه همه مراحل شستشو به صورت خودكار و بدون حض

 صورت خواهد گرفت از اینرو این ماشین ها ، تمام اتوماتیك نامیده می شوند. 

: نصب و راه اندازي ابتدایی ماشین لباسشویی اتوماتیك  

ر لباسشویی داراي قطعات وزین و متحرك می باشد و ممكن است داز آنجا كه ماشین  -1

،میله و هنگام حمل و نقل دچار آسیب شود ، لذا قسمت هاي آن را بوسیله قطعاتی نظیر بست

ه راهنماي پیچ، ثابت می كنند. بنابر این در هنگام نصب و راه اندازي باید با توجه به دفترچ

ا براي حمل و نقل راه دور در آینده نگهداري كرد. ماشین این قطعات باز شده و آن ها ر  



 

 

ز نموده و در صورتیكه ماشین لباسشویی داراي چهارچوب محافظ كف بوده پیچ هاي آن را با -2

گرفته  آن را از ماشین جدا نمایید. همچنین پیچ هایی كه بعنوان پیچ هاي تنظیم پایه در نظر

 شده در محل خود بپیچید.

ا روي تراز قرار گیرد براي این منظور لیوان محتوي آب ر "باید كامال ماشین لباسشویی -3

راز ماشین قرار داده و از اطراف به سطح آب درون لیوان نگاه كنید اگر ماشین در موقعیت ت

م زیر ماشین كامل نباشد، آب در سطحی نامتعادل قرار می گیرد. كه با استفاده از پیچ هاي تنظی

ود. می توان آن را تراز نم  

 "عمواللوله ورودي آب لباسشویی را پس از آب بندي به شیر آب حدیده دار وصل كنید.)م -4

 سه چهارم اینچی (.

 

گر ارتفاع ه قرار دهید. الوله تخلیه آب ماشین را در ارتفاع تعیین شده توسط شركت سازند -5

د همه آبی بر روي زمین رها شو "شیلنگ فاضالب ماشین در حد گفته شده رعایت نگردد و مثال

ر گز كه وارد ماشین می شود بالفاصله از طریق شلینگ خارج شده و عمل آبگیري ماشین ه

اراي متوقف نمی شود. بنابر این الزمست شلینگ خروجی قبل از قرار گیري در فاضالب د

سانتیمتر باشد.  63ارتفاعی در حدود   

ود. لوله تخلیه آب طوري قرار نگیرد كه در اثر تابیدگی، مسیر خروجی آب مسدود ش -6  



 

 

فیوز و ...(  -نتورك-قبل از روشن كردن ماشین توجه نمایید كه سیستم الكتریكی منزل )پریز -7

داشته  شركت سازنده هماهنگیو سیستم آب منزل با جدول مشخصات فنی ارائه شده از طرف 

 باشد. 

ر هنگام در مورد بست هایی كه براي ثابت نگهداشتن ، قطعات ماشین د "همانطور كه قبال -8

ن شدن حمل و نقل بكار می رود اشاره كردیم، اگر بست ها به دیگ بسته شده باشد، با روش

ت در كند. این حرك ماشین ، حركت دیگ به بدنه منتقل شده و ماشین از جاي خود حركت می

ماشین  دور تند ماشین )زمان آبگیري از لباس ( بوضوح دیده شده و در مدت آبگیري از لباس

اه اندازي سانتیمتر از جاي قبلی خود فاصله می گیرد.بنابراین الزم است قبل از ر 53در حدود 

عی به دیگ فر ماشین با توجه به دفترچه راهنما كلیه بست ها را باز نموده و با حركت دادن

ویم طرف پایین و باال و همچنین حركت آن به طرف جلو و عقب از خالص بودن دیگ مطمئن ش

ایید. سپس دیگ اصلی را نیز با دست بچرخانید تا از آزاد بودن پولی ها اطمینان حاصل نم  

ر جهت چرخش اكثر ولوم تایمر هاي لباسشویی موافق حركت عقربه هاي ساعت است د -9

ور لباسشویی ها ، بمحض چرخش ولوم در جهت مخالف عقربه هاي ساعت، ولوم از محبعضی از 

شار به آن را به محور بست. متاسفانه در انواع دیگر ، با وارد آمدن ف "باز شده و می توان مجددا

آسیب می بیند.  "چرخ دنده هاي تایمر شدیدا "ولوم و گاها "ولوم در جهت مخالف، معموال

بر روي  سازندگان تایمرها، با رسم یك فلش "در برابر این اشتباه،معموال جهت حفاظت تایمر

 ولوم شكل صحیح چرخش تایمر را نشان می دهند كه توجه به آن الزامی است. 

ن هاي خانگی در ریختن لباس به درون لباسشویی ، ظرفیت شستشو منظور شود اكثر ماشی -13

اس وجود توصیه می شود درون مخزن آنقدر لبكیلو هستند. با این  5داراي ظرفیت شستشوي 

ه با لباس ریخته شود كه اگر دستتان را به سقف فوقانی درب ماشین مماس نمودید، بدون آنك

كدیگر ها درگیر شود به راحتی وارد ماشین و خارج شود.عالوه بر آن لباس ها را به تفكیك از ی

 درون ماشین قرار دهید تا بهتر شسته شوند. 

 



 

 

و اجزاء تشكیل دهنده لباسشویی تمام اتوماتیك:  ساختمان  

ه لباسشویی هاي اتوماتیك در مدل هاي متفاوت طراحی می شوند كه از آنجمله می توان ب

 Yokeماشین تمام اتوماتیك كه مخزن آن روي محور افقی سوار است و به آن مدل یوغی )

type ه آن عمودي قرار گرفته و ب( گفته می شود و همچنین ماشینی كه مخزن آن روي محور  

Rotary typeنوع چرخان عمودي )  ( گفته می شود اشاره كرد. با این حال لباسشویی هاي 

د: مشابه و به شرح زیر می باشن "اتوماتیك داراي اجزا، الكتریكی مكانیكی تقریبا  

: اجزاء الكتریكی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیك -الف   

در نهایت ،  انتقال انرژي الكتریكی از پریز به كابل رابط ماشین ووظیفه دو شاخه -دو شاخه -1

و شاخه سایر قسمت هاي الكتریكی ماشین است. در هنگام تعویض دو شاخه به جریان نامی د

آمپر است جهت استفاده  16دو شاخه هایی كه جریانشان كمتر از  "جدید توجه نمایید. معموال

 در ماشین لباسشویی مناسب نیستند. 

و یا حد  2×5/2از آنجا كه جریان مصرفی ماشین باالست، توصیه می شود كابل  -كابل رابط -2

مورد استفاده قرار گیرد.  2×5/1اقل   

صاالت از ترمینال به منظور ایجاد اتصاالتی مطمئن و هم چنین عایق بودن این ات -ترمینال  -3

تیكی و یا از ترمینال هاي پالس "موالبدنه مورد استفاده قرار می گیرد در ماشین لباسشویی مع

كه با پیچ و  كائوچویی استفاده می كنند. محل قرار گیري ترمینال ، قسمتی از بدنه ماشین است

 مهره در جاي خود مستقر می شود. 

 كلید به صورت متداول در سایر لوازم خانگی ،در ماشین "معموال -كلید قطع و وصل -4

ور تایمر بطرف بیرون ید قسمتی از تایمر است. یعنی با كشیدن محلباسشویی بكار نرفته بلكه كل

ریكی ماشین كنتاكت یا كنتاكت هاي كلید بسته شده و با حركت ولوم بطرف داخل، مدار الكت

ستند. در نوع قطع می شود. كلید هاي بكار رفته در لباسشویی دو كنتاكت و یا چهار كنتاكت ه

ارد مدار مصرف كننده هاي مدار رسیده و فاز پس از كلید وبه همه  "دو كنتاكت ، نول مستقیما



 

 

وع چهار می شود بنابراین دو كنتاكت كلید، یكی فاز ورودي و دیگري فاز خروجی است.در ن

بسته شده  كنتاكت هم فاز و هم نول وارد كلید شده و با حركت محور تایمر بطرف بیرون ، كلید

. و فاز و نول وارد مدار لباسشویی می شوند  

ناسایی نموده جهت تست كلید كافیست از روي نقشه ماشین كنتاكت هاي مربوطه به كلید را ش

لید را باز سپس با اهم متر آن را تست نمایید. به این صورت كه ابتدا سیم هاي متصله به ك

ایمر به نموده، سپس دو پایه ورودي و خروجی كلید را به اهم متر وصل كنید. با حركت محور ت

عدد صفر را نشان دهد.  "یرون باید عقربه منحرف شده و تقریباطرف ب  

ترین روش  اگر عقربه منحرف شود اما به صفر نرسد، كنتاكت هاي كلید كثیف هستند. راحت

ود ، جهت اصالح این عیب استفاده از اسپري كنتاكت شور است. و اگر عقربه منحرف نش

اي شود و عیب بر طرف گردد. در كلید ه الزمست صفحه كلید هاي تایمر از دو طرف آن باز

 چهار كنتاكت آزمایش با اهم متر در مورد هر چهار كنتاكت انجام شود ) دو به دو ( . 

 جهت اطالع مصرف كننده از ورود برق به ماشین از چراغ خبر كه یك المپ -المپ خبر -5

ولتی است استفاده می شود.  223  

نماید و یا  دن درب ماشین ، دستگاه شروع به آب گیرياگر قبل از بسته ش -میكروسوئیچ  -6

هد و اگر به عللی در هنگام كار ماشین، درب باز شود و در همان حالت ماشین بكار خود ادامه د

شود و اگر یا اگر كودكی به ماشین نزدیك شده و درب آن را باز كند و عملیات ماشین متوقف ن

 "امالض باز شدن درب و یا حتی قبل از آن كه درب ك... جمیع موارد مذكور ایجاب می كند بمح

 بسته نشده باشد، ماشین قادر به استارت و آغاز عملیات شستشو نباشد. 

