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پیشگفتار
در این کتاب اجزای داخلی ماشینظرفشــویی اتوماتیک به تفکیک بیان شــده و عملکرد
وکاربرد آنها نیز بهطور ساده و قابل فهم توضیح داده شده است.
همچنين به کمک شکلها و شکل گام به گام تهیه شده از مراحل باز شدن ماشینظرفشویی
اتوماتیک ،ســعی شــده که یک روش منطقی برای عیبیابی و رفــع عیب انواع مختلف
دســتگاههای ذکر شده ،آموزش داده شود تا با باال بردن تواناییهای فردی خود و کسب
تجربههــای مختلف در حین تعمیرات ،درک وشــناخت بهتری از لــوازم برقی خانگی و
محدودیت آنها پیدا کنید.
الزم به ذکر اســت که برای رفع عیب هر دســتگاه ،باید آشنایی کامل و جامع از اجزاي و
قســمتهای مختلف آن داشته باشید .همچنين با اســتفاده از جداول نقشهخوانی و تحلیل
ساده مدار الکتریکی ،عملکرد قسمتها و مراحل مختلف دستگاه را بهخوبي بفهمید.
همچنين برای باال بردن درک فنی شما ،نقشهها و مدارهای الکتریکی گوناگونی ارائه شده
و در آنها توضیحات الزم و ضروری از عملکرد قســمتها و مراحل مختلف مدار داده
شده است و اسامی اجزاي مهم دستگاههای مذکور نیز به نقشهها و مدارها اضافه شده است.
برای باال بردن اطالعات و دید فنی خود ،پیشــنهاد ميشــود که ابتدا این کتاب را با دقت
مطالعه نمایید تا احاطه کاملی بر مفاهیم و موضوعات آن پیدا کنید و از آن به عنوان یک
مرجع سریع ،قبل از تعمیر و یا در موقع کار استفاده نمایید.
از آنجا که این ماشينها از تنوع زیادی برخوردار هستند ،بحث و کار روی یک ماشین خاص
غیر ممکن است ولی اساس کار همه ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک تقریبا یکسان ميباشد.
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هدف كلي
عیبیابی و تعمیر انواع ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک

واحد کار
1

شرح تواناییها
توانایی تشخیص عیب،بازکردن،تعمیر،بستن و
راهاندازی ماشینظرفشویی اتوماتیک

ساعت آموزشی
نظری

عملی

جمع

12

28

40

واحد کار 1
توانایی تشــخیص عیب ،بازکردن ،تعمیر ،بستن و راهاندازی ظرفشویی اتوماتیک
با توجه به محدودیت زمانی موجود در اســتاندارد ،کافی اســت که فراگیر ،مباحث تئوری
و عملی یک نمونه ماشینلباسشــویی را با توجه به امکانات و تجهیزات کارگاهی ،تجزیه و
تحلیل کند و سپس با استفاده از روش عیبیابی مربوطه ،زیر نظر مربی کارگاه و با رعایت
اصول ایمنی کامل ،به عیبیابی و تعمیر آن بپردازد.

هدفهای رفتاری :هنرجو پس از پایان این واحدکار ،باید بتواند:
 -1انواع ماشینظرفشــویی اتوماتیــک را نام برده و کاربرد هر یــک را بهطور مختصر
توضیح دهد.
 -2اجزاي ماشینظرفشویی شامل قسمتهای الکتریکی و مکانیکی را نام ببرد.
 -3با توجه به نکات و روشهای نصب ،انواع ماشینظرفشویی اتوماتیک را نصب کند.
 -4با توجه به جدول برنامه ماشینظرفشویی ،آنرا راهاندازی کند.
 -5نــکات ایمنی و حفاظتی را کــه در حین تعمیر ماشینظرفشــویی ،باید رعایت کرد
توضیح دهد.
 -6طرز کار ماشينهای ظرفشویی را شرح دهد.
 -7نام هر یک از اجزاي موجود در نقشههای انفجاری ماشينهای ظرفشویی را بنویسد.
 -8انواع سیستمهای گردش آب در ماشینظرفشویی را نام ببرد.
 -9انواع نقشهها و مدارهای الکتریکی ماشینظرفشویی را نقشهخوانی کند.
 -10با توجه به مدارهای الکتریکی ماشینظرفشــویی ،مدار تفکیکی هر یک از آنها را
رسم کند.
 -11هرمدار تفکیکی ماشینظرفشــویی را نقشهخوانی کرده و اجزاي الکتریکی آنرا
که در حال کار کردن ميباشند نام ببرد.
 -12انواع ماشینظرفشویی اتوماتیک را به طور کامل باز و بسته کند.
 -13انواع عیبهای مکانیکی و الکتریکی ماشــین ظرفشویی معیوب را تشخیص داده و
رفع عیب کند.
9

پیش آزمون
 - 1طرز کار هیدروستات را توضیح دهید.
 - 2سه مورد از اجزای مشترک بین لباسشویی و ظرفشویی را نام ببرید.
 - 3چرا ماشینظرفشویی را به سیم ارت مجهز میکنند؟
 - 4طرز کار ظرفشویی را بطور مختصر توضیح دهید.
 - 5کاربرد شیر برقی در ظرفشویی چیست؟
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آشنایی با انواع ماشین های ظرفشویی اتوماتیک وکاربرد آنها
مقدمه
ماشینظرفشویی را یک خانم ثروتمند به نام ژوزفین کوچران در سال  1886اختراع کرد.

او اختراع خود را در نمایشــگاه جهانی شــیکاگو در ســال 1893به نمایش گذاشت و باعث
تعجب افراد زیادی شد.

ظرفشوییهای اتوماتیک امروزی ،تحول جدیدي را در صنعت ظرفشویی پدید آوردهاند

تا زندگی راحتتری برای شــما ایجاد کنند .کافی اســت که ابتدا برنامهی مناســب را طبق

جدولهای موجود انتخاب کرده و ســپس کلید اســتارت را فشــار دهیــد و ادامه کار را به
دستگاه بسپارید.

این ماشــينها دارای لرزش و ســر و صدای کمی در حین کار کردن هستند تا آرامش و

سکوت محیط آشپزخانه حفظ شود .در ماشــينهای ظرفشویی اتوماتیک جدید از بردهای

الکترونیکی اســتفاده ميشود تا موتورها را با ســرعت متغیر به حرکت درآورند .در بعضی

دیگر از ماشينهای ظرفشــویی اتوماتیک جدید با تغییر جهت حرکت موتور ،آب ورودی
را به آب افشــانهای باال و پایین و با فشــارهای مختلف منتقل کرده و ميتوانند شستشــوی
ترکیبی از ظروف را بــه طور همزمان انجام دهند .به عبارت دیگر قابلمه وظروف کثیفتر
در ســبد پایینی و با فشار آب زیاد و ظروف شیشــهای در سبد باالیی و با فشار آب کمتر به
طور همزمان شسته ميشوند.

بدنه اکثر ماشــينهای ظرفشویی جدید ،فلزی بوده و ضد اثر انگشت و دارای پانل فرمان

لمسی ميباشند و به دلیل داشتن قفل کودک ،از صدمات احتمالی محفوظ میمانند.

بهطور کلی ماشــينهای ظرفشــویی اتوماتیک جدید در مدلهای مختلف و با اندازههای

گوناگون بزرگ ( 12نفره) ،متوسط ( 8نفره) و کوچک ( 6نفره) ساخته میشوند.

مؤلفين
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انواع ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک بزرگ
• مدل ایستاده (زیرکابینت)

• مدل توکار (داخل کابینت)
• ظرفیت  12نفر

شکل  : 1-1ماشینظرفشویی بزرگ

انواع ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک متوسط
• مدل توکار (داخل کابینت)
• مدل رومیزی

• ظرفیت  8نفره

انواع ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک کوچک
شکل  : 1-2ماشینظرفشویی متوسط

• مدل رومیزی

• ظرفیت  6نفره

ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ ایستاده (زیرکابینت)
درشــکل  1-4یــک نوع ظرفشــویی اتوماتیک بزرگ ایســتاده (زیرکابینت) را

مشاهده ميكنيد که درشکلهای  1-5و  1-6نمای داخلی ماشین دیده ميشوند.

شکل  : 1-3ماشینظرفشویی کوچک

مشخصات آنها بهصورت زیر است:
• جریان فیوز 10 A :

• فشار آب 10 bar- 0/5 bar :

مشخصات فنی ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ ایستاده
• ظرفیت 12نفره

• دارای  4برنامه شستشو (مقدماتی،معمولی ،اقتصادی،کوتاه مدت)
شکل 1-4

• نشانگر میزان نمک و مایع جال

• دکمه کاهش زمان شستشو برای صرفهجویی در مصرف برق()Eco
• برنامه شستشوی بهداشتی در  70درجه سانتیگراد

• دارای بدنه داخلی یکپارچه از جنس فوالد ضد زنگ

• مصرف آب بسیار کم ( 13لیتر آب برای  144پارچه)

• ظرفشویی شکل  ،1-6در کار عملی باز و بسته شده است.
شکل 1-5
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ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ ایستاده (زیرکابینت)
درشکل  1-7نوع دیگری از ظرفشــویی اتوماتیک بزرگ ایستاده (زیرکابینت)را
مشاهده ميكنيد که مشخصات آنها بهصورت زیر است:

مشخصات فنیماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ ایستاده(زیرکابینت)
ظرفیت 12نفره

دارای سختیگیر آب

دارای صفحه نمایش دیجیتال

دارای سیستم خشک کن هوشمند

شکل1-6

دارای اهرم لمسی برای تنظیم ارتفاع سبد باالیی

دارای برنامه  PERFECT1برای ظروف کثیف خشک شده

دارای برنامه کریستال  CRYSTAL2برای ظروف حساس به گرما

دارای  6افشانک ثابت آب با فشار زیاد به همراه  3بازوی آب افشان

دارای برنامه کامال ً خشک 3 KEEP DRYبرای خشک شدن کامل ظروف

و از بین بردن بو

 -1كامل

 -2كريستال (بلور)
 - 3كامال ً خشك

شکل 1 - 7
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ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ توکار (داخلکابینت)
درشــکل  1-8یک نوع ظرفشــویی كام ً
ال يكپارچه و درشکل  1-9نوع دیگری
ظرفشویی نيمه يكپارچه را مشاهده ميكنيد.

مشخصات فنی:
شکل 1 - 8

• ظرفیت  12نفره

• نوع کام ً
ال یکپارچه

• دارای اهرم لمسی برای تنظیم ارتفاع سبد باالیی
• دارای صفحه نمایش

• دارای سختیگیر آب
شکل 1 - 9

مشخصات فنی:
• ظرفیت  12نفره

• نوع نیمه یکپارچه

• دارای سختیگیر آب

• دارای صفحه نمایش دیجیتال

• دارای سیستم خشک کن هوشمند

• دارای اهرم لمسی برای تنظیم ارتفاع سبد باالیی

• دارای برنامه  PERFECTبرای ظروف کثیف خشک شده
• دارای برنامه  CRYSTALبرای ظروف حساس به گرما

• دارای برنامه  KEEP DRYبرای خشک شدن کامل ظروف و از بین بردن بو
• دارای  6افشانک ثابت آب با فشار زیاد به همراه  3بازوی آب افشان

بيشتر بدانيم
ماشینظرفشویی را دور از یخچال قرار دهید ،زیرا این دستگاه در هنگام

کار ،حرارت تولید میکند و مصرف انرژی یخچال را باال میبرد.
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ماشینظرفشویی اتوماتیک متوسط توکار(داخلکابینت) و رومیزی
درشکل  1-10یک نوع ماشینظرفشویی اتوماتیک متوسط توکار (داخلکابینت)

و درشکلهای  1-11و  1-12مدل رومیزی آنرا مشاهده ميكنيد.
مشخصات فنی:
• ظرفیت  8نفره

شکل 1-10

• دارای سختیگیر مغناطیسی آب
• بدون صفحه نمایش دیجیتال

• دارای سیستم خشککن با تهویه هوا

• تعداد برنامه 4 :عدد (هر برنامه دارای  4مرحله شستشو)
• تعداد ورودی آب 2 :عدد (سرد و گرم)
• تعداد آب افشان 2 :عدد

شکل 1-11

• دارای در دوتکه (بعضی مدلها دارای در شیشهای هستند)

• دارای سیستم میوهشوی و سبد میوه و سبزیجات مجزا از سبد شستشوی ظروف
• دارای تایمر دیجیتال

• دارای  3عدد فیلتر برای محافظت از پمپ اصلی

• توان نامی 1950 w :

شکل 1-12

ماشی نظرفشویی اتوماتیک کوچک مدل رومیزی
درشکلهای  1-13و  1-14دو نوع ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچک مدل
رومیزی را مشاهده ميكنيد.

مشخصات فنی:

شکل 1 - 13

• ظرفیت  6نفره

• دارای سختیگیر آب

• بدون صفحه نمایش دیجیتال

• دارای سیستم خشککن با تهویه هوا
• تعداد برنامه 4 :عدد
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• تعداد ورودی آب 1 :عدد
• تعداد آب افشان 3 :عدد
• دارای در شیشهای

• دارای سیستم میوه شوی

شکل 1 - 14

• دارای تایمر مکانیکی

• دارای  3عدد فیلتر برای محافظت از پمپ

• میزان انرژی مصرفی 0/7 kwh :در یک شستشوی کامل

• ظرفشویی اتوماتیک شکل  1-13در کار عملی باز و بسته شده است.
بيشتر بدانيم

تمام ماشینهای ظرفشویی دارای سه برنامه شستشو هستند :سبک ،معمولی و سنگین .برنامههای اضافی

دیگر شامل شستشوی ظروف چینی/کریستال ،قابلمه ،خیسکردن ،صرفهجویی در انرژی و شستشوی کوتاه
میباشد.

ماشینظرفشویی اتوماتیک کوچک مدل رومیزی
درشــکلهای  1-15و  1-16دو نوع دیگر ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچک

مدل رومیزی را مشاهده ميكنيد.

مشخصات فنی:

• ظرفیت  6نفره

• دارای سختیگیر آب
شکل 1-15

• دارای صفحه نمایش زمان باقيمانده دیجیتال
• دارای سیستم خشککن با فن هوای داغ
• تعداد برنامه 6 :عدد

تعداد ورودی آب 1 :عدد

• تعداد آب افشان 3 :عدد

• دارای در دوتکه (بعضی مدلها دارای در شیشهای هستند)

ظرفشویی اتوماتیک شکل  1-16در کار عملی باز و بسته شده است.

شکل1-16
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آشنایی با اجزای ماشينهای ظرفشویی
در این قســمت با اجزای مختلف ماشین اتوماتیک ظرفشویی آشنا میشوید که

شامل قسمتهای زیر ميباشد:
الف -سیم رابط و سیم ارت

ب -آشنایی با انواع خرطومیها و شيلنگها

پ -در ماشی نظرفش ویی (لوال ،دستگیره ،قفل مغناطیسی و معمولی)

ت -الستیک آببندی

ث -کلیدهای فشاری
ج -انواع فیلترها

چ -سبدها

بيشتر بدانيم

ح -آب افشان و افشانکها

نظافت منظم ،عمر دستگاه را
افزایش داده و مصرف انرژی
آن را کاهش میدهد.

خ -مخزن نمک و مخزن رزین

د -جاپودری

ذ -مخزن مایع جال دهنده
ر -هیتر

ز -ترموستاتها

س -انواع تایمرها

ش -شیربرقی و طرز کار آن

ص -تنظیم کننده سطح آب (هیدروستات)

ض -پمپ آب اصلی
ط -پمپ تخلیه

صرفه جویی در

ظ -سیستم خشککن ظروف

مصرف انرژی

ع -موتور تایمر

غ -برد الکترونیکی و پانل روی در

از پودر ظرفشــویی بــه اندازه

ف -پانل و تایمر ظرفشویی رومیزی

الزم استفاده کنید؛ زیرا ریختن

ق -قسمت داخل ظرفشویی رومیزی

ک -ترمیستور (مقاومت وابسته به حرارت)

گ -فیوز شیشهای

پودر زیــاد ،هیــچ تأثیری در

تمیزترشــدن ظــرف نخواهد

ل -خازن راهانداز

داشت.
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صرفه جویی در

الف -سیم رابط و سیم ارت ماشی نظرفشویی
تمام ماشينهای ظرفشویی باید دارای سیمهای رابط مجهز به ارت باشند که سیم
ارت دارای رنگ زرد و سبز است.
درشکل  1-17سیم رابط ماشینظرفشویی اتوماتیک را مشاهده ميكنيد.
درشکل  1-18سیم ارت (اتصال بدنه) ماشینظرفشویی اتوماتیک دیده ميشود.

مصرف انرژی

ماشــینهای ظرفشــویی اصوالً

پرسرو صدا هستند این صداها

شیلنگ رابط پمپ تخلیه
به حوضچه

سيم رابط برق ورودي

شکل1-17

در اثــر عوامــل زیــر ایجاد

شیلنگ رابط بین پمپ
اصلی و آب افشانها

میشوند :گردش موتور ،تولید
فشــار آب به وســیله پمپ و

شیلنگ رابط پمپ اصلی
به حوضچه

لوله خرطومی خروجی آب
سيم ارت

برخورد آب با فشار به ظروف و

بدنه ،اگر دستگاهی که انتخاب
میکنیــد دارای دیوارههــای

شکل1-18

شکل1-21

عایقکاری شــده باشد ،صدای ب -انواع خرطومیها و شیلنگهای ماشی نظرفشویی
مزاحم آن تا حد زیادی برطرف
خواهد شد.

طبق شــکل  1-19اغلب ماشينهای ظرفشــویی دارای یک شیر آب سرد ميباشند
تــا بتواننــد آنها را در همه جا نصب کرد ،ولی در بعضی از مدلهای پیشــرفته به منظور
کاهش مصرف انرژی ،از دو شــیر آب ورودی ســرد و گرم اســتفاده شــده است ،در

ضمن آب داخل دستگاه ،توسط لوله خرطومی به فاضالب هدایت میشود.طبق شکل

 1-21ماشينهای ظرفشویی ،دارای شيلنگهای رابط بین اجزای مختلف هستند.

درشــکل  1-20لوله خرطومی و نحوه اتصال بین دو شیلنگ ،توسط یک بوشن
نشان داده شده است.

شیلنگ ورودی
لوله خرطومی خروجی

بوشن
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شکل 1-20

شکل 1-19

پ -آشــنایی با در ماشینظرفشویی (لوال ،دستگیره ،قفل مغناطیسی
و معمولی)

ضامن در

درشــکل  1-22دســتگیره و ضامن در ماشینظرفشویی اتوماتیک را مشاهده

ميكنيد که ضامن باعث قفل شدن در ميشود در ضمن با بسته شدن در ماشین،

اهرم میکروســوئیچ عمل ميكند و فرمان توقف و يا ادامه به كار مجدد دستگاه

دستگيرهي در

شکل1-22

را صادر ميكند.

شکل  1-23دستگیره در دو تکه تاشوي ماشی نظرفش ویی اتوماتیک را نشان

ميدهد که با کشــیدن دســتگیره به طرف پایین ،دو تکه در ماشــین در خالف

جهت یکدیگر باز ميشوند.

درشــکل  1-24لوالی باال و پایین را به همراه اهــرم فلزی انتقال دهنده نیرو

مشاهده ميكنيد.

دستگيرهي در

شکل1-23

درشــکل  1-25با باز شــدن کامل در دو تکه تاشــوي ماشین ،لوالهای چپ

و راســت در پایین به خوبی دیده ميشــوند .همچنين د ِر باال به طور کامل،روی
سقف ماشین قرار گرفته است.

لوالي باال

اهرم فلزي

ت -الستیک آب بندی ماشی نظرفشویی
ل  1-26نوعی ماشی نظرفش ویی اتوماتیک بزرگ را نشان ميدهد که
شک 

شکل1-24

دارای الستیک آب بندی میباشد.

درشکل  1-27ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچکی را مشاهده میکنید که فاقد

الستیک آببندی است .در این مدل برای آببندی ماشین از تیغه مخصوصی که
روی در قرار دارد استفاده میشود .این تیغه داخل شیار،روی بدنه ماشین قرار میگیرد.

لوالي چپ

لوالي راست

م ّزیت این مدل این اســت که دیگر نیازی به تعویض الســتیک آببندی ندارد.
شکل1-25
الستيك
آب بندي

شيار

تيغه

شکل1-27

شکل1-26
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ث -کلیدهای فشاری ماشينهای ظرفشویی
كليد

كليد

درشــکل  1-28پانل نوعی ماشی نظرفشــویی اتوماتیک کوچک را مشاهده
ميكنيد که شــامل دوکلید فشــاری در چپ و راست و چهار عدد المپ خبر در
وسط آن میباشد.

شکل1-28

درشــکل  1-29با برداشتن قاب روی پانل ،کلیدهای فشاری چپ و راست به
خوبی دیده ميشوند.
شکل  1-30نوع دیگری از کلیدهای فشاری روی پانل ماشی نظرفش ویی اتوماتیک
دیجیتال کوچک را نشــان ميدهد که در حال انتخاب برنامه مورد نظر ميباشد.

قاب روي
پنل

درشــکل  1-31ماشی نظرفش ویی اتوماتیک دیجیتال کوچک ،پس از انتخاب
شکل1-29

برنامه مورد نظر توسط کلیدهای فشاری ،در حال کارکردن میباشد.
ج -انواع فیلترهای ماشی نظرفشویی
درشــکل  1-32فیلتر استوانهای ماشی نظرفشــویی اتوماتیک بزرگ را به همراه

شکل1-30

محافظ روی آن مشاهده ميكنيد.
شــکل  1-33فیلتر بزرگ صفحهای ماشی نظرفشــویی اتوماتیــک بزرگ را که
جنس آن از اســتیل ضد زنگ اســت نشــان ميدهدو كار آن جلوگيري از عبور
ذرات غذا به داخل پمپ تخليه و پمپ اصلي ميباشد.
درشــکل  1-34دو نوع فیلتر پليمري مخروطی و صفحه ای شــکل را مشــاهده

شکل1-31

ميكنيد که مربوط به ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچک میباشد.

فيلتر

محافظ فيلتر

شکل1-32
فيلتر بزرگ
استيل
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شکل1-33

شکل1-34

ل با
شکل  1-35فیلتر پالستیکی داخل حوضچه و فیلتر پالستیکی صفحهای شک 

توری فلزی را نشان ميدهد که مربوط به ماشی نظرفش ویی اتوماتیک متوسط میباشد.
چ -سبدهای ماشی نظرفشویی
اکثر ماشينها دو قفسه دارند .بعضی از ماشينهای ظرفشویی دارای سه قفسه هستند
و قفسه بعضی دیگر نیز قابلیت شیبدار قرار گرفتن را دارند .در ضمن از مناسب

بودن اندازه قفســهها با بشــقابها ،عمق قابلمهها و کاسهها اطمینان حاصل کنید.

شکل1-35

درشکل  1-36سبدهای باال و پایین ماشی نظرفش ویی اتوماتیک بزرگ را مشاهده

ميكنيد کــه دارای چرخهایی هســتند و ميتوانند بهصورت کشــویی حرکت
کنند .در ضمن ســب ِد مجزای قاشــق و چنگال در داخل ســبد پاییــن قرار دارد.

توري استيل

درشکل  1-37سبد دو طبقه ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچک را به همراه سبد

مجزای قاشق و چنگال مشاهده ميكنيد.

فيلتر پالستيكي
داخل حوضچه

درشــکل  1-38نحــوه چیدمــان صحيح ظــروف مختلف را در ســبد دو طبقه

شکل1-36

ماشینظرفشویی اتوماتیک کوچک مشاهده میکنید.

ح -آب افشان و افشانکهای ماشی نظرفشویی
درشــکل  1-39نحوه قرارگرفتن آب افشــان پایین و باال را در ماشی نظرفش ویی

سبد قاشق
چنگال

اتوماتیک کوچک مشاهده ميكنيد.

در ضمــن اندازه آب افشــان پایین و بــاال با یکدیگر متفاوت بوده و متناســب با

ساختار سبد دو طبقه ميباشد.

شکل1-37

درشکل  1-40سه مدل مختلف بازوهای آب افشان ماشی نظرفش ویی اتوماتیک
را مشاهده ميكنيد که دارای سوراخهای ریز با زوایای گوناگون ميباشند که به
آنها افشانک گفته ميشود.

شکل1-38

شکل1-39

شکل1-40
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درشــکل  1-41دو بازوی آب افشان دیده ميشــود که در کف ماشی نظرفش ویی

اتوماتیــک کوچک قرارگرفتهاند و بهجای آبافشــان باال ،از مجرای آبرســانی با

افشــانکهای متعددکه روی دیواره انتهاییدیگ ماشــین نصب شده است استفاده
ميشود.

شــک 
ل  1-42محل قرارگيري بازوی آب افشــان باال مربوط به ماشی نظرفشــویی

شکل1-41

اتوماتیک متوسط را نشان ميدهد.

خ -مخزن نمک و مخزن رزین ماشی نظرفشویی
رزين ،از دانههاي كوچك ســفيد يا زرد به قطر  1يا  2ميليمتر تشكيل شده است و

از پليمرهاي طبيعي توليد ميشود .سوراخهاي موجود بر روي سطح آنها ،ميتوانند

يونها را به خود جذب كرده و سختي موجود در آب را كاهش ميدهند.

شکل1-42

شــکل  1-43مخزن رزین و مخزن نمــک مربوط به ماشی نظرفشــویی اتوماتیک
بزرگ را که در زیر ماشین قرار دارند نشان ميدهد.

درشکل  1-44مخزن رزین و مخزن نمک را مشاهده ميكنيد که در یک مجموعه

مخزن رزين

قرار دارند،با عبور آب ورودي ماشــين از مخزن رزين ،سختي آب كاسته ميشود.

مخزن نمك

همچنين امالح جذب شــده داخل مخزن رزين ،توسط مخزن نمك احيا ميشود.

شکل1-43

درشکل  1-45نوع دیگری از مجموعه مخزن رزین و مخزن نمک را در ماشينهای
ظرفشویی اتوماتیک قدیمیمشاهده ميكنيد.

طبق شــکل  1-46در بعضی از ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک بهجای مجموعه

مخزن رزین و مخزن نمک ،از نوعی سختیگیر آب مغناطیسی()Magnetizer

1

استفاده ميشود که یونهای (مولکولهای باردار) نامنظم آب ورودی پس از عبور

شکل1-44

از میان آهنربای ســختیگیر آب ،بهصورت منظم وارد ماشی نظرفش ویی شده و در
نتیجه از سختی آب به ميزان قابل مالحظهاي گرفته ميشود.

آهنربا

مخزن رزين

مخرن نمك

خروج آب
ورود
آب

شکل1-45
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شکل1-46
 -1سختيگير آب مغناطيسي

د -جاپودری ماشی نظرفشویی اتوماتیک
شــکل  1-47قسمت رو و پشــت محفظه جاپودری ماشی نظرفشــویی اتوماتیک
بزرگ را که در روی قســمت داخلی در ماشین قرار دارد نشان ميدهد که بوبین
آن در قســمت پشــت محفظه قرار دارد .پس از ریختن پودر در محفظه ،باید در

آنرا با دســت بچرخانید تا بســته شود .به محض برقدار شــدن دو سر بوبین ،در

محفظــه بهصورت اتوماتیک باز ميشــود و پودر همراه بــا آب خروجی از آب
افشانها وارد ظرفشویی ميشود.

شکل1-47

درشــکل  1-48نــوع دیگری از مجموعــه محفظه جاپــودری و مایع جالدهنده

ماشی نظرفشــویی اتوماتیک بزرگ را مشــاهده ميكنيد که محفظه جاپودری در
ســمت چپ آن قرار دارد و با فشــار دادن دکمه بغل آن ،در محفظه باز ميشود و

در بعضي ماشينها جاپودري بدون در ميباشد.

درشــکل  1-49با نحوه ریختن پودر در جاپودری آشنا ميشويد .پس از ریختن
پودر ،در محفظه را بسته و با انگشت فشار دهید تا بسته شود.

شکل 1-48

درشکل  1-50با محفظه جاپودری بدون در ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچک

آشنا میشوید که روی قسمت داخلی درظرفشویی قرار دارد.

ذ -مخزن مایع جالدهنده ماشی نظرفشویی اتوماتیک
شکل  1-51مجموعه محفظه جاپودری و محفظهي مایع جالدهنده ماشی نظرفش ویی

شکل 1-49

اتوماتیک بزرگ را نشــان ميدهدکه محفظه مایع جالدهنده در سمت راست آن
قرار دارد و با برداشــتن در آن ،میتوان مایــع را در محفظه ریخت .وظيفهي مايع
جالدهنده ،خشككرن سريعتر ظروف بوده و به آنها شفافيت ميدهد.

شــکل  1-52نوع دیگری از محفظه جاپودری و مایع جالدهنده ماشی نظرفش ویی

اتوماتیک بزرگ را نشــان ميدهدکه داخل در ظرفشــویی تعبیه شدهاندو محفظه

جاپودری در ســمت راســت و در ورودی و خروجی محفظه مایع جالدهنده در

جاپودري

شکل 1-50

سمت چپ آن قرار دارد.

خروج مايع جالدهنده

ورود مايع جالدهنده

شکل 1-52

شکل 1-51
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درشــکل  1-53در ورودی و خروجی محفظه مایع جال دهنده ماشی نظرفشــویی

اتوماتیک کوچک را مشاهده ميكنيد که مخزن در قسمت پشت ظرفشویی قرار دارد.

شــکل  1-54محفظه مایع جالدهنده ماشی نظرفش ویی اتوماتیک کوچک را پس از

ورودي مايع جالدهنده
خروجي مايع جالدهنده

شکل 1-53

جدا شدن از بدنه ظرفشویی نشان ميدهد.

ر -هیتر ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشــکل  1-55نوعی هیتر مربوط به ماشی نظرفش ویی کوچک را مشاهده ميكنيد

که وظیفه گرمکردن آب را برای شستشــوی بهتر ظروف داخل ظرفشویی به عهده

دارد .مشخصات آن بهصورت زیر است.

ورودي مايع جالدهنده

شکل 1-54

درشکل  1-56با برداشتن محافظ روی المنت مربوط به ماشی نظرفش ویی متوسط،

المنت حرارتی به خوبی دیده ميشود.

ز -ترموستاتهای ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک
شکل  1-57یک ترموستات حرارتی را نشان ميدهد که در زیر المنت قرار دارد و به
شکل 1-55

آن ترموستات حد ميگويند و از نظر اتصال با المنت به صورت سري قرار ميگيرد.

درشــکل  1-58ترموستات حد را پس از جدا شدن از المنت مشاهده ميكنيد که
محفظه روي المنت
المنت حرارتي

ِ
قسمت سر ترموستات قرار دارد و المنت در داخل آن قرار
یک گیره نگهدارنده در
میگیرد که وظیفه تبادل حرارت به ترموستات را دارد.

شکل 1-56

گيرهي نگهدارنده

ترموستات

شکل 1-57
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شکل 1-58

طبق شکل  1-59در اکثر ماشينهای ظرفشویی ،دو ترموستات وجود دارد که هر

دو ترموســتات آنها در حالت عادی ،باز میباشــند و دارای درجه حرارت مختلف
هستند و با عملکرد هر یک از آنها ،تایمر شروع به کار میکند.

س -تایمرهای ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک
درشکل  1-60تایمر مربوط به نوعی ماشی نظرفش ویی کوچک را مشاهده میکنید

شکل 1-59

که از نوع الکترومکانیکی میباشد.

کنترل دســتگاه ،توسط یک سیســتم الکترومکانیکی انجام ميشــود که در پشت

صفحه کنترل قرار دارد .این سیستم ،تایمری است که مدت زمان هر یک از مراحل
کار را مشــخص ميكند که شامل آبگیری ،پخش کردن ماده شوینده ،گرم کردن
آب ،پاشیدن آب و خارج کردن فاضالب ميباشد.

شکل  1-61برد الکترونیکی مربوط به نوعی ماشی نظرفش ویی بزرگ را نشان ميدهد

شکل 1-60

که در ظرفشــوييهای دیجیتال بهکار مــیرود و کار تایمر را نیــز انجام میدهند.

درشــکل  1-62برد الکترونیکی نوعی ماشی نظرفشــویی کوچک دیده ميشود و
کار تایمر را نیز انجام ميدهد و در قسمت پایین دستگاه قرار دارد.

ش -شیر برقی ماشی نظرفشویی اتوماتیک و طرز کار آن

شکل 1-61

درشــکل  1-63نوعی شــیر برقی را مشــاهده ميكنيدکه زاویه مجرای ورودی و
خروجی آن 90درجه است و وظیفه آن کنترل ميزان آب ورودی ماشی نظرفش ویی
ميباشد .مشخصات آن بهصورت زیر است:
• ولتاژ 230V Ac :

شکل  1-64شــیر برقی مربوط به مخزن نمک را مشاهده ميكنيد .مشخصات فنی
بوبین این شیر برقی ،مشابه بوبین شیر برقی آب ورودی ميباشد.

شکل 1-62
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درشــکل  1-65چند نوع شیر برقی را مشاهده ميكنيد که زاویه مجرای ورودی و
خروجــی آنها  90یا  180درجه ميباشــد .همچنين بعضی از آنها دارای یک بوبین
بــا یک خروجی آب و بعضی دیگر دارای دو بوبین با دو خروجی آب ميباشــند.
ص -تنظیم کننده سطح آب (هیدروستات) ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشکل  1-66هیدروستات نوعی ماشی نظرفش ویی کوچک و لوله رابط و محفظه
هوای آن به خوبی دیده ميشود.

شــکل  1-67طرف دیگر هیدروســتات ماشی نظرفشــویی باال را نشان ميدهد که
ترمینال و اتصاالت آن به خوبی دیده ميشوند.

درشکل  1-68نوعی تنظیم کننده سطح آب ماشی نظرفش ویی بزرگ دیده ميشود
که میکروسوئیچ آن در سمت راست قرار دارد .همچنين این نوع ماشین دارای یک

هیدروستات حفاظتی ،براي جلوگیری از ورود آب بیش از حد به دستگاه ميباشد.

شــکل  1-69نوعی شــناور آب (فلوتر) را برای تنظیم سطح آب ماشی نظرفش ویی

بزرگ قدیمی نشان ميدهدکه توپی سفید رنگ و الستیک آب بندی سیاهرنگ در

داخل ظرفشویی قرار ميگيرند و با حرکت توپی به سمت باال و پایین ،میکروسوئیچ
عمل کرده و کار هیدروستات را انجام ميدهد.

ض -پمپ آب اصلی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
شکل  1-70الکتروپمپ اصلی ظرفشویی بزرگ را نشان ميدهد که از یک موتور
تک فاز و یک پمپ تشکیل شده است .پمپ بهطور مستقیم به محور موتور کوپل

شــده است و وظیفه آن ،به گردش در آوردن آب در داخل ماشی نظرفش ویی برای

ميكروسوئيچ

شستشو و آبکشی میباشد.
شکل 1-68

پمپ

ميكروسوئيچ

شکل 1-69
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الكترو موتور القايي

شکل 1-70

درشکل  1-71یک نوع الکتروپمپ اصلی ماشی نظرفش ویی بزرگ قدیمی دیده
ميشود كه الكترو موتور آن از نوع القايي ميباشد.

درشــکل  1-72یک الکتروپمپ اصلی ظرفشــویی کوچک با موتور یک جهته

الكترو پمپ اصلي

را مشاهده ميكنيد.

شــکل  1-73یک مجرای ورودی و دو مجرای خروجی آب الکتروپمپ اصلی

ظرفشویی کوچک با موتور یک جهته را نشان ميدهد.

شکل 1-71

درشــکل  1-74نوع دیگری از الکتروپمپ ظرفشویی کوچک با موتور دو جهته
دیده ميشود.

شــکل 1-75مجرای ورودی آب به الکتروپمپ ظرفشویی کوچک با موتور دو
جهته دیده ميشود.

الكتروپمپ اصلي

شکل 1-72

ط -پمپ تخلیه ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشــکل  1-76نوعی پمپ تخلیه آب را که از نوع مغناطیسی ميباشد ،مشاهده

خروج

ميكنيد که تخلیه آب کثیف حاصل از شستشوی ظروف به عهده آن ميباشد.

شــکل  1-77نوع دیگری از الکتروپمپ تخلیه که از نوع مغناطیســی ميباشد را

خروج آب

ورود آب

نشان ميدهد.

شکل 1-73

پمپ تخليه از نوع مغناطيسي

شکل 1-77

شکل 1-74

شکل 1-76

شکل 1-75
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شــکل  1-78پروانه و واشــر (اورینگ) آب بندی الکتروپمپ تخلیه ظرفشــویی
کوچک که از نوع مغناطیسی ميباشد را نشان ميدهد.

شــکل  1-79یک دســتگاه پمپ تخلیه مغناطیســی با قطعکن حرارتی که روی

بوبین آن نصب شده را نشان ميدهد.

پروانه
بندي
واشر آب

شکل  1-80یک الکتروپمپ تخلیه دارای موتور القایی با قطب چاکدار را نشان

ميدهد.

شکل 1-78

شکل  1-81نوع دیگری از الکتروپمپ تخلیه با موتور القایی را نشان ميدهد.

پمپ مغناطيسي

دو سر قطع كن
حرارتي

شکل 1-79

ظ -سیستم خشک ُ
کن ظروف ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشکل  1-82نوعی سیستم خشککن را مشاهده میکنید که از آن برای تولید

هوای گرم استفاده می شــود و ميتوان در صورت نیاز ظرفها را زودتر خشک

کرد .موتور فن در موقعي که دوره خشککردن ظرفها شروع شود بهکار میافتد.