دار برسد از از اینرو همیشه فاز مدار پس از كلید تایمر و قبل از آنكه به سایر اجزاء الكتریكی م

رب بدنه پشت د "( معموالمیكروسوئیچ عبور می كند میكروسوئیچ )كلید فشاري حفاظتی 

در  "امالخارجی جنب الستیك دور درب و در كنار قفل قرار می گیرد و پس از آنكه زبانه قفل ك

آورد.  محل خود مستقر شد به اهرم میكروسوئیچ فشار وارد نموده و آن را به حالت وصل در می

شستشو را  ند عملیاتبا بسته شدن میكروسوئیچ سایر قسمت ها نیز داراي فاز بوده و می توان



 

 

ت بلكه انجام دهند. براي تست میكروسوئیچ نیازي به خارج نمودن آن از محل استقرارش نیس

ز یافتن به می توان دو سیمی كه از تایمر به طرف میكروسوئیچ رفت و بر گشت نموده را پس ا

 اهم متر متصل سازیم . 

ر غیر این میكروسوئیچ سالم است داگر با بسته شدن كامل درب ، عقربه اهم متر منحرف شود 

ود خارج صورت یا عیب از میكروسوئیچ است یا میكروسوئیچ سالم بوده اما از محل استقرار خ

ستیك عیب آخر مربوط به خراب شدن ال "شده و یا درب بطور واقعی بسته نمی شود كه معموال

 ن قسمت جانبیدور درب است. در صورت خراب بودن میكروسوئیچ آن را پس از باز نمود

اگر  الستیك دور درب ) طرف قفل درب ( از بدنه جدا نموده و در صورت امكان تعمیر نمایید.

 مشكل جدي است مانند شكستن اهرم و ... میكروسوئیچ را تعویض كنید.

رمكن مشابه المنت بكار رفته در آب گ "ساختمان المنت دقیقا -هیتر (  -المنت )گرمكن -7

ار گرفته و رم نیكل یا كرم آلمینیوم درون پودر چینی یا سرامیك نسوز قراست . ابتدا سیم ك

سپس جهت ممانعت از نفوذ آب و رطوبت آن را درون یك محافظ فوالدي قرار می دهند. 

شود .  المنت درون دیگ فرعی قرار می گیرد و در توان هاي مختلف ساخته شده و استفاده می

منت را در ظش صورت می گیرد از اینرو هرگز نباید الآب بندي المنت بوسیله الستیك محاف

المپ  حالیكه درون دیگ آبی وجود ندارد به برق متصل نمود. براي تست المنت استفاده از

 سري ، اهم متر یا اتصال چند ثانیه اي مستقیم به برق توصیه می شود. 

ماشین  ز شدن دربهمانگونه كه در مورد میكروسوئیچ ذكر شده با -قفل مغناطیسی درب  -8

ده در زمان شستشو و در حالیكه دیگ تا حدودي پر از آب است می تواند محیط منزل را آلو

وئیچ این سازد زیرا آب مخلوط با پودر رختشویی به بیرون از ماشین می ریزد. كاربرد میكروس

شین ما حسن را داشت كه در صورت بروز چنین اشتباهی مدار ماشین قطع می شد. در بعضی از

سته شدن ها زمینه این اشتباه را از بین برده اند . پس از روشن شدن ماشین )البته مشروط به ب

ن باز كامل درب ( یك رله مغناطیسی زبانه درب را در اختیار گرفته و به هیچ وجه درب ماشی

مانی نمی شود . در صورت اعمال نیروي بیش از حد دستگیره قفل درب خواهد شكست. درب ز

دقیقه از  2حد اقل مدت  "برق ماشین قطع شود )تایمرخاموش شود ( ثانیا "می شود كه اوالباز 



 

 

زبانه قفل  خاموش شدن دستگاه بگذرد تا آثار مغناطیسی درون قفل مغناطیسی كاهش یافته و

جانیده درب رها شود. در بعضی از ماشین ها میكروسوئیچ و قفل مغناطیسی در یك مجموعه گن

 شده اند. 

در  "یمر مرتبااز آنجا كه جریان مصرفی هیتر باالست و توسط تا -ترموستات یا هیتر استات  -9

 حال قطع و وصل است ، این احتمال می رود كه بر اثر كار زیاد و مداوم ، سطح كنتاكت هاي

ر در تمام تایمر مربوط به هیتر فرسوده شده و به یكدیگر جوش داده شوند. در این صورت هیت

ساعت و نیم نیز می رسد در مدار خواهد بود رسیدن دماي آب  3به  "ماشین كه گاهامدت كار 

فرسوده می  به نقطه جوش عالوه بر البسه داخل ماشین، رابط هاي پالستیكی و شلینگ ها را نیز

تات در واقع سازد. از اینرو استفاده از هیتر استات ) ترموستات ( اجتناب ناپذیر است. هیتر اس

وستات بی متالی در سماور برقی عمل می كند. مشابه ترم  

در دیگ  قسمت فلزي منعكس كننده حرارت به تیغه هاي بی متالی در داخل آب قرار گرفته )

ها  فرعی ( و حرارت آب بر آن اثر مستقیم می نهد. این حرارت توسط خود صفحه به تیغه

بیشتر  ه حساسیتش به حرارتمنعكس شده و اگر از حد معینی تجاوز نماید یكی از تیغه ها ك

هیتر  است، با خمیده شدن خود ، ارتباط هیتر با شبكه را قطع می سازد زیرا هیتر استات و

 همیشه با یكدیگر در حالت سري قرار می گیرند.

 ترموستات از قطعات زیر تشكیل شده است: 

 -3       ی(تیغه هاي فلزي غیر هم جنس )تیغه هاي بی متال -2    پالتین هاي داخلی -1

فیش هاي ارتباطی  -4    صفحه منعكس كننده حرارت  

ترموستات از نوع  914الزم به تذكر است كه در بعضی از لباسشویی ها مانند زانوسی مدل 

و آب  در مبحث ترموستات "گازي است كه در رابطه با ساختمان آن و نحوه عملكردش مفصال

 گرمكن برقی مطلب آورده شده است. 

رت ذكر شد، همه مراحل و عملیات ماشین بصو "همانگونه كه قبال -ر الكتریكی شی - 13

بار بصورت كامل شستشو   7الی   5 "اتوماتیك صورت می گیرد و از آنجا كه لباس ها معموال



 

 

به  می بایست خودكار صورت پذیرد. آب ورودي "می شود، عمل ورود آب به ماشین نیز الزاما

آب شهر پشت  سته می شود و مادامی كه به سیم پیچ آن برق نرسد،ماشین به شیر الكتریكی ب

 شیر می ماند و اجازه ورود به داخل جا پودري و سپس مخزن فرعی را نخواهد داشت. 

 شیر الكتریكی از قسمت هاي زیر تشكیل شده است:

مركزش شیطانك كه در  -3             سیم پیچ ) سولنوئید( -2             قاب پالستیكی -1

 -6                 اهرم آهنی - 5الستیك دور شیطانك  -4          سوراخ ریزي وجود دارد

 -8                                         پشت اهرم  فنر -7                الستیك سر اهرم

 صافی یا فیلتر لوله خروجی آب

جلو  شت اهرم ، اهرم آهنی را بطرفچگونگی عملكرد شیر الكتریكی : در حالت عادي فنر پ 

د رانده و الستیك سر اهرم، سوراخ وسط شیطانك را مسدود می سازد . با وصل برق و ایجا

رده می مغناطیس توسط سیم پیچ شیر الكتریكی، اهرم به طرف داخل جذب شده و فنر را فش

 دا شده وسازد. با حركت اهرم به طرف عقب، الستیك سر اهرم از سوراخ وسط شیطانك ج

نفسی به شیطانك مجال تنفس می یابد. فشار آب، هواي بین شیلنگ و شیطانك را از مجراي ت

عقب رانده و آب جاري می شود. پس از رسیدن آب به سقف مورد نظر، توسط فرمان 

یچ، فنر جمع هیدرواستات ، برق شیر الكتریكی قطع شده و با تضعیف میدان مغناطیسی سیم پ

شود و  بسته می "جلو رانده شده و در نتیجه مجراي تنفسی شیطانك مجددابطرف   شده اهرم

بل ساخته از ورود آب به داخل ماشین ممانعت بعمل می آید. شیر الكتریكی بصورت تك و یا دو

 می شو د . 

یكی ، خرابی فنر، عیوب شیر الكتریكی ممكن است مكانیكی و یا الكتریكی باشد. در مبحث مكان

ر اثر جرم و سر اهرم،پاره شدن الستیك دور شیطانك ، مسدود شدن فیلتر ب خوردگی الستیك

ی شن ریزه هاي موجود در آب شهر عملكرد صحیح شیر الكتریكی را مختل می سازد. كه م

ع عیب توان با جدا نمودن قسمت هاي مختلف شیر ، مورد معیوب را شناسایی و نسبت به رف

 اقدام نمود. 



 

 

وبین می سوزد كه توسط تست با اهم متر )در قسمت الكتریكی یا ب R×1k ( مشخص می شود و  

ه شیر یا به شیر الكتریكی برق نمی رسد. در این صورت همیشه قبل از آنكه عیب از ناحی

 الكتریكی تصور شود ، برق دو سر بوبین را اندازه گیري نمایید. 