درشکل  1-83الکتروموتور این پمپ که از نوع موتورهای القایی با قطب چاکدار
ميباشد و در پمپهای هوای داغ از آن استفاده ميگردد دیده ميشود.

درشــکل  1-84پروانه و کانال خروجی پمپ هوای داغ نشان داده شده است كه

روي ديگر شکل  1-83ميباشد.
شکل 1-80

شکل 1-81

شکل 1-83

شکل 1-82
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شکل 1-84

ع-موتور تایمر ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشــکل  1-85موتور تایمر را مشــاهده ميكنيد که جهت چرخش آن خالف
عقربههای ساعت ميباشد.

شکل  1-86موتور تایمر را همراه با تایمر ظرفشویی اتوماتیک نشان ميدهد.
درشکل  1-87موتور مربوط به چند نوع تایمر را مشاهده ميكنيد.

شکل 1-85

غ -بُرد الکترونیکی و پانل روی در ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشک 
ل 1-88بُرد الکترونیکی ماشی نظرفش ویی بزرگ را مشاهده ميكنيد.

درشــکل 1-89طرف دیگر بُرد الکترونیکی ماشی نظرفش ویی اتوماتیک دیجیتالی
بزرگ نشان داده شده است.

درشــکل 1-90بُرد الکترونیکی ماشی نظرفش ویی کوچک را مشاهده ميكنيد که

شکل 1-86

مشخصات آن بهصورت زیر است:
• ولتاژ 230V Ac:

• توان مصرفی 10 W :

درشــکل  1-91سیســتم کامل پانل روی در یک ظرفشویی اتوماتیک دیجیتالی

دیده ميشود.

ورود آب

شکل 1-87

شکل 1-88

شکل 1-91

شکل 1-90

شکل 1-89
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ف -اجزای تشکیل دهنده پانل و تایمر ظرفشویی رومیزی:
درشکل  1-92یک نوع ظرفشویی رومیزی را مشاهده ميكنيد که قسمت پانل آن
درشکل  - 1-93الف و کلید تایمر آن درشکل  -1-93ب به خوبی نشان داده شده است.

شکل 1-92
کلید انتخاب حرارت

کلید شستشوی میوه و سبزی
FRUIT

SAFETY
نشانگر وضعیت
سیستم ایمنی

نشانگر دمای  50درجه

نشانگر دمای  65درجه

نشانگر شستشوی میوه و سبزی

ل  -1-93الف
شک 
START
روشن

OFF
خاموش

بخش اول
شستشو

بخش اول
آبکشی

END
پایان شستشو
آبکشی نهایی با
آب داغ

بخش دوم آبکشی
کلید تایمر

شکل  -1-93ب
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ق -اجزای تشکیل دهنده قسمت داخل ظرفشویی رومیزی:
شکل  1-94اجزای داخل ظرفشویی رومیزی را نشان ميدهد.
ک-آشناییباترمیستور(مقاومتوابستهبهحرارت)
ماشینظرفشوییاتوماتیک

در درس مباني الكتريسيته با نحوه كار ترميستور و ساختمان داخلي آن آشنا شديد.

درشــکل  1-95و  1-96دو نوع ترمیستور (مقاومت وابسته به حرارت) را مشاهده
ميكنيد و در جدول  1-1نیز مشــخصات مقاومت سیم پیچ ترمیستور شکل 1-95

در دماهای مختلف را میبینید .برای اســتفاده از مشــخصات جدول  ،1-1باید ابتدا

صبر کنید تا ظرفشویی به اندازه کافی سرد شود و سپس مقاومت سیم پیچ ترمیستور
را در دمای عادی ،اندازهگیری کنید و آنرا با جدول مقایسه کنید.

محفظه مایع جالدهنده

آب افشان باال

مجرای خروج مایع جالدهنده

دریچه سیستم تهویه

افشانکها
ورود آب

ترموستات

آب افشان پایین
محفظه فیلترها

المنت
جاپودری

شکل 1-94

شکل 1-96

شکل 1-95
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جدول  1-1مشخصات مقاومت سيم پيچ ترميستور در دماهاي مختلف
مقدار تقسیم ولتاژ () V

مقاومت سیم پیچ

درجه حرارت

4/3065
3/7648

124/2
60/96

5
20

3/3139

39/31

30

2/8261

26

40

2/3404

17/6

50

1/8905

12/16

60

1/4976

8/552

70

1/1703

6/112

80

گ -فیوز شیشهای ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشکل  1-97محفظه فیوز شیشه ای را مشاهده ميكنيد.

درشــکل  1-98فیوز شیشــهای و محفظهي آن دیده ميشــود که وظیفه حفاظت

الکتریکی از مدار ظرفشویی را در برابر عبور جريان زياد به عهده دارد و مشخصات

آنها بهصورت زیر است:
• ولتاژ 250 V Ac:
• جریان 3A:

فيوز شيشهاي
محفظهي فيوز

شکل 1-97
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شکل 1-98

ل -خازن راهانداز ماشی نظرفشویی اتوماتیک
با ســاختمان خازنها و نحوهي كا ر آنهــا در درس مباني
الكتريسيته آشنا شديد.

درشــکل  1-99نوعی خازن راهانداز را مشاهده ميكنيد
که مشخصات آن بهصورت زیر است:
• ولتاژ 450V Ac :

• ظرفیت 4µF:

شکل 1-99

دریچه سیستم تهویه

آب افشان باال

میکروسوئیچ

افشانکها

هیدروستات
مخزن مایع جالدهنده
آب افشان
پایین
پمپ اصلی

ترموستاتها

شیر برقی
پمپ تخلیه
پانل

المنت

تایمر

درشکل  1-100اجزای مهم یک نمونه ماشینظرفشویی اتوماتیک متوسط را مشاهده ميكنيد
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آشنایی با روش نصب ماشی نظرفشویی
طریقه نصب ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ

• محل اتصال شــیلنگ آب ورودی به ماشی نظرفشــویی در پشت آن قرار دارد.

طبق شــکل  1-101شــیلنگ را به شــیر آب وصل کرده و مهره آنرا محکم

کنیــد و اطمینان حاصل نمایید که بهطور صحیح و محکم متصل شــده اســت.

زیرا فشار آب بین  0/5 barتا 10 barمیباشد .شیلنگ باید بین دیوار و فضای

پشت ظرفشویی آزاد باشد بهطوری که تحت فشار قرار نگرفته و یا بیش از حد

کشیده نشده باشد .چنانچه شیلنگ ورودی ماشی نظرفش ویی را به شیر آب گرم

متصــل ميكنيد ،حداکثر دمای آب نباید بیش از 60درجه ســانتیگراد باشــد.

ل 1-101
شک 

• لوله فاضالب داخل دیوار باید در فاصله  25تا  100سانتی متری از کف تعبیه شده

باشد .دقت کنید که شیلنگ خروجی کام ً
ال در لوله فاضالب قرار گیرد و از آن

جدا نشود بهطوری که یک منفذ هوا بین آنها وجود داشته باشد.شکل 1-102

صرفه جویی
در مصرف انرژی
مواد شــوینده به پوســت
دســت آســیب زیــادی
میرسانند .در حالی که در
ماشینظرفشویی دست شما
با مواد شــوینده هیچ گونه
تماسی ندارد.
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• ماشی نظرفشــویی باید به پریزی وصل شــود که دارای ســیم ارت باشــد .اگر
بخواهید ماشی نظرفش ویی را در داخل کابینت نصب کنید ،دوشاخه برق آن بعد

از نصب باید در دسترس باشد.

تنظیم ارتفاع شیلنگ تخلیه

ل 1-102
شک 

• در ماشــينهای ظرفشویی که لوله فاضالب آنها به زیر سینک ظرفشویی نصب

ميشود ،احتمال برگشت ذرات و مواد غذایی داخل سینک به ماشی نظرفش ویی

وجود دارد كه پمپ تخلیه ماشین را دچار اشکال میسازد .برای جلوگیری از
ل )1-103
این کار ،از سیستمی به نام  1 Air gapاستفاده ميشود(.شک 

فاصله هوایی

فاصله هوایی

شیلنگ تخلیه
ظرفشویی

سینک
آشپزخانه

شیلنگ
برگشتی
به سینک
ظرفشویی

لوله فاضالب

شیلنگ تخلیه
ظرفشویی

شکل 1-103

 -1فاصله هوایی
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روش نصب ماشی نظرفشویی اتوماتیک متوسط و کوچک
لولــه ورودی آب را به محل مخصوص در پشــت ماشــین متصل کنید .اگر فضای
پشــت دستگاه باعث تاخوردگی یا تحت فشار قرار گرفتن لوله ميشود ،با توجه به

جهت شیر آب آنرا  90درجه بچرخانید.

قبل از اتصال لوله به شــیر آب ،شــیر را برای لحظاتی باز بگذارید تا اگر آشغال يا

جسم خارجي در لوله وجود دارد ،خارج شود.

سر لوله ورودی آب را به شیر آب سرد  3اینچ وصل کنید.
4

هنگام اتصال ورودی آب به دستگاه ،حتماً از واشر آب بندی استفاده کنید.

شــک 
ل  1-105نمونــهای از اتصال شــيلنگها به شــیر آب ســرد و گرم را نشــان
ميدهد.

توجه کنید شیلنگهای شیر آب سرد و گرم به هیچ وجه جابهجا بسته نشوند و قبل
از ترك محل از عدم نشتي آب دستگاه مطمئن شويد.

آب گرم آب سرد

شیلنگهای ورودی آب
 120سانتیمتر

شیلنگ تخلیه
 120سانتیمتر

شکل  1-105اتصال شیلنگها به شیر آب سرد و
گرم
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شیلنگ ورودی آب
 140سانتیمتر

شیلنگ تخلیه
 120سانتیمتر

شکل  1-104اتصال لوله ورودی آب به شیر

مطابق شــکل  1-106دستگاه را در محل شیبدار قرار ندهید و حتماً آنرا تراز

کنید .اين كار را ميتوانيد به كمك يك دستگاه تراز انجام دهيد.

ظرفشــویی را ميتوانید روی کابینت قرار دهید و لوله خروجی آب آنرا عالوه
بر لوله فاضالب ،در سینک هم قرار دهید.

شکل 1-106

ظرفشویی شکل  1-108دارای شیر آب سرد و گرم ميباشد .دقت کنید در هنگام
استفاده از شیر آب سرد به تنهایی ،ورودی آب گرم دستگاه را حتما ًبا درپوش ببندید.

مانندشکل  1-109ظرفشویی را ميتوانید داخل کابینت قرار دهید و لوله خروجی

آب آنرا عالوه بر لوله فاضالب ،در سینک ظرفشويي هم قرار دهید .دقت کنید
که شیلنگها تاخوردگی نداشته باشند و از اتصال بست شيلنگها نیز مطمئن شوید

شکل 1-107

.

طریقه تراز کردن ماشی نظرفشویی بزرگ
مطابق شک 
ل  1-110دستگاه را باید در حالت کامال ً ایستاده بر روی سطح صاف

قرار دهید و در صورت شــیب دار بودن سطح ،باید تا حد امکان آنرا تراز کنید
ايــن كار را ميتوانيد به كمك يك ليوان آب هم انجام دهيد و در صورت نياز،

شکل 1-108

پايههاي دستگاه را تنظيم كنيد تا كامال ً تراز شود.

طریقه جاسازی و نصب ماشی نظرفشویی بزرگ در زیر کابینت
• چنانچه بخواهید ماشی نظرفش ویی را زیر صفحه کابینت قرار دهید ،ابتدا باید
صفحه رویه ماشــین را باز کرده و ســپس آنرا در جای مورد نظر قرار دهید
البته اين كار فقط در صورتي الزم است كه ارتفاع ماشين از اندازهي ارتفاع

شکل 1-109

زير كابينت بيشتر باشد.

شکل 1-110
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طبق شکلهای  1-111و  1-112براي باز کردن صفحه رویه ،خار قسمت عقب

را آزاد کنید و صفحه را خارج نمایید.

• در صورتی که وزنه تعادل به کابینتگیر ميكند ،آنرا بيرون آورید.

• طبق شــکل  1-113قبل از جاسازی ظرفشویی در زیر کابینت ،با چرخاندن
شکل 1-111

پایههای ماشــین ،ارتفاع را افزایش دهید تا فاصله بین ماشــین و رویه کابینت

در حدود  3 mmشود.

• مطابق شکل  1-114ظرفشویی را زیر کابینت قرار داده و آنرا تراز نمایید.
طریقه جاسازی و نصب ماشی نظرفشویی بزرگ در داخل کابینت
مطابق شکل  1-115چنانچه بخواهید ماشی نظرفش ویی را داخل کابینت که دارای

شکل 1-112

پایه است قرار دهید حتماً به نکات زیر توجه کنید:
• ابتدا باید پیچهای قاب پایه ماشین را باز کنید.
• پایههای ثابت ماشین را جدا کنید.

• پایههای قابل تنظیم را از پایههای ثابت ماشین باز کنید.
• پایههای قابل تنظیم را به بدنه ماشین پیچ کنید.

• پس از بستن پايههاي قابل تنظيم به بدنه دستگاه ،آنرا در داخل كابينت قرار
شکل 1-113

داده و دستگاه را تراز كنيد.

شکل 1-114
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شکل 1-115

آشنایی با راهاندازی و جدول برنامه ماشی نظرفشویی اتوماتیک
مدلهای  ALV – 031Sو 2LF – 013S

صفحه نمایشگرمدل  : 2LF – 013Sدرشکل  1-116صفحه نمایشگر این نوع
ظرفشویی را مشاهده ميكنيد.

چراغ روشن  /خاموش
چراغ كاهش زمان

دكمه كاهش زمان

چراغ مايع جال چراغ نمك

دكمه شروع

دكمه تأخير زمان

چراغ قرص

دكمه روشن  /خاموش

دستگيره انتخاب برنامه
شکل 1-116

• دكمهتأخيرزمان:بافعالكردنايندكمهبرنامهدستگاهباتأخيرزمانيفعالميشود.

• دكمه كاهش زمان  :توسط اين دكمه ،ميتوان برنامه اقتصادي را انتخاب كرد
تا زمان اجراي برنامه  %20كاهش يابد.

• چــراغ مايع جال  :با كم شــدن ميزان مايع جالدهنــده در مخزن مايع جال ،اين
چراغ روشن ميشود.

• چراغ نمك :در صورت كاهش غلظت نمك دستگاه ،اين چراغ روشن ميشود.

• چراغ قرص :چنانچه از قرص شــوينده استفاده ميكنيد ،دستگاه را تنظيم كنيد
تا چراغ آن روشن شود.

صرفه جویی در مصرف انرژی
در شست و شو با دست ،میزان اســتفاده از مایع ظرفشویی بسیار زیاد
اســت در صورتی که در ماشینظرفشویی میزان مصرف پودر بسیار کم
است.
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صفحه نمایشــگرمدل  : ALV – 031Sدرشکل  1-117صفحه نمایشگر این
نوع ظرفشویی را مشاهده ميكنيد.

دكمه راهاندازي  -توقف

چراغ روشن  /خاموش
چراغ نمك

چراغ پايان برنامه

دكمه روشن  /خاموش

دكمه ECO+

دستگيره انتخاب برنامه
شکل 1-117

• دكمه روشــن  /خاموش  :براي روشن يا خاموش كردن دستگاه از اين دكمه
استفاده ميشود.

• چراغ روشن  /خاموش  :با شروع به كار دستگاه ،اين چراغ روشن ميشود.

• دستگيره انتخاب برنامه  :توسط اين دستگيره،برنامه مورد نظر دستگاه انتخاب
بيشتر بدانيم
تمام ماشــینهای ظرفشویی
دارای ســه برنامه شستشــو
هستند:
سبک،معمولیوسنگین
برنامههــای اضافــی دیگر
شامل شستشویظروفچینی/
کریســتال ،قابلمــه ،خیس
کردن ،صرفهجویی در انرژی
و شستشوی کوتاه می باشد.
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ميشود.

• دكمه راهاندازي  -توقف  :به كمك اين دكمه ،ميتوان دستگاه را راهاندازي
يا متوقف كرد.

• دكمه  : ECO+توسط اين دكمه ميتوان برنامه اقتصادي را انتخاب كرد كه
ميزان مصرف برق و زمان  %20كاهش مييابد.

• چــراغ نمك  :در صورت كم شــدن ميزان غلظت نمك ،اين چراغ روشــن
ميشود.

• چراغ پايان برنامه :با پايان يافتن برنامه دستگاه ،اين چراغ روشن ميشود.

تمیز کردن ماشی نظرفشویی بعد از نصب و برای اولین بار:
هنگامی که ظرفشویی به شکل صحیح نصب شد ،ابتدا برنامه شستشوی مقدماتی را
به شرح زیر اجرا کنید:

الف -طبق شکل  1-118دکمه روشن/خاموش
دارید تا صدای بوق(بیپ) شنیده شود.

را فشار داده و  2ثانیه نگه

ب -طبق شــکل  1-119بدون قرار دادن ظروف یا ریختن پودر در جاپودری،
برنامه (1شستشوی مقدماتی) را انتخاب کنید.

ل  1-120دکمه شروع
ج -طبق شک 

شکل 1-118

را فشار داده و نگه دارید تا صدای بوق(بیپ)

شنیده شود .با این عمل ميتوانید نصب ،اتصاالت الکتریکی و شیلنگ تخلیه را

چک کنید .همچنين فضای داخل ماشین قبل از اجرای برنامه اصلی شسته ميشود.

تنظیم سختی آب:
ســختی آب را ميتوان به کمک نوار یا برچســب سختی ســنج تعیین کرد .هر چه
این معیار باالتر باشــد ،ســختی آب بیشتر اســت .برای جلوگیری از آسیب دیدن

شکل 1-119

ظرفشویی در اثر سختی آب ،این دستگاه مجهز به پایین آورنده سختی آب ميباشد

تا شستشــوی ظروف درست و تمیز انجام شود (دستگاه فوق با نمک کار ميكند).

قبل از روشن کردن ظرفشویی باید از سختی آب منطقه خودآگاه شوید .برای این
کار ميتوانید یکی از راههای زیر را انتخاب کنید:
• با سازمان آب منطقه خود تماس بگیرید.

• با مرکز خدمات پس از فروش ماشی نظرفش ویی خود تماس بگیرید.

شکل 1-120

• ازنوارهایمخصوصسختیسنجموجوددرکیفلوازمیدکیماشیناستفادهکنید.
تعیین سختی آب توسط نوارهای مخصوص سختی سنج:
نوارهای مخصوص ســختی ســنج ،نوارهای باریکی ميباشــند که دارای تعدادی
حلقههــای رنگی هســتند (در اینجا این حلقهها ســبزرنگ ميباشــند) و هر حلقه

برای یک درجه ســختی آب مخصوص ســاخته شده اســت که با آن تغییر رنگ

ميدهــد(در اینجا حلقههای ســبز به رنگ قرمــز تبدیل ميشــوند) .در ضمن هر

چقــدر ســختی آب باالتر باشــد ،حلقههای بیشــتری تغییــر رنــگ خواهند داد.
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الف -طبق شکل  1-121نوار را به مدت  1ثانیه در لیوان پر از آب قرار دهید و
سپس آنرا بیرون آورید.