ریكی است داخل شیر الكت تذكر: در مواردیكه فشار آب ، بسیار بیشتر از ظرفیت ورود آب به

ر آب وارد جداره هاي بین محفظه اهرم و بوبین شده و عمل جذب اهرم شیر الكتریكی دیگ

كی انجام نمی شود در این موارد، الزم است برق ماشین قطع شده و سپس اجزا، شیر الكتری

بروز  به حالت اول باز می گردانیم. جهت "تفكیك و پس از خشك شدن شیر را مجددا "كامال

 مجدد این عیب فشار آب را محدود نمایید. ) شیر آب شهر را تا انتها باز نكنید.( 

پس  تایمر در واقع به عنوان مغز فرمان دهنده ماشین عمل می كند و -تایمر )برنامه ریز (  -11

ند و عملكرد دور ت -گرم نمودن آب -از گرفتن فرمان شروع، سایر اعمال از قبیل آب گیري 

ور با فرمان تایمر انجام می شود. در حال حاضر تایمر هاي موجود به دو شكل كند موت

ان هاي مختلف به الكترونیكی و الكترومكانیكی به بازار ارائه می شوند. در نوع الكترونیكی فرم

ط قطعات شیر الكتریكی و...توس -الكترو موتور -واتر پمپ -قطعات الكتریكی مانند هیتر

تریستور و  -انزیستور الكترونیكی مانند تر IC صورت می گیرد و از آنجا كه ابعاد این قطعات  

ار كوچك به مراتب كوچكتر از چرخ دنده هاي زائده داراست ابعاد تایمر هاي الكترونیكی بسی

شوند. تر از تایمر هاي مكانیكی است.تایمر هاي الكترونیكی بصورت كتابی ساخته می  

وسط یك ت خالصه مكانیكی، با حركت محور اصلی كه تتایمر هاي الكترومكانیكی یا بصور

( با  موتور كوچك می چرخد عمل می كند.بر روي این محور یك چرخ دنده بزرگ ) توپی تایمر

زائده هاي فراوان وجود دارد كه در حال چرخش محور ، زائده هاي توپی با كنتاكت هاي 

. ر و یا ارتباطی را قطع می سازدمختلف برخورد نموده و در بعضی موارد ، ارتباطی بر قرا  

از قسمت هاي زیر تشكیل شده است: "تایمر الكترومكانیكی معموال  

اهرم متغیر  -4         صفحه هاي پالتین -3        چرخ دنده ها -2         موتور تایمر -1

ا تعداد ببدنه یا قاب پالستیكی موتور تایمر یك بوبین  -6       كلید قطع و وصل -5    برنامه



 

 

ده كه دور زیاد و قطر نازك است. با اتصال برق به بوبین یك میدان مغناطیسی دوار ایجاد ش

دش روتور فلزي را با خود به گردش در می آورد. با گردش روتور چرخ دنده هاي متعددي بگر

به محور ولید شده گشتاور ت "در می آییند كه به منظور ایجاد گشتاور باال استفاده می شوند نهایتا

ش در اصلی منتقل می شود و این محور با چرخش خود و توپی را كه بر محور سوار شده بگرد

 خواهد آورد . و...

 223رق براي تست موتور تایمر بهترین روش آنست كه بوبین را از موتور خارج نموده و به ب

ن را وارد ولت متصل سازید. سپس یك پیچ گوشتی دسته عایق را بر دارید و قسمت فلزي آ

گوشتی را  جهت پیچ "حلقه بوبین نمایید. اگر بوبین سالم باشد، میدان دوار ایجاد شده مرتبا

د بیانگر منحرف می سازد و نگه داشتن آن در قسمت وسط حلقه بسیار مشكل است كه این مور

روي ت رنج بر سالم بودن بوبین است و اگر قصد دارید بوبین را با اهم متر تست كنید می بایس

R×1K قرار گیرد.    

آن ها  به چشم می خورد . جوش خوردگی كنتاكت ها و كثیف شدن "در تایمر دو مشكل مرتبا

ي در صورت مواجه شدن با هر كدام از دو عیب فوق بهتر آنست كه با آزاد ساختن ضامن ها

 "اددنگهدارنده دو صفحه تایمر، صفحه كنتاكت ها را آزاد نموده و پس از سمباده كشی مج

ه هایی تایمر را به وضعیت اولیه باز می گردانیم. اگر تایمر در جهت مخالف چرخانده شود،زائد

ود. از توپی خواهد شكست كه در این صورت می بایست توپی تایمر با خودش تعویض ش  

فته این وسیله تنظیم كننده آب ورودي به ماشین است و ناگ-هیدرواستات) اتومات(-12

د.ر مشكلی شود یكی از اساسی ترین اعمال ماشین انجام نخواهد شپیداست كه اگر دچا  

 هیدرواستات از قسمت هاي زیر تشكیل شده است: 

كنتاكت هاي قطع و وصل  -3    صفحه الستیكی )دیافراگم ( -2  قابه یا بدنه مخصوص -1

كنتاكت هاي اتصال برق  -5   لوله ورودي هوا -4    داخلی  

تات: چگونگی عملكرد هیدرو اس  



 

 

ز تایمر به در مباحث قبل گفته شد كه برق ورودي از ترمینال وارد كلید تایمر شده و فاز پس ا

تبدیل داراي  میكروسوئیچ رفته و سپس به هیدرواستات می رسد. هیدرواستات مانند یك كلید

ر حالت عادي كنتاكت است. فاز وارد كنتاكت مشترك شده و چون یكی از دو كنتاكت دیگر د 3

س از كلید كنتاكت مشترك متصل است،از طریق آن به شیر الكتریكی می رسد. نول هم پ به

ر تایمر به همه مصرف كننده ها داده می شود . به این ترتیب با روشن شدن ماشین،شی

گونه كه الكتریكی نول خود را از كلید تایمر و فاز خود را از هیدرواستات دریافت داشته و همان

ستیك ریكی ذكر شده بوبین آن ، اهرم را جذب نموده و با كنار رفتن الدر مبحث شیر الكت

در به شیطانك آب از شیر الكتریكی عبور نموده و وارد جاپودري شده و پس از حل نمودن پو

 مخزن فرعی می ریزد.

ات بسته از قسمت تحتانی مخزن فرعی شیلنگی باریك به لوله ورودي هواي هیدرواست "معموال

نه كه در اكثر ماشین ها این شیلنگ از ورودي پمپ تخلیه گرفته شده و همانگو شده است. در

ات در شكل دیده می شود سطح آب در شیلنگ تخلیه، مخزن فرعی و شیلنگ هواي هیدرواست

آمدن سطح  فشرده تر می شود )با باال "یك سطح باال می آید. هواي شیلنگ هیدرواستات مرتبا

شود پرده دیافراگم را به طرف باال براند. آب ( تا بدانجا كه قادر می   

ر الكتریكی قطع شده با باال رفتن پرده دیافراگم ارتباط كنتاكت مشترك با كنتاكت مربوط به شی

بر قرار می شود .  و این ارتباط بین كنتاكت مشترك با كنتاكتی كه به موتور تایمر مرتبط است

خش تایمر شروع بكار خواهد نمود با چربه این ترتیب عمل آبگیري متوقف شده و موتور 

ه ترتیب موتور تایمر محور اصلی و توپی متصله به آن خواهند چرخید و سایر مراحل شستشو ب

ار آب انجام می شود بر روي بدنه هیدرواستات پیچ مخصوصی وجود دارد كه جهت تنظیم مقد

ا تقویت می م را تضعیف یورودي به ماشین است در واقع این پیچ قدرت فنر پشت پرده دیافراگ

د تا به این كند از اینرو متخصصین پس از ساخت و تنظیم هیدرواستات بر روي آن الك می ریزن

ار آب ترتیب حساسیت موضوع را بیان كنند. در صورت گردش پیچ به چپ یا راست ، مقد

 ورودي به ماشین تغییر خواهد نمود. 



 

 

فیشه نیز وجود دارد . در این ماشین ها عالوه  6و   5  عالوه بر نوع سه فیشه، هیدرواستات هاي

ورت می بر ورود آب به ماشین به عنوان مرحله آغازین عملیات شستشو، افعال دیگري نیز ص

ی كند تا در ماشین فیلكو، همزمان با ورود آب به ماشین دور كند نیز آغاز بكار م "گیرد. مثال

م سیدن آب به سقف مورد نظر در مرحله دودرون آب خیس شوند و پس از ر "لباس ها كامال

ال عملكرد هیدرواستات دور كند قطع شده و هیتر روشن می شود.سازندگان ، دیگر اشك

فیشه به سلیقه و ابتكار خود بكار گرفته اند.  6یا  5  مختلفی را از هیدرواستات هاي  

ي تست كلید تبدیل است.برا 2  فیشه 6  فیشه یك كلید تبدیل و 3  هیدرواستات

به هم مربوطند.سپس از راه لوله هوا فوت می  12و  11  فیشه ابتدا شماره هاي 3  هیدرواستات

و  12  كنیم كه می بایست صدایی از داخل هیدرواستات شنیده شود این صدا قطع كنتاكت

است.   11به مشترك  13  اتصال  

ال بماند. یدرواستات همچنان بالوله هوا را با انگشت مسدود می سازیم تا پرده دیافراگم داخل ه

به یكدیگر راه بدهند ) توسط اهم متر ( ،   13و   11  در این وضعیت اگر شماره هاي

 13و  11  هیدرواستات سالم است. با خروج هوا از هیدرواستات صداي قطع كنتاكت هاي

اه نخواهند رآزمایش كنید به یكدیگر  "شنیده می شود اگر با اهم متر این دو كنتاكت را مجددا

فیشه دو مرحله صداي اتصال به گوش می   6یا   5  داد. با دمیدن در لوله هواي هیدرواستات

به همان ترتیب آزمایش می  13و  12و 11  رسد. همانگونه كه در باال ذكر شد كنتاكت هاي

به همان ترتیب است.  "نیز عینا  23و  22و  21  شود و تست كنتاكت هاي  

تفاده نكنید شود در شستشوي لباس توسط ماشین هركز از پودر نامرغوب اس تذكر : توصیه می

 زیرا اگر كف پودر كنترل شده و مخصوص لباسشویی نباشد ، ازدیاد كف، لوله هواي

 هیدرواستات را مسدود نموده و عمل آبگیري مختل می شود.

ه ورود آب مجدد بدر هر مرحله ، پس از شستشو و قبل از  -واتر پمپ )پمپ تخلیه آب (  13

ط واتر ماشین ، الزم است آب كثیف از ماشین خارج و به فاضالب ریخته شود . این عمل توس

سمت پمپ انجام می گیرد. واتر پمپ از دو قسمت الكتریكی و مكانیكی تشكیل شده . ق



 

 

صه می از نوع قطب چاكدار است. به صورت خال "الكتریكی آن یك موتور با توان كم و معموال

ان گفت موتور الكتریكی واتر پمپ از قسمت هاي زیر تشكیل شده است: تو  

هسته آهنی با سیم پیچ هاي قطب و كالف هاي اتصال كوتاه  -2       بوبین یا سیم پیچ -1

پروانه خنك كننده موتور -4         روتور -3        شده  

كنده آب در آمده و پروانه مپس از اتصال برق ) توسط تایمر ( به پمپ تخلیه روتور به حركت 

را به گردش در خواهد آورد . این پروانه آب را از مخزن فرعی ماشین مكیده و به درون 

 شیلنگ تخلیه هدایت می كند. قسمت هاي مكانیكی واتر پمپ عبارتند از : 

لوله مخصوص  -3               لوله مخصوص تخلیه -2         لوله ورودي آب به پمپ -1

پروانه اصلی  -4     هواي هیدرواستات ) در بعضی از واتر پمپ ها ( شیلنگ

صفحه مونتاژ پمپ به بدنه  -6                          بدنه پمپ آب -5              )مكش(  

ف تخلیه نمی اگر با لباسشویی مواجه شدید كه عمل شستشو بخوبی انجام می شود ولی آب كثی

ن روش ملی سالم بودن پمپ مورد بر رسی قرار گیرد. ساده تریگردد بهتر است قبل از هر ع

 223رق اینست كه سیم هاي متصله به واتر پمپ را جدا نموده و به توسط دو سیم از بیرون ب

رق نمی رسد ولت را به آن متصل سازید.اگر بالفاصله آب تخلیه شد، پمپ سالم است و به آن ب

صال برق نیز تایمر و واتر پمپ باز می گردد. اما اگر با ات كه این مشكل به تایمر یا رابط هاي بین

ضو آب تخلیه نشد پمپ خراب است. آن را از بدنه خارج ساخته و پس از تفكیك اجزا، آن ع

ل كرده دیده می شود كه پمپ هاي معیوب بیرون از ماشین عم "معیوب را شناسایی كنید. گاها

ین نوع پمپ ها ین نیستند كه نیاز است سیم پیچی او لیكن قادر به خاج نمودن آب كثیف از ماش

نده آن تجدید شودو در بعضی موارد مشاهده می شود كه پیچیدن نخ الیاف به محور پروانه مك

ود را در حالت گریپاژ قرار می دهد كه پس از سرویس و رفع این مورد پمپ به حالت اولیه خ

 باز می گردد.

مخزن  مل لباس در ماشین لباسشویی نیاز است كهجهت شستشوي كا _موتور دو دور  - 14

ا بطرف چپ و راست بچرخد ت "اصلی )مخزنی كه لباس ها درونش قرار داده می شود ( مرتبا



 

 

ر كند جابجا شوند. این وظیفه را دور كند لباسشویی بر عهده دارد. دو "لباس هاي خیس مداوما

س از است. در اكثر لباسشویی ها پدر واقع از دو سیم پیچ با اهم هاي مساوي تشكیل شده 

ر تند ماشین شستشوي كامل ، قسمت عمده آب لباس گرفته می شود . پس از پایان شستشو، دو

یز از و پمپ تخلیه بكار افتاده و بر اثر چرخش سریع مخزن آب لباس ها بر اثر نیروي گر

ه پمپ تخلی مركز از طریق سوراخ هاي مخزن اصلی به مخزن فرعی و توسط پروانه مكنده

و یك سیم  بطرف فاضالب هدایت می شوند. دور تند ماشین لباسشویی از یك سیم پیچ اصلی

 پیچ فرعی و خازن راه انداز، تشكیل شده است. ) مانند شكل ( .

اختیم . به همانگونه كه در مبحث موتور هاي الكتریكی به عیب یابی موتور هاي آسنكرون پرد

ا دقت فراوان به رفع آن اقدام شود. هنگام بروز مشكل الزم است ب  

ب می بیند زودتر آسی "بیشتري نسبت به دور تند فعال است معموال از آنجا كه دور كند ، زمان

سیم  و در اكثر موارد می توان كالف هاي دور كند را تعویض نمود بی آنكه نیازي به تعویض

دور تند  پیچ هاي دور تند باشد اما در بعضی موارد آنقدر آسیب دیدگی دور كند جدي است كه

ض شود. د از اینرو می بایست كل سیم بندي ماشین تعوینیز در امان نبوده و آسیب می بین  

اظت جهت حفاظت موتور در برابر عبور جریان زیاد و یا حف -محافظ الكتریكی موتور  - 15

یا  موتور در مقابل ازدیاد گرماي داخلی محفظه آن و یا مواردي مانند گریپاژ شدن محور درام و

د استفاده می كی موتور یا به عبارت دیگر فیوز اورلوباز شدن بست پولی ها و...از محافظ الكتری

د است شود. محل قرار كیري این قطعه محافظ ، سرب با نول مشترك سیم پیچ هاي كند و تن

لط وبراي آن كه اورلود عالوه بر كنترل جریان موتور، بر گرماي محیط داخل موتور نیز تس

ر اورلود از اجزاء زی   ر قرار می دهند.داشته باشد آن را بر روي سیم پیچ هاي داخل استاتو

 تشكیل شده است: 

 3                        تیغه هاي بی متالی - 2                         بدنه فلزي دو تكه - 1

   صفحه منعكس كننده حرارت -



 

 

اورلود به  اورلود را با جریان هاي نامی مختلف تولید و به بازار ارائه می كنند از اینرو در تعویض

ه كنتاكت جریان نامی آن دقت نمایید. براي تست اورلود ساده ترین روش آنست كه اتصال اولی

تیمتري هاي اورلود خارج شده از موتور را تست نموده سپس شعله كبریت را در فاصله یك سان

دد. گر آن قرار دهید پس از چند ثانیه عمل می كند و عقربه اهم متر به طرف بی نهایت باز می

توري پس از سرد شدن تیغه هاي داخل اورلود، اتصال به صورت خودكار تكرار می شود.اگر مو

 پس از زمان اندكی استارت نموده و همان "چند لحظه پس از راه اندازي متوقف شود و مجددا

ر است اولود وضعیت تكرار گردد، یا موتور معیوب است ویا حساسیت اولود افزایش یافته، بهت

ازه ره نموده و موتور را بدون اورلود راه اندازي نمایید و توسط آمپر متر جریان را اندرا یكس

ی بایست گیري كنید. اگر جریان بیش از حد نامی و تحمل اورلود باشد موتور معیوب است كه م

ودش نسبت به رفع عیب آن اقدام شود ولی اگر جریان موتور عادي است اورلود را با مشابه خ

یید. تعویض نما  

قدرت  در ماشین هاي لباسشویی بندرت از خازن هاي اصالح ضریب -خازن ) كاپاسیتور (  - 16

یرند. استفاده می شود و در واقع به عنوان راه انداز دور هاي كند و تند مورد استفاده قرار می گ

زنی با خا بعضی از موتور ها بگونه اي طراحی شده اند كه دور هاي تند و كند جهت راه اندازي به

ازن ظرفیت مساوي نیاز دارند. ) مثل ماشین آزمایش ( . ولی در بعضی ماشین ها ، ظرفیت خ

 هاي راه انداز دورهاي كند و تند با یكدیگر متفاوت است مانند ماشین فیلكو. 

فاده شده در اكثر ماشین ها و خازن از نوع الكترولیتی است با این وصف از نوع روغنی نیز است

یر ه كه در مبحث ماشین هاي نیمه اتوماتیك دو مخزنه نیز آورده شد، خازن در تغیهمانگون

 جهت گردش دور كند نقش بسزایی دارد. 

 

 

قسمت هاي مكانیكی ماشین لباسشویی تمام اتوماتیك : -ب   



 

 

ش از ورق هاي مقاوم فلزي انتخاب شده و به منظور افزایش مقاومت "معموال -بدنه خارجی  -1

یكی و كسید شدگی ابتدا ضد زنگ و سپس رنگ آمیزي می شود.سایر اجزاء مكاندر برابر ا

 الكتریكی بر روي بدنه كه در واقع شاسی دستگاه می باشد، مستقر می شوند.