ب -مانندشکل  1-122نوار را تکان داده و  1دقیقه صبر کنید.

ج -این نوار ســختی آب را نشان ميدهد .نتیجه را با جدول  1-2مقایسه کرده

و ظرفشویی را با آن تنظیم کنید.

شکل 1-121

شکل 1-122

چهار بند قرمز سه بند قرمز دو بند قرمز يك بند قرمز
4

3

2

1

LA

L3

L2

L1

خيلي سخت

سخت

متوسط

نرمال

سبز

نوار
آزمون سختي

نمك استفاده تنظيممكانيكي
VLA -031S
نميشود
L0

تنظيمالكتريكي
2LF -013S

نوع سختي

طریقه تنظیم نمک در ظرفشوییهایی با تنظیم غیرالکترونیکی
بــا توجه به متفاوت بودن آب مناطق شــهري و ميزان امالح موجــود در آنها ،بايد

ميزان نمك دســتگاه ،متناســب با ميزان ســختي آب آن منطقه تنظيم شود تا بتواند
امالح موجود در مخزن رزين را جدا كرده و رزين را احيا كند.

• در ماشينهای ظرفشویی با تنظیم غیرالکترونیکی ،میزان سختی آب در جدول
مربوطه را با شمارههای  0و  1و  2و  3و  4نشان میدهند که دراین حالت نیازی
به نمک نیست.
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درشکل  1-123درپوش مخزن نمک را در کف و دریچه تنظیم نمک را در روی
بدنه ظرفشویی مشاهده ميكنيد.

طبق شکل  1-124پس از آزمایش سختی آب ،هر شماره ای که توسط نوار سختی
ســنج برای سختی آبی مشخص شــد ،باید ماشین را روی آن شــماره تنظیم کرد.
پس از این آزمایش ،فرض کنید که ســختی آب در حد  L3برای ظرفشــوييهای

الکترونیکی و شماره  3برای ظرفشوییهای غیر الکترونیکی باشد.

دريچه تنظيم نمك

درپوش مخزن نمك

شکل 1-123

طریقه تنظیم نمک در ظرفشوييهایی با تنظیم الکترونیکی
• در این نوع ظرفشوييها ،کنترل سطح نمک بهصورت الکترونیکی انجام ميشود.

این تنظیم ســاده ماشی نظرفشــویی و برای کارکرد صحیح آن ضروری است.

• در این نوع ماشی نظرفش ویی ،میزان نمک از طریق صفحه کنترل ،تنظیم ميشود.

بــرای تنظیم میزان نمک از طریق صفحه کنتــرل ،مراحل زیر را به

شکل 1-124

ترتیب انجام دهید:

الف -مطابق شــکل  1-125دکمه کاهش زمان را فشار داده و  3ثانیه نگه دارید.

حرف  Lهمراه با یک عدد بر روی صفحه نمایش ظاهر ميشود (.)L2

• توجه داشــته باشــید که میزان نمک باید طبق نتیجه آزمایش ســختی آب در
جدول  1-2تنظیم گردد .پس از آزمایش ســختی آب ،مقدار  L3تعیین شــده

ل 1-125
شک 

است و باید دستگاه را روی  L3تنظیم کرد.

ب -مطابق شکل  1-126با هر بار فشار دادن دکمه کاهش زمان ،وضعیت دلخواه

نمک مطابق با سختی آب را انتخاب کنید(.)L3
ج -مطابق شکل  1-127دکمه شروع

تایید گردد.

را فشار دهید تا وضعیت دلخواه شما
شک 
ل 1-126

بيشتر بدانيم
تا حد امکان از ظرفیت کامل ماشینظرفشویی استفاده کنید .تعداد ظرفها
تغییری در مصرف آب ماشــین نمی دهد .پس بهتر است ظرفها را در
طول روز ،داخل ماشــین جمع کنید و سپس یک بار در ساعات غیر اوج
مصرف آن را به کار اندازید.
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• اگر ظرفشــویی به نمک نیاز نداشــت ،از نمک اســتفاده نکنید .در این حالت
چراغ همیشه روشن ميماند.

ل 1-127
شک 

طریقه تنظیم تعداد احياء رزین با توجه به ســختی آب در ظرفشویی
مدل 2LF- 013S

برای تنظیم تعداد احياء رزین در ماشينهای ظرفشویی الکترونیکی ،باید با توجه به
سختی آب ،مراحل زیر را به وسیله صفحه کنترل انجام داد:

الف :طبق شــکل  1-128دکمه کاهــش زمان را  3ثانیه فشــار داده و نگهدارید.

حرف  Lهمراه با یک عدد بر روی صفحه نمایش ظاهر ميشود.

شکل 1-128

ب :با هر بار فشــار دادن دکمه کاهش زمان ،وضعیت ســختی آب را مطابق جدول
انتخاب کنید.

ج :دکمه شروع

را فشار داده تا وضعیت دلخواه شما تایید شود.

 : L0در این مرحله ،رزین احياء نميشود(در این حالت از نمک استفاده نميشود)
 : L1در هر  4مرحله شستشــو ،یک بار رزین احياء ميشــود : L2 .در هر  3مرحله

شکل 1-128

شستشو ،یک بار رزین احياء ميشود.

 : L3در هــر  2مرحله شستشــو ،یک بــار رزین احياء ميشــود : L4 .در هر مرحله
شستشو ،یک بار رزین احياء ميشود.

چگونگی عملکرد سختی گیر آب (رزین):
آب
آب

سختي آب ورودي به وسيله رزين
گرفته مي شود

با توجه به سختي آب بعد از چند بار
استفاده رزين اشباع (كثيف) مي شود.
آب
در اين زمان رزين به وسيله آب نمك
احياء(تميز) مي شود.
آب
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جدول برنامه ماشی نظرفشویی اتوماتیک ،برای راهاندازی ماشی نظرفشویی
اتوماتیک مدلALV – 031S

در جدول  1-3برنامههای مختلف ظرفشــوييهای ذکر شــده را همراه با بعضی مشخصات
دیگر مشاهده ميكنيد.

تذکر :در این کتاب ماشی نظرفشــویی اتوماتیک مدل ALV – 031Sباز شــده و مورد
بررسی قرار گرفته است.

جدول  : 1-3جدول برنامه ماشینظرفشویی اتوماتیک مدلALV – 031S

)(oC

)gr

)(kwh

)(litre

)(min

0.007

3

7

Prewash

*

70

25 15

1.5

14

124

Intensive wash
65

25 5

1.4

14

126

Standard
50

25 5

1.05

14

163

Economy

55

25

0.8

12

57

Quick

• برنامه شستشوی زیاد در مدل  ALV – 031Sحذف شده است.

• در برنامه اقتصادی برای صرفه جویی در مصرف انرژی ،دمای شستشــو را به 50درجه
سانتیگراد کاهش داده و مدت زمان شستشو را افزایش دهید.

صرفه جویی درمصرف انرژی
تقریب ًا اکثر ماشینهای ظرفشویی به آب گرم متصل میشوند .آب گرم
منزل معموالً در درجه  48تا  55درجه سانتیگراد تنظیم میشود.
ماشینهای ارزانتر از همین دمای آب استفاده میکنند و ماشینهای
گرانتر دارای سیستم گرمکننده هستند.
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راهاندازی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
• دکمه روشــن/خاموش

را بیش از  1ثانیه فشــار دهید تا صفحه نمایشگر

روشن شــده و صدای بوق شنیده شود و زمان برنامه روی صفحه ظاهر گردد.

• بعد از انتخاب برنامه شستشــوي مورد نظر بهوسیله دســتگیره برنامه و عملیات
اضافی ،دکمه شــروع

را فشــار دهید .در این حالت با روشن شدن چراغ

روشــن/خاموش و قفل شــدن تمام دکمههای صفحه کنترل ،ماشی نظرفش ویی
شروع بهكار ميكند.

قطع موقت برنامه شستشوی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
روش اول :دکمه روشــن/خاموش

و دکمه شــروع

را بهطور همزمان

فشــار دهید و چند ثانیه صبر کنید تا عالمت  PHروی صفحه نمایشــگر نشان داده

شود و سپس برای راه اندازی مجدد ،دکمه شروع
یابد.

را فشار دهید تا برنامه ادامه

روش دوم :در ظرفشویی را باز کنید .در صفحه نمایشگر عالمت  F1ظاهر ميشود.

برای راهاندازی مجدد ،در ظرفشــویی را ببندید تا عالمت  F1حذف شود .پس از

روشن شدن چراغ روشن/خاموش و شــنیده شدن صدای بوق ممتد ،ماشین شروع
بهكار ميكند.

• اگــر در هنگام باز کردن در ،ماشــین در مرحله گرم کــردن آب بوده و دمای
آب بیش از  45درجه باشــد ،پس از بستن در ،عمل شستشو از همان مرحلهای

که متوقف شــده ادامه نمییابد ،بلکه  3/5دقیقه طول میکشد تا دما باال رفته و
به دمای قبل برسد.

• اگر دکمه تاخیر زمانی فعال باشد ،هنگام بستن در ،شمارش از اول شروع ميشود.
تغییر یا حذف برنامه شستشوی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
• اگر به هر دلیلی در هنگام کارکرد ماشــین ،مایــل به خاموش کردن یا حذف
برنامــه بودید ،دکمه روشــن/خاموش
ماشی نظرفش ویی خاموش شود.
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را بیشــتر از  1ثانیه فشــار دهید تا

پایان برنامه شستشوی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
• در پایان برنامه شستشــو ،صدای بوق به مدت  3ثانیه شــنیده و ســپس چراغ روشــن/

خامــوش چشــمک میزنــد و صفحــه نمایشــگر عالمــت  00را نشــان ميدهــد.

قطع برق حین برنامه شستشوی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
• در هنــگام قطع برق ،برنامه مورد نظر در حافظه باقیمانــده و وقتی جریان برق دوباره
برقرار شــود ،عمل شستشــو از همــان مرحلهای که متوقف شــده بود ادامــه مییابد.

مراحل شستشوی ماشی نظرفشویی اتوماتیک
درشــکل  1-129مراحــل شستشــوی ماشی نظرفشــویی اتوماتیــک را مشــاهده ميكنيد

کــه میــزان تغییــرات دمــای ماشــین در هــر مرحلــه به خوبی نشــان داده شــده اســت.

شستشو
خشك
كردن

آبكشي آب
گرم

مايع جال

شستشوي
مقدماتي

آبكشي آب
سرد

نمك
(احيا رزين)

پودر

شکل 1-129

شستشــوی مقدماتی :ظروف بدون پودر و با آب ســردی که به وسیله آب افشانها
پاشیده شده ،آماده شستشو ميشوند.

شستشو :ظروف با آب و پودر در دمای برنامه انتخابی شسته ميشوند.

عمل احيا  :در هنگام اشباع رزین(سختیگیر آب) به وسیله آب نمک احياءميشود.

آبکشی با آب ســرد  :در این مرحله ظروف بهوســیله آب تمیــز ،آبکشی ميشوند.

آبکشی با آب گرم  :ظروف با آب گرم(در دمای برنامه انتخابی) آبکشی ميشوند.

خشک کردن :آب باقيمانده در روی ظروف خشک شده و آماده استفاده ميشوند.
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انتخاب عملیات اضافی در ماشی نظرفشویی اتوماتیک
• عملیــات اضافی باید قبل از راهاندازی ماشــین انتخاب شــوند .اگــر برنامهای بعد از

انتخاب عملیات اضافی تغییر کرد در صورت مغایرت با برنامه جدید ،عملیات اضافی
حذف خواهد شد.

دکمه تاخیر زمانی(: )Time delay
• بــا فشــار دادن ایــن دکمه ،اجرای برنامه شستشــو تا  19ســاعت به تاخیــر می افتد.

• با فعال کردن این دکمه ،ميتوان ماشی نظرفش ویی را در ساعتهای کم مصرف برق
راهاندازی کرد.

دکمه کاهش زمان(: )Time Reduction
• زمان شستشــو و خشک کردن را کاهش ميدهد و فقط ميتوان از آن در برنامههای

اســتاندارد( ،)Standardاقتصادی( )Economyو شستشوی زیاد()Intensive

استفاده کرد.

دکمه Eco+ : ECO

• این دکمه در ماشــينهای مدل  ALV- 031Sميباشــد که دمای شستشو را کاهش

ميدهد .در این حالت مصرف برق و زمان به میزان  %20کاهش مییابد که در برنامه

اقتصادی و استاندارد فعال ميشود.
استفاده از قرص شوینده:

• چنانچه از قرص شوینده استفاده ميكنيد ،ابتدا دستگیره انتخاب برنامه را روی نشانگر

قرص قرار دهید و به مدت  2ثانیه نگه دارید تا صدای بوق شنیده شده و چراغ قرص

روشن شود .در غیر اينصورت از نمک جالدهنده و پودر استفاده خواهد شد.

• ســپس برنامه مــورد دلخواه خــود را انتخاب و دکمه شــروع
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را فشــار دهید.

آشنایی با نکات ایمنی و حفاظتی در حین تعمیر ماشی نظرفشویی

در این قســمت از کتاب با چند نمونه از نکات حفاظت و ایمنی در حين

تعمير ماشينهای ظرفشویی اتوماتیک آشنا ميشويد که عبارتند از:
• ماشــينهای ظرفشــویی معموالً به خودی خــود قابلیت ضد عفونیکــردن ظروف را
ندارنــد و احتیاج به یک ماده کمکی دارند ،ولی فرآیند اســترلیزه را انجام نميدهند.

چــون برای اســترلیزه کردن ،باید ظــروف به مدت  15دقیقــه در معرض بخار تحت

فشــار با دمای  121درجه سانتیگراد قرار گیرند .در صورتی که ترموستات حد ايمني
ظرفشوییها اجازه باال رفتن دماي بیش از  80درجه سانتیگراد را نميدهد.

• از شویندههای معمولی استفاده نکنید .کف تولید شده توسط مایع ظرفشویی معمولی
ممکن است تمام محفظه را پرکند و از باالی در ماشین سرریز شود.

• ظرفهای اســتیل و نقره را بهطور همزمان در ماشــین قرار ندهید ،زیرا وجود دو فلز
مختلف درمحیط مرطوب ،باعث خوردگی ميشود.

• ماشین را در ساعتهایی از روز روشن کنید که فشار آب باال باشد.

• سعی کنید از ماشی نظرفش ویی و لباسشویی به طور همزمان استفاده نکنید.

• اگر آب لولهکشــی منطقه ،از نوع آب ســخت اســت و امالح زیــادی دارد ،باید از
شوینده بیشتری استفاده کنید.

• ظرفهای پالســتیکی را در آب چکان پایینی ماشین قرار ندهید .حرارت المنتهای

کف ماشــین ،ممکن است باعث تغییرشــکل اینگونه ظرفها شــود .البته این اتفاق

زمانی رخ ميدهد که بخواهید از سیکل خشککن استفاده کنید.

• در ماشينهاي ظرفشويي كه داراي مخزن پليمري هستند ميتوان از سركه براي از بين
بردن بوي بد داخل دســتگاه و از مواد سفيد كننده براي تميزي بيشتر ظروف استفاده

كرد .ضمناً اين ماشــينها از نوعي پليمر ضدحريق اســت كه در مقابل آتش سوزي و
حرارت مقاوم است.

بيشتر بدانيم
نظافــت منظم ،عمر دســتگاه را افزایش داده و مصــرف انرژی آن را
کاهش میدهد.
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آشنایی با طرز کار ماشينهای ظرفشویی
بهطور کلی قطعات ماشــينهای ظرفشویی اتوماتیک ،به ســه گروه تقسیم بندی ميشوند:
الف :قطعات کنترل کننده

در صورتی که به هر دلیل برای دســتگاه مشــکلی ایجاد شــود ،عملیــات را قطع ميكنند

تا از ایجاد خطرات احتمالی جلوگیری شــود و شــامل موارد زیر ميباشــند :شــیر برقی،
میکروسوئیچ ،هیدروستات ،کلیدها ،ترموستات اصلی ،ترموستات ایمنی(ترموستات حد)،
تایمر ،برد نمایشگر (برد اصلی) ،برد انتخاب برنامه ،برد قدرت ،پانل انتخاب برنامه

ب :قطعات انتقال دهنده

ایــن قطعــات نقش ارتباطی بین کنتــرل کنندهها و مصرف کنندههای دســتگاه را دارند و

اگر فرمانی صادر شــود ،به مصرف کننده مورد نظر میرســانند .همچنين اگر الزم باشــد

کــه کنترلی انجام شــود ،این ارتبــاط را برقرار ميكنند که شــامل موارد زیر ميباشــند:
کابلها ،سیمها ،سوکتها

ج :قطعات مصرفکننده
این قطعات به محض برقدار شــدن ،شــروع به کار کرده و عملیاتی را انجام میدهند كه

شامل موارد زیر ميباشند:

پمپ اصلی ،پمپ تخلیه ،المنت ،مخزن مایع جال دهنده

• تذکر :تمام عملیات ماشــین توسط کنترل کننده اصلی به نام تایمر انجام ميشود که
دو وظیفه کلی دارد:

الف  :هماهنگی بین قطعات مصرف کننده و کنترل کننده ماشی نظرفش ویی
ب  :کنترل مدت زمان شستشو و عملیات انجام شده توسط مصرف کننده
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طرز کار ماشی نظرفشویی اتوماتیک:
برای شــروع کار با ماشی نظرفشــویی اتوماتیک ،باید دوشــاخه را بــه برق بزنید و

دستگاه را روشن کنید .سپس در دستگاه را باز کرده و ظروف را به صورت مرتب
و صحیح در سبد اصلی بچینید.

طبق شــکل  1-130پس از اطمینان حاصل کردن از صحت چیدمان ظروف و نیز
عدم وجود مانع در مســیر چرخش آب افشــان باال و پایین ،در دســتگاه را ببندید.

میکروســوئیچ در ،فرمان بسته شدن در دستگاه را صادر ميكند و در نتیجه ،برق به
مرحله بعدی منتقل ميشود.

در این مرحله آب جهت شستشــو وارد ماشــین ميشود .ســپس به شیر برقی که بر
سر راه شیر آب قرار دارد اجازه داده ميشود که به اندازه معینی آب وارد دستگاه
نماید .این مقدار آب توسط هیدروستات(تنظیم کننده سطح آب) تنظیم ميگردد.

توجه کنید که در  30ثانیه اول ،تخلیه آب نیز همزمان با آبگیری انجام ميشود.

شکل 1-130
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پس از تأمین شــدن آب مورد نیاز ماشین جهت شستشــو ،هیدروستات فرمان قطع
آب ورودی را داده و ســپس فرمان وصل شــدن پمپ اصلی را جهت به چرخش

درآوردن آب در داخل دستگاه صادر ميكند.

با وارد شدن پمپ اصلی در مدار ،آب با فشار وارد آب افشانهای باال و پایین شده

و آنها را به حرکت در میآورد و باعث ميشود آب بر روی ظروف پاشیده شده و

عملیات شستشــو آغاز گردد.همزمان با شروع به کار پمپ اصلی ،المنت نیز جهت

گرم کردن آب تا درجه حرارت مورد نیاز وارد مدار ميشود .این عملیات بهصورت

چرخهای انجام ميگيرد و پس از رسیدن دمای آب به درجه مورد نیاز ،ترموستات

اصلی المنت را از مدار خارج ميكند .ماشی نظرفشــویی اتوماتیک همچنين دارای

یک ترموستات ایمنی است که در دمای  84 - 87درجه سانتیگراد عمل ميكند و

اگر در اثر باال رفتن بیش از حد دمای آب ،ترموستات اصلی عمل نکند ،وارد مدار

ميشود و کار دستگاه را بهطور کلی متوقف ميكند تا صدمهای به دستگاه نرسد.

هنگامی که عملیات شستشو به پایان رسید ،آبی که در اثر شستشوی ظروف به کار
رفته و دارای چربی و ســایر آلودگیها اســت از دســتگاه خارج ميشود .این کار
توسط پمپ تخلیه انجام ميگيرد كه عمل خروج آب را انجام ميدهد.

برای تمیزی کامل و هرچه بیشــتر ظروف ،می بایســت چندین بار عمل آبگیری و

آبکشــی در مدت زمان کمی انجام گیرد که بر طبق آن عملیات آبکشــی ،در دو
مرحلــه بعد بــدون قرار گرفتن المنــت در مدار انجام ميشــود .در انتهای عملیات

آبکشــی ،باید ظروف کامال ً خشک شوند .در نتیجه عملیات آبکشی مجددا ً تکرار

ميگردد ،ولی این بار با اســتفاده از المنت انجام ميشــود .به این ترتیب که بعد ،از

بيشتر بدانيم
استفاده از ماشینظرفشویی تا
حد قابل توجهی مصرف آب بپاشد .در این هنگام مصرف کننده دیگری به نام مخزن مایع جالدهنده ،وارد مدار
خانگی را کاهش میدهد.
ميشــود و مقدار معینی از مایع براق کننده را به داخــل دیگ تزریق ميكند .کار
گرم شــدن آب به حد نیــاز ،عملیات دیگری انجام ميگيــرد تا آب روی ظروف

این مایع این اســت که چسبندگی ســطحی آب را از بین برده و باعث ميشود که

آب بر روی ســطح ظروف باقی نماند و همچنيــن آب باقيمانده روی ظروف نیز

به دلیل باال بودن درجه حرارت آب و ظروف پس از اتمام کار ،به ســرعت تبخیر

شده و باعث خشک شــدن ظرفها ميشود و به این ترتیب ظروف شفاف و براق
به نظر میرسند.
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آشنایی با ساختمان و نقشههای انفجاری ماشينهای ظرفشویی

درپوش باال
زبانه قفل باال

مجموعه
سیم بندی
سنگ سیمانی
قاب باالی دستگاه

بدنه داخلی

سیم رابط

خار محدود کننده
سبد

ریل کشویی
نگهدار ریل کشویی

پیچ

قاب نگهدار شیر برقی
شیر برقی

اهرم در
مهره
صفحه زیر در
درپوش جلو
پایه پالستیکی
پیچ تنظیم

اهرم در

درپوش زیر

بوش الستیکی حد

شکل 1-131
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سبد نیم طبقه

گیره اتصال
نیم طبقه

سبد نیم
طبقه

گیره

قرقرههای
قابل تنظیم

سبد باال
قرقرههای
قابل تنظیم

جا ظرفی
قابل تنظیم
چرخها

سبد پایین
چرخها
سبد کار و
چنگال
قیف نمک
شکل 1-132
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برد فرمان
مجموعه کلیدها
دستگیره انتخاب
برنامه

محافظ قفل در

میکروسوئیچ در

المپ خبر
کلید روشن و
خاموش
پانل

دکمه روشن /
خاموش
در ظرفشویی

پیچ محکم کننده
قاب به بدنه

شکل 1-133
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لوله خروجی آب
واشر
لوله رابط

زانو

قاب نگهدارنده شیر برقی
شیر برقی
لوله رابط
دریچه تنظیم نمک
واشر آببندی
فشار شکن
مهره
میکروسوئیچ
فلوتر (تنظیم آب)
اهرم بزرگ
یونولیت
درپوش مخزن نمک

مخزن نمک

واشر الستیکی

بوبین مخزن نمک
واشر
لوله رابط
شکل 1-134

بیشتر بدانیم
درشست و شو با دست ،به علت ایستادن زیاد و بی حرکت ماندن ،خطر
بیماری هایی مانند واریس ،آرتروز ستون فقرات و زانو بسیار باال می رود
در حالی که در شست و شوی ماشینی این احتمال وجود ندارد.
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کانال کوچک آبرسانی به آب افشان
واشر

کانال بلند آبرسانی به آب افشان

بازوی آب افشان باال

پیچ نگهدارنده بازوی آب افشان
افشانکها
فیلتر و محافظ فیلتر

فیلتر توری بزرگ
حوضچه
واشر آببندی

پیچ
رابط آبرسانی به آب
افشان پایین
واشر آببندی الستیکی
قاب نگهدارنده پالستیکی

پمپ تخلیه
درپوش پمپ تخلیه

الستیک آب بندی
موتور القایی

شکل 1-135
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ورود آب

خروج آب

قاب پمپ

پروانه پمپ

چيني كف پمپ

سيلد

اورينگ

درپوش سر موتور

كف پمپ

روتور

پيچهاي بلند

سيم پيچي استاتور

استاتور

درپوش انتهايي موتور

شکل 1-136

آشنایی با انواع سیستم گردش آب در ماشی نظرفشویی اتوماتیک:
همچنين برای نقشــه خوانی مدارهای الکتریکی ماشینظرفشــویی ،باید با انواع سیســتم

گردش آب در ماشــین توسط الکتروپمپ اصلی آشنا باشــید که بهطور خالصه عبارتند
از :

• موتور دو جهته با پروانه آبپاش و پمپ تخلیه کوپل شده با موتور
• موتور یک جهته با پروانه آبپاش و پمپ تخلیه مستقل

• الکترو پمپ اصلی یک جهته و پمپ تخلیه کوپل شده با آن ،همراه با شیر مکانیکی
• الکترو پمپ اصلی دو جهته و پمپ تخلیه کوپل شده با آن

• الکترو پمپ اصلی با پمپ تخلیه مستقل (تغییر دور موتور با تغییر ولتاژ)

• الکتــرو پمپ اصلی یک جهته با پمپ تخلیه مســتقل (سیســتم کنتــرل الکترونیک)
• الکتــرو پمــپ اصلی یک جهته با پمپ تخلیه مســتقل (سیســتم کنتــرل مکانیکی)
• الکترو پمپ اصلی دو جهته با پمپ تخلیه مستقل (سیستم کنترل دیجیتال)
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• موتور دو جهته با پروانه آبپاش و پمپ تخلیه کوپل شده با موتور
درشکل های  1-137و  1-138یک نوع ماشی نظرفش ویی قدیمی را مشاهده ميكنيد

که مانند لباسشــویی ســطلی ،دارای پروانه آب پاش مخصــوص بوده و موتور آن
دو جهتــه ميباشــد .اگر موتور بهصورت راســتگرد حرکت کند ،پروانه شستشــو

را بــه حرکــت در می آورد ،ولی اگــر چپگرد حرکت کند پمــپ تخلیه را که با

موتور کوپل است ،چرخانده و آب را با قدرت تخلیه ميكند .آبگیری این ماشین

بهصورت دستی انجام ميشود که حد آن داخل ماشین عالمت گذاری شده است.
درشکل های  -1-139الف و  -1-139ب دو طرف پروانه آبپاش مخصوص این
ماشین را مشاهده ميكنيد.
در
محل قرار
گرفتن ظروف
پروانه
محفظه
ورودی آب

پمپ تخلیه
الکترو پمپ
چپ و راست

المنت
خروجی تخلیه

ل 1-137
شک 

شکل -1-139ب

شکل -1-139الف

شکل 1-138

• موتور یک جهته با پروانه آب پاش و پمپ تخلیه مستقل
این نــوع ماشینظرفشــویی قدیمــی نیز ماننــد لباسشــویی ســطلی ،دارای پروانه

آبپــاش مخصوصــی ميباشــد و موتــور آن یــک جهتــه بــوده و بــا دور باال،

پروانــه را بــه چرخــش در مــی آورد .با چرخــش پروانــه ،آب با فشــار زیاد به
روی ظروف پاشــیده ميشــود .آبگیــری این ماشــین نیز بهصورت دســتی انجام

ميگيــرد ولــی تخلیــه آن بهصــورت دســتی یا توســط پمــپ تخلیه ميباشــد.
59

• الکتروپمپ اصلــی یک جهته و پمپ تخلیه کوپل شــده با آن،
همراه با شیر مکانیکی

این نوع ماشی نظرفش ویی دارای بازوهای آب افشان ميباشد که به جای پروانه آب پاش

در مدلهای قدیمیتر مورد استفاده قرار ميگيرد .آب ورودی به ماشین توسط یک شیر
برقی تامین ميشود .موتور آن یک جهته ميباشد که یک پمپ با آن کوپل شده است.
طبق شکل  1-140این ماشین همچنين دارای یک شیر دوطرفه ميباشد که توسط

آن ميتوان مســیر خروجی آب پمپ را در دو جهت تغییر داد .اگر این شــیر مسیر
سمت چپ را ببندد ،آب برای شستشو به سمت باال حرکت ميكند ولی اگر مسیر

ســمت باال را ببندد ،آب برای تخلیه به ســمت چپ حرکت خواهد کرد .در ضمن
حرکت شــیر دوطرفه ميتواند توسط نیروی مغناطیســی یا اهرم دستی انجام گیرد.
این دســتگاه دارای یک شیر یکطرفه در مسیر خروجی تخلیه ميباشد تا فاضالب

خارج شــده از ماشین ،دوباره وارد آن نشــود .این شیر یکطرفه فقط با فشار پمپ

حرکت کرده و اجازه خروج فاضالب را ميدهد.
شير مغناطيسي دو طرفه
شير مكانيكي
شير يكطرفه

الكترو موتور
پمپ

ل 1-140
شک 

پروانه پمپ

طبق شکل  1-141این ماشــین همچنين دارای یک شیر مکانیکی ميباشد که در

زیر صافی ذرات غذا قرار دارد .ذرات ریز غذا توسط فشار آب افشانک تمیز کننده

فیلتر غذا از این شــیر عبور کرده و در محفظه آن جمع ميشــوند و در هنگام تخلیه

ماشــین ،توسط پمپ خارج ميشوند .همچنين این شیر اجازه ورود فاضالب را در

هنگام تخلیه به داخل ماشین نميدهد.

افشانك تميز
كننده فيلتر غذا
فيلتر
(صافي غذا)

بازوي آب افشان
افشانك

شير مكانيكي
ذرات غذا
فيلتر
(صافي آب برگشتي)
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شير مكانيكي دو طرفه

ل 1-141
شک 

• الکترو پمپ اصلی دو جهته و پمپ تخلیه کوپل شده با آن
این نوع ماشی نظرفش ویی دارای بازوهای آب افشان ميباشد.

آب ورودی به ماشین توسط یک شیر برقی تامین ميشود.

موتور آن دو جهته ميباشد که یک پمپ با آن کوپل شده است.

طبق شــکل  1-142اگر موتور در جهت چپ حرکت کند ،آب برای شستشــو به سمت
بازوهای آب افشان هدایت ميشود.

مانندشــکل  1-143اگر موتور بهصورت راستگرد حرکت کند ،پمپ بهكار افتاده وآب

داخل ماشین را تخلیه ميكند.

شکل 1-143

شکل 1-142

• الکترو پمپ اصلی با پمپ تخلیه مســتقل (تغییر دور موتور با تغییر ولتاژ)
این ماشی نظرفشــویی طوری طراحی شــده که بــا تغییر ولتاژ مؤثــر ورودی به موتور آن،
فشــار آب پمپ تغییر ميكند و این تغییر باعث کم یا زیاد شــدن فشــار آب در بازوهای

آب افشــان ميشــود .این کار باعث کاهش یا افزایش ســرعت پروانه شستشــو ميشود.
بعضی از پمپها دارای سنســوری هســتند که بــرای اندازهگیری فشــار آب آن ها بهكار

میرود و اطالعات فرســتاده شــده سنســور به برد الکترونیکی ،برای تنظیم سرعت پمپ
بــهكار میرود.تغییــرات ولتــاژ آن بیــن  Vrms=120 Vتا  Vrms=230 Vميباشــد.
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اجزای اصلی این ماشین بهصورت زیر ميباشد:

• بازوهای آب افشان
• شیر برقی

• الکتروپمپ

• برد الکترونیکی

درشــکل  1-144دســتگاه با ولتاژ مؤثر Vrms=120 Vکار میکند .درنتیجه فشار آب
پمپ پایین بوده و پروانه شستشو دارای سرعت کمی ميباشد.

شکل 1-144

درشــکل  1-145دســتگاه با ولتاژ مؤثر Vrms=230 Vکار ميكند .درنتیجه فشار آب
پمپ باال بوده و پروانه شستشو ،دارای سرعت زیادی ميباشد.

شکل 1-145
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• الکترو پمپ اصلی یک جهته با پمپ تخلیه مستقل
(سیستم کنترل الکترونیکی)

طبق شــکل  1-160این ماشی نظرفشــویی تمام اتوماتیک بــزرگ جدید دارای

سیســتم کنترل الکترونیکی و الکتروموتور یک جهته ميباشــد .در این کتاب به
طور مفصل با اجزا و طرز کار و نوع عملکرد آن به خوبی آشنا خواهید شد.
• الکترو پمپ اصلی یک جهته با پمپ تخلیه مستقل

شکل 1-160

(سیستم کنترل مکانیکی)

درشــکل  1-161با ماشی نظرفش ویی تمام اتوماتیک متوسط جدید دارای سیستم

کنترل مکانیکی و الکتروموتور یک جهته آشــنا ميشــويد .در این کتاب به طور
مفصل با اجزا و طرز کار و نوع عملکرد آن به خوبی آشنا خواهید شد.
• الکترو پمپ اصلی دو جهته با پمپ تخلیه مستقل
(سیستم کنترل دیجیتال)

شکل 1-161

درشکل  1-162با ماشی نظرفش ویی تمام اتوماتیک کوچک جدید دارای سیستم

کنترل دیجیتال و الکتروموتور دو جهته آشــنا ميشــويد .در ایــن کتاب به طور
مفصل با اجزا و طرز کار و نوع عملکرد آن به خوبی آشنا خواهید شد.

آشنایی با انواع نقشهها و نقشهخوانی مدارهای الکتریکی ماشی نظرفشویی

شکل 1-162

انواع نقشههای ماشی نظرفشویی

در مدارهای پیشرفته و دستگاههای مدرن نميتوان بدون وجود نقشه و روشهای
مختلف نقشــهخوانی ،تعمیرات اصولی را انجام داد .لذا در این کتاب ســعی شده

که روشهای مختلف نقشه خوانی بررسی شود.

قبل از ارائه انواع روشهای نقشه خوانی ،ابتدا باید با انواع نقشهها آشنا شوید:
الف  -نقشه سیمبندی مونتاژ

ب  -روش شمارهبرداری مونتاژ

پ  -نقشه سیمبندی مدار الکتریکی

ت  -نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی
ث  -نقشه خطی

ج  -جدول سیکل عملکرد تایمر
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حال توضیح مختصری در مورد هر یک از انواع نقشهها ارائه ميشود:

الف  -نقشه سیمبندی مونتاژ:

در این نوع سیمبندی ،نمای واقعی اجزاي و سیمبندی بین آن ها به خوبی دیده ميشود.

ب  -روش شمارهبرداری مونتاژ:

در این نوع روش شــمارهبرداری ،اتصال بین اجزاي مختلف به جای سیمبندی با

حروف مشــخص ميشوند و در بعضی اوقات از حروف و رنگ بهطور همزمان
بيشتر بدانيم
تا حد امــکان از برنامه
کوتاه مدت (کم مصرف)
اســتفاده کنیــد .همچنین
اگــر ظرف هــا را پیش از
قرار دادن در دســتگاه با
یک دســتمال تا اندازه ای
پاک کنیم ،امکان استفاده
از برنامــه کوتاه بیشــتر
اســت .اگر ظرف ها فقط
کمی کثیف هستند از یک
چرخه شست و شوی سبک
استفاده کنید؛ زیرا در این
روش به دلیل استفاده کمتر
از آب گرم و کاهش زمان
کار دستگاه ،انرژی کمتری
مصرف خواهد شد.

استفاده ميشود.

پ  -نقشه سیمبندی مدار الکتریکی:
در ایــن روش ســیمبندی ،اجزاي با عالئم یا ســمبلهای الکتریکی نمایش داده

ميشوند و سیمبندی بین آنها بهطور دقیق رسم ميشود.

ت  -نقشه تفکیکی مسیر جریان الکتریکی:

این نوع روش حالتی از ســیمبندی مدار الکتریکی است که فقط قسمتهایی از
مدار در حالت وصل ميباشند.

ث  -نقشه خطی:

• در این نوع روش ابتدا اسامی تمام اجزاي مدار بهصورت ستونی در سمت چپ
یا راست نوشته ميشوند.

• سپس در مقابل هر جزء مدار ،یک خط راهنما کشیده ميشود.

• روی هر خط راهنما به تعداد سرسیمهای آن جزء مدار ،نقاطی مشخص ميشوند.

• در انتها هر یک از نقاط روی این خطوط را بهطور جداگانه به تایمر یا اجزای
دیگر وصل می کنیم.

ج  -جدول سیکل عملکرد تایمر:

معمــوال هر دور کامل تایمر دارای  60گام ميباشــد کــه در ب رنامههای مختلفی
بهطور نامنظم تقسیم ميشود .در این جدول عملکرد ،تعدادب رنامهها تایمر در یک

ســتون و تعداد گامهای آن در ستون دیگر مقابل آن نوشته ميشوند و همچنين

تمام اجزاي الکتریکی مدار نیز در ســتونهای جداگانهای مشــخص ميشــوند.