ا ورق گلوانیزه لعاب كاري شده است ت "جنس این مخزن معموال -مخزن فرعی ) چلیك (  - 2

ی از گهداري آب را بر عهده داشته و بعضدر برابر زنگ زدگی مصون بماند.چلیك وظیفه ن

قطعات مانند، هیتر ، صفحه منعكس كننده حرارت هیتر استات در این مخزن قرار می 

گیرد.خروجی آب جاپودري به این مخزن ریخته می شود و همچنین آب كثیف ناشی از 

شت و پشستشوي لباس ها، از این مخزن بطرف پمپ تخلیه جاري می گردد. مادامیكه در پوش 

 یا در پوش فوقانی ماشین برداشته نشود، چلیك دیده نمی شود.

ابر به منظور حفظ زیبایی دستگاه و همچنین حفاظت مخزن در بر -مخزن اصلی ) درام (  - 3

 از ورقه هاي استیل انتخاب نموده و به منظور راه یابی آب مخزن "زنگ زدگی، درام را عموما

ن ، بدنه درام داراي سوراخ هاي متعدد است. از آنجا كه فرعی به لباس هاي درون این مخز

 "مرتبا در حال چرخش به چپ و راست است تا لباس ها "درام توسط نیروي الكتروموتور مرتبا

ی را در بدنه درام بر آمدگی های "غلطانده شوند، براي جلوگیري از لیز خوردن البسه معموال

 ایجاد می كنند. 

خزن از جنس برنج و یا فلزات دیگر كه از یكسو به م"ي توپر ، معموالمیله ا -محور درام  - 4

یی ها محور متصل شده و از سوي دیگر به آن پولی بزرگ بسته می شود . در بعضی از لباسشو

ال می یابد. درام به یك نگهدارنده سه بازو بسته می شود كه درام به اضالع آن با پیچ و مهره اتص

 "ور مستقیماراحی گردیده كه فاقد تسمه پروانه و پولی می باشد و موتلباسشویی هایی ط "اخیرا

 به محور متصل می گردد.

محور درام را از  "جهت ایجاد سهولت در گردش درام معموال -یاتاقان هاي محور درام - 5

ین ها درون یاتاقان هاي ساچمه اي )بلبرینگ ( عبور می دهند.تعداد بلبرینگ ها در عموم ماش

رام است. سپس بلبرینگ ها در محل خود قرار گرفته و زمینه چرخش راحت را براي د دو عدد

 فراهم می آورند. 



 

 

، چرخش این پولی به محور درام بسته شده و بوسیله تسمه و پولی كوچك -پولی بزرگ  - 6

 الكتروموتور را به درام منتقل می سازد. 

آب و در  از یاتاقان در برابر نفوذ رطوبت وبه منظور حفاظت  -كاسه نمد )محافظ یاتاقان (  - 7

اوت است نتیجه خرابی آن،از كاسه نمد استفاده می شود . كاسه نمد در ماشین هاي مختلف متف

خود تعویض  به همین جهت همواره به هنگام تعویض بلبرینگ نیاز است كاسه نمد نیز با مشابه

 شود.

اختالف  وتور دو دور بسته می شود و در واقعاین پولی بر روي محور الكتروم -پولی كوچك  - 8

 سایز دو پولی بزرگ و كوچك سبب افت دور )سرعت( درام می باشد.

اشین را به تسمه واسطه بین دو پولی است. آسیب دیدگی تسمه می تواند صداي م -تسمه  - 9

از  بیشهنگام كار افزایش دهد. شل بودن بیش از حد آن انرژي موتور را اتالف نموده و اگر 

یی همانند اندازه سفت بسته شود.به موتور آسیب می رساند. روش تنظیم تسمه در لباسشو

داشته  تنظیم در كولر آبی است به هنگام تعویض تسمه الزمست،تسمه معیوب را به همراه

 باشید تا یقین حاصل شود تسمه جدید، همان سایز تسمه قبلی را داراست.

درام از  به منظور ایجاد تعادل چلیك به هنگام گردش -بتونی وزنه سیمانی یا لنگر هاي - 13

ی این وزنه ها استفاده می شود.قرار گیري وزنه بر روي چلیك در ماشین ها عمومیت دارد ول

ور اضافه نمودن لنگر ها در ماشین ها شرایط خودشان را داراست. وجود وزنه ها در دور تند موت

 ضرورت مضاعفی را طلب می كند. 

پایین و یا  به منظور ایجاد تعدیل دستگاه به هنگام باال و -نگهدارنده فنري و كمك فنر ها  - 11

هده می چپ و راست حركت كردن لباس ها چند فنر ارتباط مكانیكی چلیك با شاسی را بر ع

ك فنر در زیر آن از دو و یا چند كم"گیرند. جهت ایجاد انعطاف بیشتر در حركت چلیك معموال

اده می شود.نیز استف  



 

 

رون از جهت ریختن لباس درون ماشین ، همچنین جلوگیري از پرتاب لباس به بی -درب  - 12

احتی از براي آن كه وضعیت شستشو بر "ماشین در حال كار ، از درب استفاده می شود.معموال

 بیرون دیده شود درب را از نوع شیشه دار می سازند. 

مین سته می شود و مادامیكه ضامن آن رها نشود، در هبه كمك قفل ، درب ب -قفل درب  - 13

 وضعیت خواهد ماند. 

ط محیط مخزن فرعی )چلیك( و همچنین محیط درب ماشین بتوس -الستیك دور درب  - 14

از  این الستیك آب بندي می شود . شكل و صورت خاص اتصال در ماشین ها متفاوت است

اشید.الستیك معیوب را نیز همراه داشته ب اینرو ضرورت دارد هنگام تهیه الستیك جدید،  

س از آن به بوسیله شیلنگ رابط ، آب به شیر الكتریكی رسیده و پ -شیلنگ ورودي آب  - 15

 جاپودري و سپس به مخزن فرعی ) چلیك ( می ریزد.

كیده شده به بوسیله این شیلنگ، آبی كه توسط پمپ تخلیه از چلیك م -شیلنگ تخلیه- 16

طح زمین نباید نیز ذكر شد ارتفاع شیلنگ تخلیه از س "می شود . همنگونه كه قبال فاظالب ریخته

سانتی متر بیشتر باشد.  93سانتی متر كمتر واز  43از   

ن خارج می بتوسط این شیلنگ بخار آب ایجاد شده توسط هیتر از ماشی -شیلنگ ایمنی  - 17

ن مجرا ندارد،كف زیاد تولید شده از ایگردد. هم چنین در صورت استفاده از پودر هاي غیر استا

 خارج خواهد شد. الزم است ذكر گردد كه اكثر سازندگان ماشین ها ، این شیلنگ را مورد

آزمایش  استفاده قرار نمی دهند و از جمله ماشین هایی كه به این شیلنگ مجهز هستند ماشین

است.  2331  

ودي فنري نگ خرطومی شكل ، تا حداین شیل -شیلنگ الستیكی رابط مخزن به فیلتر  - 18

ن فرعی به است تا بر اثر حركات متعدد چلیك آسیب نبیند. این شیلنگ آب كثیف را از مخز

 فیلتر پمپ تخلیه منتقل می كند ودر قسمت تحتانی مخزن قرار دارد. 



 

 

همچنین  از آن جا كه ممكن است نخ و كرك لباس هاي شسته شده و -فیلتر پمپ تخلیه  - 19

، اشیایی مانند میخ،سكه و ...از جیب لباس ها ، به پروانه واتر پمپ آسیب رساند خروج

ه ضروریست قبل از زسیدن آب به پروانه، فیلتري وجود داشته باشد. به علل گفت

اي شده،ضروریست در فواصل زمانی معیین از محل استقرارش خارج و پس از شستشو در ج

 خود قرار گیرد.

جاپودري در ماشین ها ي مختلف داراي خانه هاي متعددي  -اپودري محفظه پودر یا ج - 23

ن پودر و است در بعضی ماشین ها جاپودري با سه قسمت تفكیك شده از یكدیگر جهت ریخت

تریكی در بعضی ماشین ها عالوه بر سه قسمت مذكور ، قسمت مخصوصی كه به یك شیر الك

ی است. مقدار پودر خانه هایی كه م مجزا متصل است جهت ریختن نیل و غیره تعبیه شده

اب می بایست در آن ها پودر ریخته شود در برنامه هاي مختلف بر اساس دفترچه راهنما، انتخ

   شود.

 



 

 

 



 

 

 سرویس و نگهداري ماشین لباسشویی:

ي زیر لباسشویی باید درمكان خود به طور صحیح تراز باشد،براي تراز كردن از پیچ ها -1

 ماشین استفاده می شود.

ود داري در معرض اشعه آفتاب یا بارندگی باشد خ "از نصب ماشین در مكانی كه مستقیما -2

 كنید.

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

هیچوقت ولوم تایمر را در جهت خالف عقربه هاي ساعت نچرخانید زیرا دنده هاي چرخ  -4

 دنده هاي آن شكسته می شود. 

، ولوم  ي شده خود عمل می كندزمانی كه ماشین كار می كند و تایمر طبق برنامه زمان بند -5

مت تایمر را تغییر ندهید زیرا پالتین هاي جریان دار ضمن قطع شدن جرقه می زند كه قس

 گردان كلید برنامه را خال می اندازد.

از پودر هایی كه زیاد كف می كنند استفاده نشود. -6  

از پودر با كف كنترل شده استفاده نمایید. -7  

خزن شستشو درب لباسشویی را باز نكنید.قبل از توقف كامل م -8  

ه نمایید. هنگام تغییر برنامه ماشین ، ابتدا ماشین را خاموش سپس اقدام به تغییر برنام -9  

هنگامی كه ماشین خاموش است فلكه شیر تغذیه را ببندید.  -13  

س آن سپ بعد از شستشو توسط پارچه نرم آب باقیمانده در الستیك دور درب را تخلیه و -11

 را خشگ نمایید. 