آشنایی با مراحل عملکرد ماشی نظرفشویی

ميتوان مراحل عملکرد ماشی نظرفش ویی را بهطور خالصه بهصورت زیر بیان کرد:

 -1تخلیــه آب باقيمانده در ماشــین به مدت  30ثانیــه و آبگیری همزمان آن به
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وسیله شیر برقی

 -2قطع شــدن مرحله آبگیری پس از رســیدن ســطح آب به میزان تنظیم شــده توسط

هیدروستات

 -3باال بردن دمای آب تا رسیدن به مقدار مناسب بهوسيله هیتر

 -4فرســتاده شدن آب داخل حوضچه به آب افشانها توسط پمپ اصلی و پاشیدن آن
روی ظروف از افشانکها

 -5تخلیه آب کثیف به وسیله پمپ تخلیه

 -6چندین بار آبگیری و تخلیه برای آبکشی ظروف

 -7انجام آخرین مرحله آبکشی و ورود همزمان مایع جال دهنده

 -8حرارت دادن با هوا برای خشک کردن ظرف ها توسط فن هوای گرم

نــکات مهم در مــورد اســاس کار و نحــوه عملکرد بعضــی از اجزاي

ماشینظرفشویی

• در بعضی از ماشــينهای ظرفشــویی که دارای فن هوای گرم نیستند ،آخرین مرحله

آبکشــی با آب گرم انجام ميشود و برای خشک شدن سریعتر ظروف ،باید در ماشین
را باز نگه دارید.

• در ماشــينهای ظرفشویی حســگر حرارتی وجود دارد که با کنترل مداوم حرارت

آب و هــوای درون ماشــین ،از گــرم شــدن بیش از حد و آســیب دیــدن ظرف ها

جلوگیری ميكند.

• در برخی از ماشــينهای ظرفشویی حسگری وجود دارد که میزان کثیفی آب ریخته

شده از ظرفها را تشخیص ميدهد .هر وقت که آب ریخته شده ازظرف به حد کافی
تمیز باشد ،این حسگر تشخیص ميدهد که ظرف کام ً
ال پاک شده است.

• برای گرم کردن آب ،المنتهایی در کف ماشــین نصب شدهاند که ميتوانند دمای
آب را به  55تا  60درجه سانتیگراد برسانند.

• اســاس کار آب افشــانها در ماشينهای ظرفشــویی به این صورت است که به علت
وجود ســوراخهای ریز (افشانکها) با زاویههای مختلف بر روی بازوهای آب افشان،

آب ناچار ميشــود با نیروی بیشتری به بیرون پرتاب شــود و بازوهای آب افشان را به

چرخش در آورد.

• آخرین مرحله کار ماشی نظرفشــویی که اختیاری است ،سیکل خشک کردن است.
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در این مرحله المنتهای زیر حوضچه با گرم کردن هوای داخل ماشــین ،به خشــک

شــدن ظرفها کمک ميكنند .اما اغلب افراد بــرای صرفهجویی در مصرف برق ،در
ماشین را باز میگذارند تا ظرفها خود به خود خشک شوند.

•	کنترل دستگاه ،توسط یک سیستم الکترومکانیکی انجام ميشود که در پشت صفحه
کنترل قرار دارد .این سیســتم ،تایمری اســت که مدت زمــان هر یک از مراحل کار

را مشــخص ميكند که شــامل آبگیری ،پخش کردن ماده شوینده ،گرم کردن آب،
پاشیدن آب و خارج کردن فاضالب ميباشد.

آشنایی با نقشهخوانی مدارهای تفکیکی ماشی نظرفشویی
مدار الکتریکی ماشی نظرفش ویی در حالت عادی قطع است .برای راهاندازی دستگاه ،باید

ابتــدا برنامه مــورد نظر را انتخاب کنیم .پــس از انتخاب برنامه ،برای راهاندازی دســتگاه

دو حالت وجود دارد .در بعضی از ماشــينهای ظرفشویی دکمه راهاندازی مستقل وجود
دارد که باید آنرا اســتارت کنید .اما در ماشــينهایی که راهاندازی دستگاه توسط تایمر

انجام ميشــود باید آنرا بهطرف بیرون بکشید تا ظرفشــویی راهاندازی شود .توجه کنید

که در بعضی از ماشــينهای ظرفشــویی ،باید تایمر را بهطرف داخل فشار دهید تا دستگاه

راهاندازی شود.

با راهاندازی دستگاه ،جریان الکتریکی از میکروسوئیچ در و فیوز حفاظتی عبور ميكند و
مدار برق دار شده و دستگاه طبق برنامه انتخاب شده عمل ميكند.

بيشتر بدانيم
ظرفها را مطابق دستورالعمل تولید کننده در ماشین قرار دهید ،همه ردیفها را
پر کنید تا از آب و انرژی حداکثر اســتفاده بشود ،اما این کار به گونهای باشد که
گردش آب به راحتی صورت گیرد تا ظرفها کام ً
ال تمیز گردند.
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آشنایی با مدارهای الکتریکی و تفکیکی ماشی نظرفشویی

الف -نقشه سیم بندی مونتاژ ماشی نظرفشویی اتوماتیک با تایمر مکانیکی:

مثال  : 1اتصال سه سر المنت را مشخص کنید؟ فیش  E4 ←1تایمر ،فیش  B5 ←2تایمر،
فیش وسط ← ارت

مثال : 2اتصال دو ســر شــیربرقی را مشخص کنید؟ فیش  A1 ←1تایمر  ،فیش 12 ←2
هیدروستات
تمرین:

 - 1اتصاالت مربوط به پمپ تخلیه را مشخص کنید؟

 - 2اتصاالت مربوط به میکروسوئیچ را مشخص کنید؟
 - 3اتصاالت مربوط به پمپ اصلی را مشخص کنید؟

شکل 1-163
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الف  -نقشه سیم بندی مونتاژ ماشی نظرفشویی اتوماتیک دیجیتال :

مثال : 3اتصال دو سر میکروسوئیچ را مشخص کنید؟ فیش  14 ←1هیدروستات،
فیش  ←2برد الکترونیکی

تمرین:

 - 1اتصال دو سر پمپ تخلیه را مشخص کنید؟

 - 2اتصاالت مربوط به پمپ اصلی را مشخص کنید؟

 - 3اتصاالت مربوط به هیدروستات را مشخص کنید؟

شکل 1-164
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الف  -نقشه سیم بندی مونتاژ ماشی نظرفشویی اتوماتیک با تایمر مکانیکی:

مثال : 4اتصاالت ترمینال موتور را مشخص کنید؟

فیش  ←1خازن راه انداز و ســیم مشــترک ( 7تایمر) ،فیش  15 ←2تایمر ،فیش  ←3ســر
دیگر خازن

تمرین:

 - 1اتصال دو سر موتور تایمر را مشخص کنید؟

 - 2نحوه تغییر وات المنت از  2200Wبه  1500Wرا بنویسید؟

 - 3برق ورودی به کدام قسمت از تایمر وصل ميشود؟

شکل 1-165
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ب  -روش شماره برداری مونتاژ تایمر ماشی نظرفشویی اتوماتیک کوچک
با تایمر مکانیکی:

مثال  : 1ترمینال برق ورودی به کدام قسمت از تایمر وصل ميشود؟
پایه ( 1سیم آبی)←  A4تایمر ،پایه ( 2سیم قهوهای)←  C4تایمر

تمرین:

 - 1فیشهای تایمر شماره  A5 ،D4و  E3را روی تایمر با عالمت مشخص کنید؟
 - 2اتصاالت مربوط به کلید انتخاب میوهشوی را بنویسید؟

شکل 1-166
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شکل 1-167

ب  -روش شمارهبرداری مونتاژ ترمینال گروه المپها در ماشی نظرفشویی
اتوماتیک کوچک:

( - 1آبی ) به پایه شماره  8گروه المپها
( - 2سفید ) به پایه شماره  C5تایمر
( - 3زرد ) به پایه شماره  2کلید انتخاب میوهشوی
 ( - 4قرمز) به پایه شماره  4کلید انتخاب دما
 ( - 5صورتی) به پایه شماره  6کلید انتخاب دما
 (- 6بدون روکش) به پایه شماره  8گروه المپها
 ( - 7نارنجی) به پایه شماره  2کلید انتخاب دما
 ( - 8آبی) به پایه شماره  1گروه المپها
 ( - 9آبی) به پایه شماره  E5تایمر
( - 10بدون روکش) به پایه شماره  6گروه المپها
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شکل 1-168

ب  -روش شمارهبرداری مونتاژ ترمینالهای هیدروستات ماشی نظرفشویی
اتوماتیک کوچک:

( - 11قرمز ) به پایه شماره  3گروه المپها

( - 12نارنجی ) به پایه شماره  2گروه المپها

( - 14بنفش ) به پایه شماره  B3گروه المپها

( - 21آبی پررنگ ) به پایه شماره  2گروه المپها

 - 22بدون اتصال

(- 24صورتی ) به پایه شماره  1گروه المپها

 -در حالت معمولی (بدون آب)  11 :به  12و  21به  22وصل است.

 در حالت  : Level1از 11از  12قطع شده و  11به  14وصل ميشود و  21به  22همچنانوصل است.

پیچ  1برای تنظیم فشار و پیچ  2برای حساسیت رنج قطع و وصل ميباشد.

با بســتن پیچ  ،1سطح آب (فشــار) باالتر می رود و با بستن پیچ  ،2حساسیت بیشتر شده و

رنج قطع و وصل کمتر ميگردد.

 -در حالت  11 : 2 Level 2از  12همچنان قطع اســت و  11به  14همچنان وصل است.

 21از  22قطع ميگردد و  21به  24وصل ميشود.

پیچ  3برای تنظیم فشار و پیچ  4برای حساسیت رنج قطع و وصل ميباشد.
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با بستن پیچ  ،3سطح آب(فشار) باالتر می رود و با بستن پیچ  ،4حساسیت بیشتر شده و رنج
قطع و وصل کمتر ميگردد.

ث  -نقشــه خطی ســیمبندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشــویی اتوماتیک
کوچک با پمپ تخلیه مستقل:

مثال  : 1عملکرد پالتین  B3را نسبت به پالتینهای  B4و  B5مشخص کنید؟
 ← B3 ← B5المنت ← B3 ← B4 ،بوبین مخزن مایع جالدهنده

مثال  : 2اتصاالت مربوط به کلید انتخاب میوهشوی را مشخص کنید ؟
 1کلید میوهشوی 2 -کلید میوهشوی

تمرین:

 - 1عملکرد هیدروستات را در حالت  LEVEL1بنویسید؟

 - 2عملکرد هیدروستات را در حالت  LEVEL2بنویسید؟ برق ورودی 1

شکل 1-169
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پ -نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشویی اتوماتیک و الکتروپمپ

دو جهته:

نقشــه باال مربوط به نوعی ظرفشــویی اتوماتیک با تایمر الکترومکانیکی والکتروپمپ دو
جهته ميباشد.

تمرین :اجزاي مربوط به مدار الکتریکی باال را بهطور کامل نام ببرید؟

شکل 1-170

بيشتر بدانيم
برای شسته شدن چربی و پاک شدن مواد شوینده ،دمای آب باید  60درجه
باشد .از طرفی داغ بودن آب ،نیاز به خیس کردن و آبکشی مکرر را از بین
برده و در مصرف آب صرفهجویی می شــود .مدلهای جدیدتر ،ظروف را با
آب داغ شسته و با آب سرد آبکشی میکنند تا در مصرف برق نیز صرفهجویی
شود.
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پ -نقشه ســیمبندی مونتاژ ماشی نظرفشــویی اتوماتیک و الکتروپمپ دو

جهته:

نقشــه باال مربوط به نوعی ظرفشــویی اتوماتیک با تایمر الکترومکانیکی والکتروپمپ دو

جهته ميباشد.

در این حالت مدار قطع ميباشد.

مشخصات فني موتور شکل  1-171به صورت زير است :
نوع آن ،آسنكرون ميباشد.

ولتاژ آن  220Vاست.

جريان موتور برابر  1/8Aاست.

فركانس موتور  50Hzاست.

تعداد قطبهاي آن برابر  2ميباشد.

تعداد دور آن برابر  2750دور در دقيقه ميباشد.
توان موتور برابر  0/33اسب بخار ميباشد.

شکل 1-171
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ت -نقشه تفکیکی سیم بندی مونتاژ ماشی نظرفشویی اتوماتیک و الکتروپمپ

دو جهته:

در این حالت جریان برق وارد مدار شــده و با عبور از میکروسوئیچ در ،المپ خبر روشن
شده است.

قابل ذکر اســت که ماشین قبل از این مرحله ،آبگیری را انجام داده و پالتین هیدروستات
 11را به  13وصل کرده اســت و موتور تایمر شــروع بهكار ميكند و المنت نیز در مدار
قرار ميگيرد.

تمرین :نقشــه تفکیکی سیم بندی مونتاژشــکل  1-172را در حالتی که ماشین در حال
آبگیری ميباشد رسم کنید؟

شکل 1-172
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ت -نقشه تفکیکی سیم بندی مونتاژ ماشی نظرفشویی اتوماتیک و الکتروپمپ
دو جهته:

در این حالت جریان برق وارد میکروســوئیچ در شــده و المپ خبر روشن ميباشد .قابل
ذکر است که ماشین قبل از این مرحله ،آبگیری را انجام داده و پالتین هیدروستات  11را
به  13وصل کرده اســت و موتور تایمر را بهكار میاندازد و ســپس تایمر ،المنت و موتور
شستشو را راهاندازی ميكند.

تمرین :مســیر جریان نقشــه تفکیکی  1-173را در حالتی که فقط ماشین در حال تخلیه

ميباشد رسم کنید؟

شکل 1-173
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ت -نقشه تفکیکی سیم بندی مونتاژ ماشی نظرفشویی اتوماتیک و الکتروپمپ

دو جهته:

در این حالت ماشی نظرفشــویی در حال آخرین لحظات تخلیه ميباشد ،زیرا هیدروستات

دوباره به حالت اول خود ،یعنی از  11به 12وصل شــده اســت و برق موتور تایمر از T1
تایمر تامین ميشود.

صرفه جویی در مصرف انرژی
دستگاه را حتی االمکان درساعت های اوج مصرف روشن نکنید.

شکل 1-174
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پ -نقشه سیم بندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشویی اتوماتیک با الکتروپمپ

دو جهته:

نقشه باال مربوط به ظرفشویی اتوماتیک با پروانه آب پاش است.

 : M1موتور تایمر

 : M2موتور اصلی

 : F1فیوز

 : F2اورلود

 : R1المنت

 : U1کنتاکتهای تایمر

 : S1شیر آب

 : H1المپ خبر

پ  -نقشه سيمبندي مدار الكتريكي ماشين ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ دو جهته

جدول سيكل عملكرد تايمر در مقاطع زماني مختلف
شکل 1-175
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ت -نقشه تفکیکی سیم بندی ظرفشویی اتوماتیک با الکتروپمپ دو جهته در
مقطع زمانی بین  9و : 10

با اســتارت مــدار ،جریان از اورلود و رله راهانداز وارد ســیم پیچ اصلی موتور ميشــود.
در ایــن حالت موتور آمپر می کشــد .این آمپــر رله راهاندازی را تحریک کرده و ســیم

پیچی اســتارت وارد مدار ميشــود و موتور شــروع بــهكار ميكند .پــس از اينكه دور
موتور به  %75ســرعت نامی رســید ،جریان مــدار پایین آمده و رله راهاندازی ،ســیم پیچ

اســتارت را از مدار خارج ميكند و موتور بهصورت راستگرد کار ميكند.در این حالت:

المپ خبر  H1روشــن اســت  -موتور تایمر  M1كار ميكند  -شیر آب  S1كار ميكند
 -پمپ اصلی  M2با دور راستگرد حرکت ميكند.

تمرین :از روی جدول مقاطع زمانی شکل  1-176دو مقطع زمانی را که مشابه مدار باال
ميباشد پیدا کنید.

ت  -نقشه تفكيكي سيمبندي ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ دو جهته در مقطع زماني بين 9
و 10

ج  -جدول سيكل عملكرد تايمر در مقاطع زماني مختلف

80

ل 1-176
شک 

ت -نقشه تفکیکی سیم بندی ظرفشویی اتوماتیک با الکتروپمپ دو جهته در

مقطع زمانی : 24
در این حالت:

المپ خبر  H1روشــن اســت  -موتور تایمر  M1كار ميكند  -المنت R1روشن است
پمپ اصلي  M2با دور چپ گرد حركت ميكند.

تمرین :از روی جدول مقاطع زمانی شکل  1-177مدار تفکیکی مقطع زمانی شماره18
را رسم کنید.

ت  -نقشه تفكيكي سيمبندي ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ دو جهته در مقطع زماني 24

ج  -جدول سيكل عملكرد تايمر در مقاطع زماني مختلف
شکل 1-177
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پ -نقشه ســیمبندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشــویی اتوماتیک با پمپ
تخلیه مستقل:

نقشــه پایین مربوط به ظرفشــویی اتوماتیک با بازوهای آب افشــان است که دارای پمپ
تخلیه مستقل ميباشد.

 : M1موتور تايمر

 : M2پمپ اصلي

 : U1كنتاكتهاي تايمر
 : E1ميكروسوئيچ در

 : S5روغن جالدهنده

 : S1شير آب

 : H1المپ خبر

 : A1كليد اصلي

 : S2شير آب

		
 : R1المنت

 F4و  F5و  : F6ترموستات

 : K1خازن

 F1و  :F2اندازهگير سطح آب

 -جاپودری بهصورت مکانیکی به وسیله تایمر باز ميشود.

پ  -نقشه سيمبندي مدار الكتريكي ماشين ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ تخليه مستقل

ج  -جدول سيكل عملكرد تايمر در مقاطع زماني مختلف
شکل 1-178
82

ت -نقشــه تفکیکی سیمبندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشویی اتوماتیک در

مقطع زمانی شماره: 1
در این حالت:

المپ خبر  H1روشــن است  -موتور تایمر  M1روشن اســت  -موتور پمپ تخلیهM3
روشن است.

تمرین :از روی جدول مقاطع زمانی شکل  1-179مدار تفکیکی مقطع زمانی شماره24
را رسم کنید.

ت  -نقشه تفكيكي مدار الكتريكي ماشين ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ دو جهته در مقطع زماني 1

ج  -جدول سيكل عملكرد تايمر در مقطع زماني 1
شکل 1-179
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ت -نقشه تفکیکی ســیمبندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشویی اتوماتیک در
مقطع زمانی شماره:2

در این حالت:

المپ خبر  H1روشن است  -موتور تایمر  M1روشن است  -شیر برقی S2روشن است.

تمرین :از روی جدول مقاطع زمانی شکل  1-180دو مقطع زمانی را که مشابه مدار باال
ميباشد پیدا کنید.

ت  -نقشه تفكيكي مدار الكتريكي ماشين ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ دو جهته در مقطع زماني 2

ج  -جدول سيكل عملكرد تايمر در مقطع زماني 2
شکل 1-180
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ت -نقشه تفکیکی سیمبندی مدار الکتریکی ماشی نظرفشویی اتوماتیک در

مقطع زمانی شماره:12
در این حالت:

المپ خبر  H1روشــن است  -موتور تایمر  M1روشن است  -موتور اصلی  M2روشن
است  -شیر برقی S2روشن است.

تمرین :از روی جدول مقاطع زمانی شکل  1-181مدار تفکیکی مقطع زمانی شماره45
را رسم کنید.

ت  -نقشه تفكيكي مدار الكتريكي ماشين ظرفشويي اتوماتيك با الكتروپمپ دو جهته در مقطع زماني 12

ج  -جدول سيكل عملكرد تايمر در مقطع زماني 12
شکل 1-181
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کار عملی شماره : 1

طریقه باز کردن و بستن ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ
مطابق شکل  1-182ابتدا دو شاخه را از پریز برق خارج کنید.

مطابق شکل  1-183ضامن در را فشار داده و آن را بهطرف بیرون بکشید تا در باز شود.

طبق شــکل  1-184با باز شدن در ماشــین ،میکرو سوئیچ آن قطع ميشود .در این

حالت سبد باالیی (فوقانی) بهخوبي دیده ميشود.

ل 1-182
شک 

مطابــق شــکل  1-185در را بهحالــت  90درجه قرار دهید تا بتوانید ســبد پایین

(تحتانــی) را از جای خود خــارج کنید .در این حالت ،ســبد پایینی و بازوی آب
افشان باال را مشاهده ميكنيد.

طریقه خارج کردن سبد پایینی(تحتانی)
مطابق شــکل  1-186ســبد پایین را بهطرف بیرون بکشــید .با داشتن  8عدد چرخ

شک 
ل 1-183
سبد بااليي

ل )1-186
پالستیکی مقاوم به راحتی بهطرف بیرون حرکت میکند( .شک 

نظیر روی ســبد پایین ،ســبد دســتهدار مخصوص قاشــق و چنگال وجــود دارد.

قاشــق،چنگال ،کفگیر (به غیر از کارد) باید طوری در سبد مخصوص چیده شوند
ل )1-187
که دسته های آنها رو به پایین باشند(.شک 

شکل 1-184

ســبد جای قاشــق وچنگال را از جای خود بردارید تا بتوانید سبد پایینی را براحتی
بیرون آورید( .شک 
ل )1-188

بازوي آب افشان

ل 1-185
شک 

ل 1-187
شک 

ل 1-186
شک 
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ل 1-188
شک 

با خارج شــدن ســبد پایینی 4 ،چرخ سمت راست ســبد و محفظه جاپودری اهرم
ل )1-189
چرخان تنظیم مایع جالدهنده را مشاهده ميكنيد(.درشک 

طریقه تنظیم ارتفاع سبد باالیی
ســبد باالیی طوری طراحی شــده که ميتواند تا اندازه مشــخصی بیرون بياید .با

جلو آمدن ســبد ،بازوی آب افشان باال از مجرای ورودی آب جدا شده و با سبد

ل 1-191
شک 

بهطرف بیرون ميآيد( .شکل )1-190

ل 1-192
شک 

اهرم مايع جالدهنده جا پودري چرخهايسبدپايين

ل 1-189
شک 

ل 1-190
شک 

مطابق شــکل  1-191سبد باالیی را ميتوان در دو ارتفاع برای شستن ظروف در

انــدازه های مختلف قرار داد .در همیــن حالتی که چرخهای پایین در داخل ریل
کشویی قرار دارد ،ميتوان بشقاب تا قطر  19سانتی متر را در سبد باالیی و بشقاب

تا قطر  31سانتی متر را در سبد پایینی قرار داد.

شک 
ل 1-193

مطابق شکل  1-192هرگاه بخواهیم سبد را از جای خود خارج کنیم باید زبانه ای
را کــه از خروج چرخهای آن از ریــل جلوگیری ميكنــد آزاد کنید .برای این

کار کافی اســت به دکمه زبانه آن ،کمی فشــار وارد کنید تا اهرم آن آزاد شود.
ل 1-194
شک 

مانندشکل  1-193پس از آزاد شدن ضامن زبانه ،آنرا از جای خود خارج کنید
تا سبد به راحتی بیرون بياید.

مطابق شــکل  1-194با بیرون آمدن سبد باالیی از داخل ریل کشویی ،چرخهای
باال و پایین را مشاهده ميكنيد.

ل  1-195هر دو چرخهاي پايين از داخل ريل كشويي خارج شدهاند.
در شک 

ل 1-195
شک 
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برای اينكه ظرفهای با قطر بیشتر را در سبد باالیی قرار دهید ،این بار چرخهای

باال را بهصورت کشویی داخل ریل باال قرار دهید تا هر دو چرخ وارد ریل شوند.
(شکل )1-196

طبقه را در ارتفاع مورد نظر قرار داده و مجددا ً زبانه را در جای خود قرار دهيد و
شکل 1-196

مطمئن شوید که بهطور صحیح در ریل قرارگرفته باشد .وقتی زبانه در جای خود
ل )1-197
قفل ميشود که صدای کلیک شنیده شود( .طبق شک 
طریقه بیرون آوردن و سرویس آب افشانهای باال
مطابق شــکل  1-198ســبد باالیی را که بازوهای آب افشان روی آن قرار دارد

بیرون بياورید .در این حالت بازوی آب افشان در زیر سبد به خوبی دیده ميشود.
شکل 1-197

درشکل  1-199روی دیگر سبد باالیی را مشاهده ميكنيد که بازوی آب افشان
و لوله رابط به بدنه ،به آن وصل ميباشد.

مطابق شــکل  1-200پیچ پالســتیکی زیر بازوی آب افشان را در جهت عکس

شکل 1-198

حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا پیچ باز شود.

مانندشکل  1-201پس از باز شدن پیچ ،آنرا از جای خود خارج کنید.

مانندشکل  1-202با خارج شدن پیچ ،بازوی آبافشان را از لوله رابط جدا کنید.

در این حالت دهانه خروج آب به بازوی آبافشان ،واشر مربوطه و افشانکهای

روی بازو بهخوبي دیده ميشوند.
شکل 1-199

واشر آببندي
بازوي آبافشان
افشانكها

شکل 1-200
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شکل 1-201

شکل 1-202

طبق شــکل  1-203واشــر آببندی را از جای خود بردارید و پس از آزمایش

دقیق ،اگر پوسیدگی ،کشیدگی و یا فشردگی در قسمتی از آن وجود داشت .حتما ً
آنرا تعویــض کنید .در غیر اينصورت آنرا در جای خود ببندید .ســوراخهای
ورود آب به آب افشان را نیز مشاهده ميكنيد.

مطابق شــکل  1-204به انتهای لوله رابط نیرویی وارد کنید تا از ســبد جدا شود.

شکل 1-203

آنــگاه لوله را بهطرف بیرون بکشــید و آنرا بردارید .در این حالت ســوراخهای
ورود آب به آب افشان را مشاهده ميكنيد.

مطابق شــکل  1-205بازوی آب افشان و لوله رابط را بردارید و آنرا بدون سبد
در جای خود قرار دهید تا با نحوه قرار گرفتن آن به لوله بلندآبرسان آشنا شوید.

شکل 1-204
لوله بلند آبرسان

مانندشــکل  1-206بازوی آب افشــان باالیی را بهصورت نمادین ،بدون سبد در
جای خود قرار دهید.

شــکل  1-207بازوی آب افشــان را پس از نصب نشــان ميدهد .این بازو دارای
افشانکهایی كه در روی آن ميباشد ،آب را با سرعت بهطرف باال می پاشد.

شکل 1-205

طریقه ریختن نمک و تنظیم سختی آب بهصورت غیرالکترونیکی
مطابق شــکل  1-208محفظه نمک در زیر ســبد پایینی ظرفشویی قرار دارد .در

آنرا بهصورت خالف حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا باز شود.

شکل 1-206

شکل 1-208

شکل 1-207
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ل  1-209هنگام پرکردن محفظه نمک بــرای اولین بار ،باید به نکات
مانندشــک 
زیر توجه کنید:

الف -نمک را داخل محفظه بریزید ،اما آنرا کام ً
ال پر نکنید.

ب -محفظه را بهطور کامل با آب پر کنید.
شکل 1-209

ج -محلول را با قاشق هم بزنید.

مطابق شکل  1-210پس از حل شدن نمک در آب ،در محفظه را محکم ببندید

و نمک اطراف آنرا پــاک کنید .در صورت نیاز به نمک مجدد ،باید حتما ً قبل
از عمل شستشو ،نمک مورد نیاز را اضافه کرد.

پس از اينكه با نوار مخصوص ،ســختی آب تعیین و با جدول تعیین سختی آب

برای ظرفشــوييهای غیرالکترونیکی مقایسه گردید ،درجه سختی آب شماره 3
شکل 1-210

مشخص شد .در این حالت طبق شکل  1-211گردونه تنظیم را روی عدد  3قرار

دهید تا دستگاه تنظیم شود.

تمیز کردن ماشین قبل از استفاده:

زمانیکــه ظرفشــویی بــه شــکل صحیــح نصب شــد .ابتــدا برنامه شستشــوی
مقدماتی( )prewashرا به شرح زیر اجرا کنید:

الف -دکمه روشن/خاموش را فشار داده و  2ثانیه نگاه دارید تا صدای بوق(بیپ)

شکل 1-211

شنیده شود.

ب -بــدون قــرار دادن ظروف یا ریختن پودر در جاپودری برنامه ( 1شستشــوی
مقدماتی) را انتخاب کنید.

ج -دکمه شــروع را فشــار داده و نگاه دارید تا صدای بوق(بیپ) شنیده شود .با

این عمل ميتوانید نصب ،اتصاالت الکتریکی و شیلنگ تخلیه را آزمایش کنید.
همچنين فضای داخل ماشین قبل از اجرای برنامه اصلی شسته ميشود.

شکل 1-212

طریقه ریختن پودر ،قرص و مایع شستشو در ظرفشویی اتوماتیک:
مطابق شــکل  1-212جاپودری در مجاورت مخزن مایــع جالدهنده قرار دارد.

روی در آن فرورفتگی وجود دارد که محل قرارگرفتن پودر در مرحله شستشــو
مقدماتی ،البته در صورت نیاز ميباشــد .برای باز کردن در جاپودری ،ضامن در

را فشار دهید.

مانندشــکل  1-213با فشــار دادن ضامن ،در جاپودری باز ميشود .توجه داشته

شکل 1-213
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باشید که این عمل در حین کار ماشین ،توسط بوبین مغناطیسی انجام ميشود.

مانندشــکل  1-214در مورد مقدار پودر مورد نیاز ،به جدول ب رنامههای شستشــو
مراجعه کنید.

مطابق شکل  1-215پودر شستشو را در جاپودری ریخته و در آنرا ببندید.
مطابق شــکل  1-216روکش قرص را از روی آن جدا کنید.توجه داشــته باشيد

شکل 1-214

که مواد شستشو بهصورت قرص ،مایع یا پودر عرضه ميشوند.

شــکل  1-217قرص را نشــان ميدهد.توجه کنید که اگر از قرص به جای پودر
اســتفاده ميكنيد ،کیفیت شستشو به ویژه در ب رنامهها کوتاه مدت یا ب رنامههای که

با دمای شستشوی پایین ،انجام ميشوند اندکی کاهش مییابد.

شکل 1-215

طبق شکل  1-218قرص را داخل جاپودری قرار دهید .ظرفشویی آنرا در زمان

الزم به داخل ماشین می فرستد.

مانندشکل  1-219پس از قرار دادن قرص در داخل جاپودری ،در آنرا با کمی
فشار ببندید.

شکل 1-216

طریقه پرکردن مایع جالدهنده ماشی نظرفشویی اتوماتیک
مطابق شکل  1-220محفظه مایع جالدهنده ،داخل در و کنار جاپودری قرار دارد

و دارای  4حالت برای تنظیم ميباشد (البته در کارخانه روی موقعیت  2تنظیم شده
است) .در مخزن مایع را بردارید.

شکل 1-219

شکل 1-217

شکل1-220

شکل 1-218
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مانندشــکل  1-221پس از تنظیم موقعیت محفظه مایع جالدهنده ،آنرا پر کنید
و دقت نمایید تا ســرریز نشــود .اگر در پایان شستشــو ،روی ظروف قطرات آب
مشاهده کردید باید تنظیم کننده را در موقعیت باالتر و اگر روی ظروف خطوط
سفید یا چسبناک مشاهده کردید باید آنرا در موقعیت پایینتر قرار دهید.
شکل 1-221

طبق شــکل  1-222پس از پر شــدن مخزن مایع جالدهنده ،در آنرا ببندید .در
صورت ســرریز شــدن ،آنرا با پارچه پاک کنید .اســتفاده بیــش از حد از مایع
جالدهنده نه تنها موجب شستشــوی بهتر نميشــود بلکــه لکههایی از آب روی
ظروف ایجاد ميكند.

شکل 1-222

عملکرد مایع جالدهنده:
مطابق شــکل  1-223مایع جالدهنده کشــش ســطحی آب را کاهش داده و از
ایجاد قطره آب بر روی ظروف جلوگیری ميكند.قطره های آب بهصورت الیه
نــازک آب بر روی ظروف قرار ميگيرد و این عمل باعث ميشــود که ظروف

شکل 1-223

سریعتر خشک شوند.
طریقه بیرون آوردن و تمیز کردن فیلترهای ظرفشویی اتوماتیک
مانندشکل  1-224سبد پایینی را بیرون آورید .فیلتر در پایین ظرفشویی و در زیر
سبد پایینی قرار دارد.

ل 1-224
شک 

مطابق شکل  1-225فیلتر را در خالف جهت عقربههای ساعت بچرخانید تا آزاد
شــود .جنس این فیلتر از نوعی پالستیک ميباشــد .فیلترهای ماشین ،شامل یک
فیلتر اســتوانهای اســت که پس از هر بار شستشــو باید آنرا تمیز کرد و همچنين
شامل فیلتر توری شکل نیز ميباشد.

ل 1-225
شک 
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مانندشــکل  1-226با آزاد شدن فیلتر اســتوانهای ،آنرا بهطرف باال بکشید .این
فیلتر از دو قسمت تشکیل شده که روی یکدیگر قرار ميگيرند.

درشــکل  1-227فیلتر اســتوانه ای را مشــاهده ميكنيد که بهطور کامل از جای
خود خارج شــده است .دقت کنید که پس از هر بار شستشوی ظروف ،حتما ً این

فیلتر را خارج کرده و با آب ولرم بشویید تا تمیز شود .سپس آنرا در جای خود

ل 1-226
شک 

قرار دهید.

مطابق شــکل  1-228با بیرون آوردن فیلتر اســتوانهای ،فیلتــر توری راکه نقش

محافظ فیلتر استوانه ای را به عهده دارد ،از جای خود خارج کنید.

ل 1-227
شک 

مانندشــکل  1-229فیلتر توری را از جای خود خــارج کنید .این فیلتر از جنس
استیل ضد زنگ بوده و دارای سوراخهای بسیار ریزی ميباشد.

درشــکل  1-230با برداشتن فیلتر توری ،حوضچه آب و انتهای آبافشان پایینی
را مشاهده ميكنيد.

ل 1-228
شک 

مطابق شکل  1-231برای آزاد کردن آب افشان پایینی ،ابتدا زبانه آنرا به سمت
چپ کشیده و سپس آنرا به سمت باال بکشید تا آزاد شود.

مانندشــکل  1-232بازوی آب افشان پایینی را از جای خود خارج کنید .در این
حالت مجرای خروج آب به بازوی آب افشان پایینی را مشاهده ميكنيد.

مجراي خروج آب

شکل 1-232

شکل 1-231

شکل 1-229

شکل 1-230
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درشکل  1-233زبانه محکم کننده آب افشان پایینی را مشاهده ميكنيد.
درشکل  1-234روی دیگر بازوی آب افشان پایینی را مشاهده ميكنيد که زاویه
ســوراخ شدن افشانکها طوری ميباشــد که باعث به حرکت در آوردن بازوهای

زبانه آب افشان

بازوي آب افشان

شکل 1-233

آب افشان ميشوند.

شکل  1-235حوضچه آب ،در مخزن نمک و پیچ محکم کننده لوله بلند آبرسان
به بازوهای پایینی و باالیی را به خوبی نشان ميدهد

مانندشکل  1-236توسط یک پیچ گوشتی دوسو ،پیچهای محکم کننده لوله بلند
شکل 1-234
در مخزن نمك

حوضچه

آبرسان را باز کنید.

لوله بلند آبرسان

مطابق شــکل  1-237پس از باز شــدن پیچها ،لوله بلند آبرســان را با کمی فشار

بهطرف باال از جای خود خارج کنید.

شکل 1-235

درشــکل  1-238لوله بلند آبرســان را که با یک زاویه  90درجه خم شده مشاهده
ميكنيد .در ابتدا و انتهای آن بازوهای آب افشان پایینی و باالیی قرار دارد.

شــکل  1-239ســوراخهای ورودی آب به بازوی آب افشان پایینی و بازوی آب
افشان باالیی را نشان ميدهد.

شکل 1-236
ورودي آب افشان پايين

لوله بلند آبرسان

شکل 1-237
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شکل 1-238

ورودي آب افشان باال

شکل 1-239

آشنایی با پانل ماشی نظرفشویی اتوماتیک بزرگ
درشکل  1-240یک ظرفشویی بزرگ را مشاهده ميكنيد که دارای چهار برنامه
شستشو ميباشد و مشخصات فنی آن بهصورت زیراست:
• دارای ظرفیت حداکثر  12نفره

• دارای 4برنامه شستشو(مقدماتی ،معمولی،اقتصادی،کوتاه مدت)

شکل 1-240

• دارای نشانگر میزان نمک و مایع جال

• دارای دکمه کاهش زمان شستشو()ECO

چراغ نمك

دكمه روشن/خاموش

چراغ روشن/خاموش

• دارای بدنه داخلی یکپارچه از جنس فوالد ضد زنگ

• دارای برنامه شستشوی بهداشتی در دمای  70درجه سانتیگراد

درشکل  1-240پانل ظرفشویی بزرگ بهصورت کامل دیده ميشود.

شکل  1-241سمت چپ پانل ظرفشویی بزرگ را نشان ميدهد.

شکل 1-241

شــکل  1-242سمت راست پانل ظرفشــویی بزرگ را نشان ميدهد که از دکمه

 ECOبرای کاهش زمان شستشو و صرفه جویی در مصرف برق استفاده ميشود.

طریقه باز کردن درپوش باالی ظرفشویی
مطابق شــکل  1-243پشت دستگاه بایســتید و از دو طرف ،خارهای قفل کننده

درپوش باال را با انگشت آزاد کنید.

چراغ انتخاب برنامه

دستگيره انتخاب برنامه

دكمه ECO

دكمه راهاندازي /توقف

شکل 1-242

مانندشــکل  1-244پس از آزاد شــدن خارها ،درپوش را بهطرف خود بکشید تا
زبانههای روی در ،در قسمت جلو از شیار مخصوص خارج شوند.