اتصال زمین لباسشویی را مطابق استاندارد وصل كنید. -12  



 

 

لباس هاي پاره شده را قبل از شستشو بدوزید. -13  

دكمه هاي شل شده لباس را محكم كرده و زیپ هاي باز را ببندید. -14  

سی د باز رلباس ها را از نظر عدم وجود اشیاء فلزي نظیر سوزن ، سكه،كلید و غیره مور -15

 قرار دهید.

بیشتر از حد مجاز لباس در لباسشویی نریزید. -16  

سشویی لباس هایی كه لب دوزي نشده اند یا پارچه هاي رشته رشته شده را با ماشین لبا -17

 نشویید. 

مطمئن شوید كه ماشین لباسشویی به برق متصل است. -18  

و شیر آب باز است. مطمئن شوید كه ماشین لباسشویی به شیر آب متصل  -19  

باشد. مطمئن شوید لوله تخلیه یا شیلنگ خروجی وصل بوده و مسیر خروج آب مسدود ن -23  

بسته باشد.  "درب لباسشویی كامال -21  

تكه هاي كوچك نظیر روسري ، جوراب و غیره را داخل كیسه توري قرار داده یا درون  -22

تا خوردن  ذارید. و لباس ها را آزاد و بدونلباس هاي بزرگ گذاشته داخل ماشین لباسشویی بگ

 داخل ماشین قرارندهید. 

  هنگام تعمیر لباسشویی وقتی آب داخل مخزن نیست نگذارید هیتر وصل شود. -23

ه بسته است. هنگام باز كردن شیر الكتریكی اطمینان حاصل كنید كه فلكه شیر آب تغذی -24  

ماید. ذارید تا هواي تازه داخل ماشین گردش نبعد از هر شستشو درب ماشین را باز بگ -25  

تفاده از یك هر چند وقت یكبار برنامه كامل شستشو را بدون ریختن لباس در ماشین با اس -26

 ماده حالل كلسیم انجام دهید تا رسوبات ماشین پاك شود.



 

 

هر چند وقت یكبار محفظه جاپودري را در آورده و آن را تمیز نمایید.  -27  

عات كوچك ند وقت یكبار فیلتر مكانیكی جلوي لباسشویی را باز كرده و كرك و قطهر چ -28

 را كه از لباس هاي شسته شده باقی مانده خارج كنید. 

براي دو شستشوي كامل متوالی حد اقل یك ساعت فاصله قرار دهید.  -29  

خود داري كنید. "از مخفی كردن اشیاء در داخل لباسشویی جدا -33  

اشین شستشو لباس ها را با توجه به نوع پارچه ، رنگ و میزان چرك بودن داخل مهنگام  -31

 قرار دهید. 

اسب هنگام شستشوي لباس ها به بر چسب آن ها توجه شود و ترموستات را در درجه من -32

 تنظیم كنید. 

پودر مناسب در محفظه هاي مختلف لباسشویی بریزید .  -33  

ویی : عیب یابی و تعمیر ماشین لباسش  

با كشیدن ولوم تایمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمی شود. -1عیب  

د،المپ اگر پس از كشیدن ولوم،عالوه بر آنكه هیچ عكس العمل خاصی از ماشین دیده نمی شو

 خبر نیز روشن نشود علل ممكنه یكی از موارد ذیل می باشد:

پریز برق ندارد-1علت  

سبت رد بر رسی قرار داده و اگر عیب از پریز است نبه كمك ولت متر پریز را مو -1رفع عیب 

 به رفع آن اقدام نمایید.

با كشیدن ولوم تایمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمی شود.-2عیب  

دوشاخه و یا كابل رابط معیوب شده. -2علت  



 

 

دن برق در حالی كه دوشاخه به پریز متصل است، با رعایت كلیه موارد ایمنی، رسی -2رفع عیب 

نمی رسد، ابتدا  مینال ماشین را به توسط ولت متر بر رسی كنید.اگر برق از پریز به ماشینبه تر

ید.دو شاخه را باز نموده ، اگر اتصاالت در دو شاخه صحیح است،كابل رابط را تعویض نمای  

با كشیدن ولوم تایمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمی شود. -3عیب  

صلی نشده برق از ترمینال وارد كلید ا -3علت   

تا  دو شاخه را از برق خارج نموده و بوسیله اهم متر ارتباط سیم ها را از ترمینال -3رفع عیب 

یم ها ماشین كلید اصلی تایمر مشاهده نمایید.بسیار دیده شده كه به سبب قطع یكی از این س

 روشن نمی شود.

با كشیدن ولوم تایمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمی شود. -4عیب   

كلید خراب است. -4ت عل  

د لباسشویی با استفاده از نقشه تایمر، كنتاكت هاي كلید را شناسایی نمایید كلی -4رفع عیب 

لید را كنتاكت و یا چهار كنتاكت باشد بوسیله اهم متر هر كدام از قطب هاي ك 2ممكن است 

ز كنید و پس اتست كنید. در صورت خراب بودن كلید می بایست صفحه كنتاكت هاي تایمر را ب

تایمر را بصورت اولیه در آورید. "از رفع عیب مجددا  

با كشیدن ولوم تایمر بطرف بیرون، ماشین روشن نمی شود. -5عیب   

رابط هاي میكروسوئیچ قطع است و یا میكروسوئیچ خراب است. -5علت   

ز گشته با "سیم هاي رابطی كه از تایمر بطرف درب ) میكروسوئیچ ( رفته و مجددا -5رفع عیب 

ید.اگر بسته است این دو سیم را به اهم متر متصل ساز "را بیابید و در حالی كه درب كامال

را از محل  میكروسوئیچ سالم باشد، عقربه منحرف می شود و در غیر این صورت، میكروسوئیچ

است،  استقرارش خارج نموده و بوسیله اهم متر آن را تست نمایید. اگر میكروسوئیچ سالم

یست سیم هاي رابطش تعویض گردد تا ماشین روشن شود.كاف  



 

 

اشین ها به كلید تایمر متصل است. در این م "تذكر: در اكثر ماشین ها ، المپ خبر مستقیما

الوه بر مراحل نیازي نیست كه به سراغ میكروسوئیچ بروید. اما بعضی از ماشین ها هستند كه ع

تنها  5ت می گردد تا المپ خبر روشن شود. عل گردش برق مذكور، از میكروسوئیچ نیز فاز بر

 در این دسته از ماشین ها می تواند مورد بر رسی قرار گیرد.

ري بمحض حركت دادن ولوم بطرف بیرون ، المپ خبر روشن شده اما ماشین آبگی - 6عیب 

 نمی كند.

ی براي آنكه در تشخیص عیب، سرعت عملتان افزایش یابد،توصیه م - 6علت و رفع عیب 

 223رق شود،رابط هاي شیر الكتریكی را از آن جدا نموده و سپس بتوسط دو سیم مخصوص ، ب

و آب شهر  ولت را به شیر متصل سازید ) در این حالت باید مطمئن باشید كه شیر آب باز است

 نیز قطع نیست(.

ر است:ز موارد زیاگر بمحض اتصال برق شیر الكتریكی شروع به آبگیري نمود،عیب به ترتیب ا  

بط سیم هاي را -هیدرواستات خراب است -میكروسوئیچ خراب است -درب ماشین باز است

از صحیح مدار گردش ف -بین كلید تایمر ، میكروسوئیچ ، هیدرواستات و شیر قطع شده است

 است زیرا به شیر فاز می رسد اما نول شیر قطع است.

تصال شرح داده شده اما اگر با ا "تست میكروسوئیچ و هیدرواستات در مبحث خودشان كامال

رج و به برق به خود شیر الكتریكی نیز ماشین آبگیري را آغاز ننمود، شیر را از محل خود خا

 رفع عیب آن خواهیم پرداخت . ) رجوع شود به مبحث شیر الكتریكی (.

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

هیدرواستات خراب است. -7لت ع  

ت پس از اتمام آبگیري و با باال آمدن دیافراگم درون هیدرواستات، می بایس -7رفع عیب 

ه (كه به موتور متصل است،وصل شده باشد.با اهم متر در حالی ك13(به )11كنتاكت مشترك)



 

 

اط بر قرار اگر ارتببرق ماشین را قطع نموده اید، ارتباط كنتاكت هاي مذكور را مشاهده نمایید. 

 نیست، هیدرواستات را تعویض كنید زیرا تعمیر نمی شود. 

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

موتور تایمر سوخته است. -8علت   

به "ماسیم هاي بوبین موتور تایمر را از سایر قسمت هاي مدار جدا نموده و مستقی -8رفع عیب 

الم ولت متصل سازید.اگر صداي چرخش چرخ دنده ها بگوش رسید موتور تایمر س 223برق 

 است در غیر این صورت بوبین را تعویض نمایید. در مبحث تایمر ذكر شد. 

ماشین عمل آبگیري را به اتمام رسانده، اما عملیات بعدي انجام نمی شود. -9عیب   

این سیم  هیدرواستات قطع شده است. با اهم متر ارتباط سیم رابط بین موتور تایمر و -9علت 

دن این سیم كه می بایست از روي نقشه پیدا شود را بر رسی كنید. بسیار دیده شده كه قطع ش

 منجر به بروز عیب فوق شده است.

یري می در حالی كه ماشین خاموش است، با باز شدن شیر آب ، ماشین شروع به آبگ - 13عیب 

 كند.

 شیر را از محل استقرارش خارج نموده و نسبت به رفع عیب اقدام نمایید. ) -13ب رفع عی

 رجوع شود به بحث شیر الكتریكی ( .

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

 اگر در ازاي مدت آبگیري ، آب درون دیگ بسیار زیاد شده بگونه اي كه از -11رفع عیب 

ت آن شه درب نیز دیده می شود، مشروط به صحیح كار كردن هیدرواستات ) كه روش تسشی

ط در مبحث مربوط شرح داده شده ( عیب به سوراخ بودن شیلنگ هواي هیدرواستات مربو

ین است. شیلنگ مذكور را تعویض نمایید. اما اگر آب درون مخزن جمع نمی شود و از زیر ماش

لنگ فنري گ تخلیه بر روي زمین افتاده،یا پاره شده است و یا شینیز آب جاري شده ، یا شیلن



 

 

نش زیر مخزن به واتر پمپ معیوب شده به هر حال ماشین را از برق خارج ساخته و با قرار داد

گ یا شیلنگ بر روي سطحی شیب دار شیلنگ هاي الستیكی زیر ماشین را بازدید نمایید.شیلن

تا عیب بر طرف شود.  هاي پاره و فرسوده را تعویض نمایید  

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

ین در پوش پشت ماشین و در پوش فوقانی را از ماشین جدا نموده و سپس ماش -12رفع عیب 

كی از ربط را به برق متصل كنید و محل نشت را در حال كار شناسایی نمایید . اگر محل نشت،ی

ر ست تعویض گردد. هم چنین ممكن است آب بر اثهاي الستیكی آب است كه می بای

ست یابی تركیدگی قابه مخصوص جاپودري ، واتر پمپ و... باشد كه بهتر ین روش به منظور د

ب به آب بندي مطلق تعویض موارد فوق است و اگر نشت از مخزن فرعی است كه رفع عی

ن و شیر هیدرواستات ، خازقدري مشكل می شود . ابتدا باید قطعات الكتریكی مانند تایمر ، 

اتر پمپ الكتریكی از شاسی جدا و سپس رابط هاي الستیكی را از مخزن و سایر قطعات مانند و

جدا نمایید تا خروج مخزن فرعی از شاسی ) بدنه ( ممكن گردد . پس از خروج مخزن محل 

 نشت بدقت جوشكاري شده و ماشین به وضعیت عادي خود باز گردانیده شود.

هیتر آب را گرم نمی كند.  -13عیب   

ط هیتر همانند گذشته به منظور افزایش سرعت عمل در عیب یابی ، سیم هاي راب -13رفع عیب 

ثانیه به هیتر متصل  13براي  "ولت را مستقیما 223را جدا نموده و با یك سیم مخصوص 

می رسد. آن برق ننمایید. پس از قطع برق اگر پایه هاي المنت قدر گرم شده المنت سالم و به 

ب بر طرف این مشكل یا از خود تایمر است كه می بایست صفحه كلید هاي تایمر باز شده و عی

ریعآ تعویض شود و یا سیم رابط بین تایمر و هیتر یا نول هیتر قطع است كه سیم معیوب باید س

 شود . 

المنت ،  گرفتگی سطحهیتر سالم است و به آن برق نیز می رسد اما بر اثر جرم  ": گاها1تذكر 

 آب دیر گرم می شود . سطح جرم روي المنت آنقدر افزایش می یابد كه مانع گردش مخزن

دا نموده و اصلی می شود در اینگونه موارد بهترین كار اینست كه چلیك و درام را از یكدیگر ج



 

 

ر قطعات و اجزاء را بر یكدیگر سوا "پس از رسوب زدایی كف چلیك و سطح المنت مجددا

 نماییم این عمل ، عمر ماشین را افزایش داده و من بعد آب نیز سریع گرم می شود. 

است.  دیده می شود كه نرسیدن برق به هیتر به هیتر از خرابی هیتر استات "گاها - 2تذكر 

تصل براي تست هیتر استات در حالیكه ماشین از برق جدا شده رابط هاي اهم متر را با آن م

ورت قابه هیتر له باید عقربه حركت نموده و به صفر نزدیك شود. در غیر این صكنید كه بالفاص

 استات را جدا نموده و عیب را برطرف سازید. 

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

:عالوه بر موارد مذكور در عیب هاي قبلی علت می تواند به شرح زیر باشد. -14رفع عیب   

 خازن راه انداز خراب است كه اگر مشكل از خازن باشد پس از آب گیري، موتور صداي "اوال

خاصی را منعكس نموده اما قدرت حركت ندارد در زمان ) با شنیدن آن صدا ( اگر پولی را 

اي قدري بچرخانید موتور بگردش در می آید. خازن معیوب را تعویض نمایید و اگر سیم ه

ده مشكل سیم را بر طرف نمایید تا موتور براه افتد. رابط خازن از مدار جدا ش  

ه باشد .با ممكن است بر اثر خرد شدن یاتاقان محور درام در موقعیت گریپاژ قرار گرفت "ثانیا

. در دست ، درام یا پولی را بچرخانید،ماشین را از برق خارج نموده و به رفع عیب بپردازید

ت عدم حرك "ي مربوطه را نیز تعویض كنید.گاهاصورت تعویض یاتاقان ها ، كاسه نمدي ها

بایست  درام به سبب افزایش رسوبات داخل چلیك است كه مطابق مطالب ارائه شده قبلی می

اي چلیك رسوب زدایی شود.الزم است ذكر شود در صورت گریپاژ بودن درام، از موتور صد

 هوم شنیده می شود. 

ط یك م هاي رابط موتور را جدا نموده و به توسممكن است عیب از خود موتور باشد.سی "ثلثا

را  اهم متر دیجیتالی سیم هاي دور كند را شناسایی نموده و به توسط خازن راه انداز مداري

سالم است و  مستقل از سیم بندي مدار ایجاد نمایید اگر با اتصال برق دور كند براه افتاد موتور

ا به موتور حركت نكرد، می بایست موتور ر سیم هاي رابط خود ماشین معیوب است اما اگر



 

 

یم تعمیر كاري مجرب بسپارید تا پس از آزمایش مجدد، در صورت نیاز موتور را تجدید س

 پیچی نماید. 

ماشین عمل شستشو را انجام می دهد اما آب كثیف تخلیه نمی شود. -15عیب   

ه پمپ توسط سیمی مستقل ، بسیم هاي رابط پمپ تخلیه را از آن جدا نموده و به  -15رفع عیب 

رسد سیم  ولت متصل نمایید اگر آب تخلیه شود نتیجه می گیریم به پمپ برق نمی 223برق 

تقیم برق نیز هاي رابط و اتصال صحیح كنتاكت ها در تایمر بر رسی گردد. اگر پمپ با اتصال مس

تریكی انیكی یا الكعمل نكرد آن را از مدار خارج نموده و پس از تفكیك قطعات عیب را كه مك

ردن است بر طرف می كنیم. از جمله این عیوب می تواند گریپاژ شدن محور موتور ، گیر ك

اشد. پروانه تخلیه بر اثر پیچیدن نخ و كرك بدور محورش ، سوختن سیم پیچ پمپ و... ب  

موتور شروع به كار نموده اما بالفاصله از كار می افتد.  -16عیب   

موتور  سر راه موتور ، اورلود قرار گرفته . به مبحث محافظ الكتریكیبی شك  -16رفع عیب 

 مراجعه نمایید. 

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

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

 ازم برقی تست نمایید.خازن را به روش مذكور در مبحث خازن از فهرست لو -17رفع عیب 

 ودر صورت خراب بودن آن را تعویض كنید. 

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

به دور تند ولتاژ نمی رسد. -18علت   

سایی به منظور تشخیص صحیح، سیم هاي رابط موتور را جدا نموده و پس از شنا -18رفع عیب 

ا اتصال مربوط به دور تند ء آن را از سیم بندي مدار استارت مستقل نمایی. اگر ب سر سیم هاي



 

 

خصوص به برق دور تند موتور عمل نمود یا از تایمر ولتاژ به آن نمی رسد و یا سیم هاي رابط م

 دور تند دچار مشكل شده 

ن صفحه باز نمودابتدا سیم هاي رابط را با اهم متر تست نمایید و اگر سیم ها سالمند، پس از 

میز كنید. كنتاكت هاي تایمر ، با اسپري كنتاكت شور یا سمباده نرم ، سطح پالتین ها را ت  

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

دور تند سوخته است. -19علت   

م یی از موتور صداي هواگر با وصل برق به دور تند مستقل از مدار لباسشو -19رفع عیب 

ور تند شنیده شد و حركت نكرد و یا هیچ عكس العمل نشان نداد می بایست سیم پیچ هاي د

 تجدید شود.

ماشین به هنگام شستشوي لباس ، حركت می كند. - 23عیب   

ه را به بطور قطع بست هاي ماشین باز نشده است. این بست ها ممكن است بدن -23رفع عیب 

ر نتیجه د، در این صورت حركت درام لرزش شدیدي را به بدنه وارد نموده، دشاسی بسته باشن

 ماشین جابجا می شود . میزان حركت ماشین در دور تند به وضوح مشهود است . در پوش

. اگر  فوقانی ماشین را جدا نموده و چلیك را بطرف پایین و باال و یا چپ و راست حركت دهید

یا بست هاي باز نشده باشید.   د، بدنبال بستدر برابر شما مقاومت نشان دا  

صداي ماشین به هنگام كار زیاد است.  -21عیب   

یاتاقان ها خراب شده اند.در مبحث موتور هاي آسنكرون به شیوه  -21علت و رفع عیب 

 تشخیص صحت یاتاقان ها اشاره شده است.به مبحث مذكور مراجعه فرمایید. 

ر زیاد است. صداي ماشین هنگام كا  -22عیب   

سه نظام نگهدارنده درام شكسته است.  -22علت   



 

 

 اگر سه شاخه نگهدارنده، درام یا حتی یكی از شاخه ها بشكند، باالخص در -22رفع عیب 

د. براي سرعت باال درام لنگر انداخته و به احتمال قوي با دیگ فرعی یا هیتر در گیر می شو

از نموده و سه شاخه نگهدارنده درام را از نزدیك اظهار نظر قطعی الزم است چلیك و درام ب

ها را نیز  مورد بر رسی قرار دهید. الزم است ذكر شود كه شكستن این قطعه ، بی شك یاتاقان

د. از این خرد نموده و اگر لنگر درام در حال چرخش بیش از اندازه باشد هیتر نیز آسیب می بین

قف اشین ، كار را تا زمان بازدید كلی متورو بمحض احساس صداي خشن و غیر طبیعی از م

 نمایید. 

صداي ماشین هنگام كار زیاد است.   -23عیب   

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

ج از آن جا كه فضاي بین چلیك و درام در ناحیه درب ماشین ، ناچیز است ،خرو -23رفع عیب 

دور درب از جاي خود موجب درگیري آن با درام می شود. در مورد  جداره داخلی الستیك

ه الستیك هاي غیر استاندارد مورد ، حساس تر خواهد بودو جاگذاري آن ها درون ماشین ، ب

ده باید صورتیكه با درام در گیر نشوند بسیار مشكل است. اگر الستیك از جاي خود خارج ش

 بر روي حاشیه هاي درونی الستیك دور درب "جددابه محل استقرارش باز گردد و م "مجددا

 تسمه یا فنر مخصوصش قرار گیرد تا براحتی آزاد نگردد. 

مسلط  تذكر: در اكثر ماشین ها می توان با عقب كشیدن مخزن فرعی ، بر الستیك دور درب

ها  ینبه ماشین اضافه نمود. اما در بعضی از ماش "شد و آن را از ماشین خارج نمود و یا مجددا

ZF50مانند ارج  و یا فیلكو این امر بدون خارج نمودن مخزن فرعی از شاسی محال است.    

صداي ماشین هنگام كار زیاد است.   -24عیب   

تسمه خراب شده است.  -24علت   

تسمه معیوب را با سایز مشابه اش تعویض نمایید.  -24رفع عیب   

صداي ماشین هنگام كار زیاد است.   -25عیب   



 

 

هیتر در جاي خود قرار نگرفته  -25 علت  

در كف چلیك غالف مخصوص هیتر قرار داده شده است اگر پس از رسوب  -25رفع عیب 

رار زدایی و یا تعویض هیتر صداي ماشین افزایش یابد، بدون شك هیتر در جایگاه خود ق

ورد آن به مهیتر را از ماشین خارج نموده و سعی كنید به هنگام جاگذاري  "نگرفته . مجددا

 مذكور توجه گردد. 

صداي ماشین هنگام كار زیاد است.   -26عیب   

تسمه یا پولی ها با سیم بندي ماشین در گیر شده اند.  -26علت   

زاد در پوش پشت ماشین را باز كنید و در صورت مشاهده این عیب سیم هاي آ -26رفع عیب 

ل سازید. اي روكش دار به شاسی متصشده از كالف را با بست هاي مخصوص ماشین یا مفتول ه  

صداي ماشین هنگام كار زیاد است.   -27عیب   

یاتاقان هاي موتور شستشو خراب شده. -27علت   

ر به روش مذكور در مبحث عیب یابی موتور ها یاتاقان ها را آزمایش نمایی و د -27رفع عیب 

یگزین سازید. صورت خراب بودن با رعایت كد مخصوص بلبرینگ، نوع مشابه را جا  

تایمر در اواسط برنامه هاي خود متوقف می شود.  - 28عیب   

توپی تایمر معیوب است. -28علت   

 به سبب چرخاندن تایمر در جهت مخالف قسمتی از زائده ها خرد شده و "قطعا -28رفع عیب 

 حاتچون آن قسمت از برنامه ها اجراء نشده سایر برنامه ها نیز اجراء نمی شود.) به توضی

 مبحث تایمر مراجعه نمایید.( 

تایمر در اواسط برنامه هاي خود متوقف می شود. -29عیب   



 

 

چرخ دنده هاي موتور تایمر معیوب شده اند.  -29علت   

چرخ  گفتیم كه وظیفه اصلی موتور تایمر حركت محور تایمر است.از آنجاكه -29رفع عیب 

ه د دارند در مقطع خاصی سائیده شددنده هاي مجموعه موتور پالستیكی بوده و عمر مفی

 ودرست عمل نمی كنند. از این رو الزم است قسمت موتور تایمر سرویس كلی شود.

تایمر در اواسط برنامه هاي خود متوقف می شود.  - 33عیب   

هیتر سوخته است.  -33علت   

ین ا در بعضی از لباسشویی ها از هیتر استات مخصوص استفاده می شود به -33رفع عیب 

ود كه در صورت كه پس از رسیدن آب به دماي خاص كنتاكتی درون هیتر استات بسته می ش

مر بپردازد واقع با بسته شدن این كنتاكت موتور تایمر اجازه می یابد به ادامه حركت محور تای

ه متوقف اگر هیتر سوخته باشد ، كنتاكت مذكور برق دار نشده در نتیجه تایمر در همان مرحل

. اگر هیتر سالم است ترموستات را تعویض نمایید. می شود  

تمام پودر ریخته شده به جاپودري ، به چلیك منتقل نمی شود.  -31عیب   

فیلتر شیر الكتریكی كثیف است.  -31علت   

نتیجه  در صورت كثیف بودن فیلتر ، فشار آب ورودي به جاپودري كم است در - 31رفع عیب 

ید تا ر را از شیر جدا نموده و پس از تمیز شدن به آن برگردانعیب مذكور رخ می دهد . فیلت

 فشار آب تقویت شده و عیب بر طرف شود. 

تمام پودر ریخته شده به جاپودري ، به چلیك منتقل نمی شود. -32عیب   

جاپودري كثیف است.  -32علت   

ري رسوب به مرور بر اثر كاركرد مداوم، مقداري از پودر مرطوب در جاپود -32رفع عیب 

ال مقدار نموده و خشك می شود. رفته رفته مقدار پودر هاي سخت شده افزایش یافته واز انتق



 

 

ودري را از بیشتري پودر به جاپودري جلوگیري می كند. براي رفع این مشكل می بایست جاپ

 ماشین جدا ساخته و پودر هاي سفت شده را پاك نمایید. تا عیب بر طرف شود. 

اراي اتصال برق بدنه است. ماشین د -33عیب   

یكی از قطعات الكتریكی داراي اتصال بدنه است.  -33علت   

-تریكیشیر الك-ابتدا سیم هاي رابط تمامی مصرف كننده هاي ماشین مانند پمپ -33رفع عیب 

ه هیدرو استات و هیتر را قطع نموده و به توسط چراغ سري به جستجوي قطع -واتر پمپ

ورت شناسایی، آن را تعمیر یا تعویض نمایید. معیوب بپردازید ودر ص  

ماشین داراي اتصال بدنه است.  -34عیب   

سیم هاي رابط معیوبند. -34علت   

ایی آن اگر قطعات الكتریكی سالمند یكی از سیم ها معیوب است كه اگر شناس -34رفع عیب 

تجدید نمایید.  "دشوار است سیم بندي ماشین را كامال  

شین لباسشویی: مدار الكتریكی ما  

در ماشین هاي  مدار الكتریكی بیانگر ارتباط اجزاء مختلف ماشین با یكدیگر می باشد . این مدار

د كه با مختلف متنوع است. به عبارت دیگر هر ماشین لباسشویی نقشه مختص به خود دار

ام می شود. انج استفاده از آن تفكیك اجزا، الكتریكی از یكدیگر ، تعمیر و عیب یابی به سهولت

كی تطبیق دهید. پیشنهاد می شود قبل از باز نمودن سیم بندي ماشین نقشه را با اتصاالت الكتری

ه نمی كند دیده شده كه كارخانه سازنده اي به هنگام ارائه نقشه به برخی از اتصاالت اشار "گاها

صال مجدد هنگام اتاز این رو اگر در موارد مشابه بدون دقت كافی سیم بندي ماشین باز شود به 

موجود  دچار مشكل خواهید شد. یا بسیار دیده شده كه رنگ سیم هاي مذكور با رنگ سیم هاي

اجزاء جدا  در ماشین مطابقت ندارد بنابراین به صرف داشتن نقشه ، سیم ها را از تایمر و سایر

سپس  داده ونسازید بلكه ابتدا رنگ سیم ها و شماره هاي واقعی ماشین را با نقشه مطابقت 

 نسبت به سرویس آن اقدام نمایید. 



 

 

ر صفحه بعد جهت تسلط بر نقشه یك ماشین كافیست بر سمبل هاي الكتریكی كه در ادامه و د

تعدادي از آن ها آورده شده مسلط باشید . عالوه بر آن نیاز است مفاهیم اولیه مدارات 

یاتی است لف با هم در بسیاري موارد حبدانید زیرا نحوه اتصاالت اجزاء مخت "الكتریكی را عمیقا

ه مخربی و به فرض اشتباه بستن دو قطه سري ، بصورت موازي ، می تواند منجر به بروز حادث

اده گردد. در ادامه ، مدار الكتریكی ماشین هاي متعددي آورده شده كه امید است مورد استف

 شما قرار گرفته و مفید واقع شود. 



 

 

 



 

 

  
 سمبل ها و مدار هاي الكتریكی انواع ماشین لباسشویی تمام اتوماتیك

 اتوماتیك ) از سایت سرویسكار (

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 