نظیرشــکل  1-245درپوش باال را گرفته و بهطرف باال بلند کنید .در این حالت

شکل 1-243

شیار روی بدنه بهخوبي نشان داده شده است.

شيار مخصوص

شکل 1-245

شکل 1-244
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درشــکل  1-246با برداشتن درپوش باالی ماشین ،شــیار مخصوص بدنه ،زبانه
یک طرف درپوش و سنگ تعادل سیمانی روی ظرفشویی را مشاهده ميكنيد.

زبانه روي
درپوش
سنگ تعادل
سيماني

مطابق شکل  1-247درپوش باال را طوری قرار دهید که خارهای قفل کننده آن

شيار مخصوص

شکل 1-246

روبروی شیارهای بدنه قرار گیرند.

درشــکل  1-248شــیار روی بدنه و خار قفل کننده درپوش را در قسمت عقب
ماشین بهخوبي مشاهده ميكنيد.

شکل  1-249شیار روی بدنه و زبانه روی درپوش را در قسمت جلو ماشین نشان
ميدهد.

شکل 1-247

شــکل  1-250شــیارهای جلوو عقب ،سنگ تعادل ســیمانی و دیگ عایق شده
کامل ،براي جلوگیری از صدا و تلفات حرارتی را نشان ميدهد.

خار قفل كننده

طریقه باز کردن قاب روی پایه های جلوي ظرفشویی

شيار روي بدنه

شکل 1-248

مطابق شــکل  1-251دســتگیره در را گرفتــه و آنرا به انــدازهای باز کنید که

پیچهای قاب روی پایههای جلو دیده شوند .سپس با یک پیچگوشتی خورشیدی
مناسب آنها را باز کنید.

زبانه روي درپوش

شيار روي بدنه

شکل 1-249

شکل 1-250
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مانندشــکل  1-252پس از باز شــدن پیچزهای ســمت چپ و راست قاب روی
پایههای جلو ،آنرا از دو طرف گرفته و بهطرف بیرون بکشید.

شکل 1-251

شکل 1-252

طبــق شــکل  1-253قاب را بــا احتیاط از بدنه جــدا کنید و آنرا تــا پایان کار
تعمیرات ،در جای مناسبی قرار دهید تا آسیب نبیند.

درشکل  1-254با جدا شدن قاب روی پایههای جلو از بدنه ،پایهها به خوبی دیده
ميشوند.

شکل 1-253

درشــکل  1-255مجموعــه پایه را مشــاهده ميكنيــد که بهوســيله یک خار و

کشــوی پالستیکی به بدنه محکم ميشــود و پیچ قابل تنظیم آن برای تراز کردن
ماشی نظرفشــویی بهكار مــی رود .در ضمن ميتوان این پیچ را مســتقیم و بدون
استفاده از مجموعه پایه ،در زیر ظرفشویی پیچ کرد.

شکل 1-254

مانندشکل  1-256با یک پیچگوشتی دوسوی بلند ،خار پالستیکی نگهدار پایه را
بهطرف بیرون اهرم کنید تا پایه آزاد شود.

مطابق شــکل  1-257با آزاد شدن خار پالستیکی ،پایه را بهطرف پایین بکشید تا
از بدنه جدا شود.

مجموعه پايه

پيچ قابل تنظيم پايه

شکل 1-255

درشــکل  1-258با خارج شــدن مجموعه پایه ،زبانه خار پالستیکی و محل قرار
گرفتن آن در روی بدنه به خوبی دیده ميشوند.

مطابق شکل  1-259برای دسترســی به اجزاي ظرفشویی ،باید درهای کناری را

باز کنید .برای اینکار با یک پیچ گوشــتی مناســب دوســو ،خارهای پشت آنرا
آزاد کنید.

محل قرار گرفتن زبانه خار

شکل 1-259

زبانه خار

شکل 1-258

شکل 1-256

شکل 1-257
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مانندشکل  1-260با یک پیچگوشتی خورشیدی مناسب ،پیچهای نگهدار قاب
بغل را از بدنه باز کنید.

مطابق شــکل  1-261قاب بغل را از دو طرف گرفته و بهطرف بیرون بکشــید تا
از بدنه جدا شود.

شکل 1-260

درشــکل  1-262با برداشــتن قاب بغل از روی بدنه ،قسمتی از اجزای آبرسانی

دســتگاه و طریقه عایقکاری بدنــه برای جلوگیری از تلفــات حرارتی و پخش
صدای کار کردن ماشین در محیط اطراف دیده ميشوند.

طرز کار سیستم تنظیم کننده سطح آب (فلوتر سوئیچ):
درشــکل  1-263با برداشــتن در بغل دستگاه ،میکروســوئیچ سطح آب داخل
شکل 1-261

دســتگاه ،هیدروستات مخصوص آب اضافی و میکروسوئیچ عمل کننده سرریز

آب دیده ميشوند.

شکل  1-264یک سیستم تنظیم کننده سطح آب (فلوتر سوئیچ) را نشان ميدهد

که مخزن آن بهوسيله یک لوله رابط به حوضچه داخل ظرفشویی متصل ميشود.
با باال آمدن سطح آب در داخل دستگاه ،تنظیم کننده آب و شناور داخل مخزن

فشارشكن آبرساني

ورق عايق روي بدنه

شکل 1-262

آب نیز باال می آیند تا زمانیکه میکروسوئیچ عمل کرده و فرمان قطع آب را به
شیر برقی بدهد .در بعضی از ظرفشوييها ،به جای سیستم مذکور از هیدروستات
برای تنظیم سطح آب استفاده ميشود.

درشــکل  1-265طرز کار سیستم تنظیم کننده سطح آب نشان داده شده است.

با وارد شــدن آب از مخزن رزین به مخزن آب دستگاه ،شناور داخل مخزن آب

ميكروسوئيچ سطح آب

ميكروسوئيچ سرريز آب

هيدورستات

شکل 1-263

بــاال آمــده و اهرم افقی را به حرکت در می آورد .پس از باال آمدن ســطح آب
تا حداکثر مقدار تنظیمی ،میکروســوئیچ عمل کرده و فرمان قطع آب را به شــیر

برقی ميدهد.

مانندشــکل  1-266با یک پیچ گوشــتی دوســو ،زیر اهرم افقی فشار وارد شده

اســت تا جایی که صدای عملکرد میکروسوئیچ شــنیده شود .در این حالت باال
رفتن صفحه مخصوص و اهرم بلند عمل کننده سرریز آب را مشاهده ميكنيد.

مخزن آب
شناور

شکل 1-264
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ورود آب ورود آب به مخزن رزين ورود آب به داخل دستگاه اهرم افقي لوله رابط به حوضچه

شکل 1-265

اهرم بلند عمل كننده سرريز

شکل 1-267

شکل 1-266

طریقه باز کردن صفحه زیر ماشی نظرفشــویی اتوماتیک (بررســی
عملکرد سرریز آب)

مطابق شکل  1-267دستگاه را از بغل به آرامی روی یک پارچه زیرانداز طوری

مخزن رزين و مخزن نمك

بخوابانید که آســیب نبیند .سپس پی چهای خورشــیدی آنرا با یک پیچ گوشتی

اهرم بلند عمل كننده سرريز

محل قرار گرفتن صفحه يونوليت

شکل 1-268

مناسب باز کنید.

مانندشکل  1-268پس از باز شدن پیچهای کف دستگاه ،صفحه زیر ماشین را از

جــای خود خارج کنید .مخزن رزین ،مخزن نمک ،اهرم بلند و محل قرار گرفتن
صفحه یونولیت عمل کننده سرریز را نیز بهخوبي مشاهده ميكنيد.

شيلنگ ورودي

شيلنگ خروجي

المنت پمپ اصلي

پمپ تخليه

شکل 1-269

درشکل  1-269پس از جدا شدن صفحه زیر ماشی نظرفش ویی ،پمپ اصلی ،پمپ
تخلیه ،المنت و شیلنگ ورودی و خروجی را مشاهده ميكنيد.

شــکل  1-270اهرم بلند عمل کننده ســرریز را نشــان ميدهد که روی یونولیت

کف ماشــین قرار ميگيرد .هرگاه آبنشتی دســتگاه به هر دلیل در کف ماشین

جمع شود ،یونولیت بهطرف باال حرکت کرده و اهرم بلند را بهطرف باال حرکت

اهرم بلند عمل كننده سرريز

يونوليت كف

شکل 1-270

ميدهد .در این حالت آب ورودی به دستگاه قطع شده و آب داخل مخزن خارج
ميشود.
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طرز کار سیستم عمل کننده سرریز آب ماشی نظرفشویی
طبق شکل  1-271این سیستم دارای دو نوع عملکرد ميباشد:

• با جمع شدن آب نشتی در کف ماشین ،یونولیت بهطرف باال حرکت کرده و
اهرم بلند را بهطرف باال حرکت ميدهد و میکروسوئیچ سرریز ،عمل ميكند.

اهرم بلند

• اگر به هر دلیل شــناورگیر مکانیکی پیدا کند و یا میکروســوئیچ فلوتر عمل

صفحه يونوليت

شکل 1-271

نکند و آب بیش از اندازه وارد ماشــین شــود ،محفظه هوای هیدروســتات
فشرده شده و میکروسوئیچ سرریز عمل ميكند.

مطابق شکل  1-272اگر به هر دلیل میکروسوئیچ سرریز عمل کند ،آب ورودی

محفظه فشار
شكن

به دستگاه قطع شده و آب داخل مخزن تخلیه ميشود.

ميكروسوييچ
سرريز
هيدورستات

شکل  1-273سنسور غلظت نمک ،نوک اهرم بلند و زاویه ساخت آن که روی
شکل 1-272

سطح یونولیت قرار ميگيرد را نشان ميدهد.

درشــکل  1-274انتهای مخزن رزین و شیر برقی مخصوص را مشاهده ميكنيد
که بهصورت اتوماتیک با اضافه کردن آب نمک به سیستم آبرسانی ،سختیآب
را ميگيرند.

طریقه باز کردن و طرز کار سیستم حفاظت در مقابل بیآبی دستگاه

شکل 1-273

(میکروسوئیچ فشار آب)

مطابق شــکل  1-275در کف حوضچه ماشی نظرفشــویی ،سیستم قطعکن قرار
دارد که به موتور اصلی و المنت اجازه نميدهد تا بدون آب کار کنند.

طبق شــکل  1-276این سیستم به وسیله چند خار به بدنه ماشین محکم ميشود.
برای جدا کردن قطع کن از بدنه ،بهوسيله یک پیچ گوشتی متوسط خارهای بغل

مخزن رزين

شير برقي

مخزن آب نمك

شکل 1-274

سيستم قطع كن

ميكروسوئيچ

شکل 1-275
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آنرا جدا کرده و با کمی فشار بهطرف پایین ،از بدنه جدا کنید.

شکل 1-276

درشــکل  1-277سیســتم قطعکن از بدنه جدا شــده اســت .این سیستم از یک

دیافراگــم ،بدنه با خارهای مخصوص ،میکروســوئیچ و ترمینال ورودی تشــکیل

شــده است .طبق شکل  1-278دیافراگم از روی میکروسوئیچ خارج شده است.

آببندی سیســتم قطعکن با بدنه ،توســط دیافراگم انجام ميشــود و بهعلت دارا

بدنه و خارهاي آن
ديافراگم
ميكروسوئيچ
ترمينال ورودي

بودن ســاختار مخصوص و حالت ارتجاعی ،فشــار ایجاد شده ناشی از باال آمدن

شکل 1-277

سطح آب را به اهرم میکروسوئیچ منتقل کرده و میکروسوئیچ عمل ميكند.

طریقه باز کردن موتور پمپ اصلی (بدون بازکردن حوضچه)

طرف ديگر
ديافراگم
اهرم
ميكروسوئيچ

پمپ اصلی(پمپ سیرکوله) :درشکل  1-279پمپ اصلی دیده ميشود که

از یــک موتــور القایی تک فاز و یک پمــپ که روی محور موتــور قرار گرفته

تشــکیل شده است .قدرت این پمپها از  140تا  250وات ميباشد .پمپ اصلی،

آب و پودر مخلوط شــده را از داخل حوضچه ظرفشــویی بهطرف بازوهای آب

شکل 1-278

افشــان منتقل ميكند .ســپس آب از افشــانکهای روی بازوها با فشار زیاد روی

ظروف پاشیده ميشود.

مطابق شکل  1-280برای باز کردن پمپ اصلی توسط یک پیچ گوشتی دوسو،

خار قفلکن درپوش روی پروانه را آزاد کنید.

شکل 1-279

مانندشــکل  1-281انتهای پمپ را گرفته و در جهت حرکت عقربههای ســاعت
بچرخانید تا قسمت موتور و پروانه پمپ از درپوش آن جدا شود.

درشــکل  1-282پــس از جدا شــدن موتــور از درپوش پمپ ،اورینگ(واشــر

آب   بندی) و پروانه پمپ دیده ميشوند.

شکل 1-282

شکل 1-280

شکل 1-281
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ل  1-283پمپ اصلی را از درپوش آن جدا کنید .با چرخاندن پروانه
مطابق شک 

و بازدید پرههای آن ،از خرابی بوش یا بلبرینگهای آن آگاه شوید و یا پرزهای
احتمالی را از داخل پروانه جدا کنید.

شکل 1-283

مانندشکل  1-284فیش ســیمهای برق ورودی به موتور را جدا کنید .ميتوانید
با یک اُهم متر از اتصال بدنه ،قطع بودن احتمالی مدار و یا اتصالی بین ســیم پیچ
اصلی با سیم پیچی استارت اطالع پیدا کنید.

درشــکل  1-285اتصال ســربندی موتور به ترمینال آن دیده ميشود .برای پیدا
کردن سرسیمهای اصلی و استارت ،دو حالت وجود دارد:

شکل 1-284

• اگر موتور دارای دور چپ و راســت باشــد ،باید مقاومت سیم پیچ اصلی با
سیم پیچی استارت یکسان باشد.

• اگر موتور یک دور باشــد ،باید مقاومت ســیمپیچ اصلی کمتر از ســیم پیچ
استارت باشد.

مطابق شکل  1-286پس از آزاد شدن سر سیمهای موتور ،ميتوانید آنرا جهت

تعمیرات احتمالی جابجا کنید.
شکل 1-285

طریقه آزمایش سالم بودن المنت
درشــکل  1-287قســمتی از برد کنترل الکترونیکی و المنت دستگاه را مشاهده
ميكنيد .برای آزمایش المنت ،ابتدا فیشهای دو سر آنرا جدا کنید.

مانندشکل  1-288دو سر سیمهای اُهم متر را روی دو سر المنت قرار دهید .اهم
متر مقدار  25/2اهم را نشان ميدهد که نشانه سالم بودن المنت ميباشد .در ضمن

شکل 1-286

خار محکم کننده خازن به بدنه دستگاه را نیز مشاهده ميكنيد.
خار انتهاي خازن

شکل 1-287
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شکل 1-288

مطابق شــکل  1-289خازن را در جای خود حدود  45درجه بچرخانید و سپس
آنرا از شیار کف بهطرف باال بکشید تا از بدنه خارج شود.

مانندشکل  1-290پس از جدا شدن خارن ،آنرا بیرون آورید .این خازن جهت

راه انــدازی پمپ اصلی بهكار می رود.طریقه آزمایش خازن در قســمت اجزاي

سوراخ شياردار جاي خازن

شکل 1-289

آمده است .مشخصات فنی این خازن بهصورت زیر است:
C = 3µF ± %5

V = 425V

طریقه باز کردن حوضچه کف ماشی نظرفشویی
مطابق شــکل  1-291با یک پیچ گوشتی خورشــیدی ،پیچهای قاب پالستیکی

نگهدارنده حوضچه را باز کنید .در این حالت درپوش روی مخزن نمک بهخوبي
دیده ميشود.

شکل 1-290

مطابق شکل  1-292پس از باز شدن پیچها ،قاب پالستیکی را از جای خود جدا

کنید تا حوضچه بهطرف بیرون آزاد شود.

مانندشــکل  1-293قاب پالســتیکی را گرفته و با دســت دیگر حوضچه ،پمپ

اصلــی ،پمپ تخلیه ،المنت و اجزای دیگری از ظرفشــویی همراه با حوضچه از
بدنه جدا ميشوند.

درپوش مخزن نمك

درشــکل  1-294حوضچه از بدنه جدا شده و حدود  90درجه چرخانده شده تا

حوضچه

شکل 1-291

نحوه قرار گرفتن قاب پالستیکی بر روی آنرا مشاهده کنید.

ل  1-295قاب پالســتیکی را دقیقا ً روی دهانه حوضچه قرار دهید و
مطابق شــک 
نحوه آب بندی آنرا با بدنه استیل بررسی کنید.

قاب پالستيكي

شکل 1-292

محل قرار گرفتن
حوضچه

حوضچه در حال
جداشدن

حوضچه

شکل 1-295

واشر آببندي
حوضچه به ديگ

قاب پالستيكي

ل 1-294
شک 

شکل 1-293
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طریقه باز کردن پمپ تخلیه
مانندشکل  1-296حوضچه را به حالت اول خود برگردانید .در این حالت تعویض
و یا تعمیر پمپ آب و پمپ اصلی و اجزای دیگر بهتر قابل دسترســی ميباشــند.

درشــکل  1-297پمپ تخلیه که از نوع موتورهای القایی با رتور آهنربای دائم

و از نوع ســه خار ميباشد را مشــاهده ميكنيد .برای باز کردن پمپ تخلیه آنرا

شکل 1-296

حدود  45درجه در جهت عکس حرکت عقربههای ســاعت بچرخانید تا خارها
آزاد شوند.

مطابق شکل  1-298پس از آزاد شدن خارها ،پمپ تخلیه را از قاب روی پروانه
آن جدا کنید.

درشکل  1-299پمپ مغناطیسی سه خار ،پروانه پمپ و واشر آببندی بهخوبي

دیده ميشــوند .از آنجا که این پمپها در سه نقطه بهوسيله خار محکم ميشوند

شکل 1-297

به آنها پمپهای ســه خار ميگويند .پمپهای چهار خار ،هشتخار و سهپیچ نیز

وجود دارند.

مانندشکل  1-300با یک اهم متر ،مقدار مقاومت سیمپیچی این پمپ مغناطیسی

را اندازه میگیریم که  257اهم را نشــان ميدهد و نشــانه سالم بودن سیم پیچی
پمپ است.

شکل 1-298

طریقه بازکردن موتور پمپ اصلی (در صورت باز بودن حوضچه)
مطابق شکل  1-301پس از آزادکردن خار قفل کننده با یک دست انتهای پمپ

را گرفته و در جهت حرکت عقربههای ساعت بچرخانید تا پمپ باز شود.

مانندشــکل  1-302با آزاد شــدن خارهــا ،پمپ از روی پروانه جدا ميشــود و

يكي از سه خار (در زاويه  210درجه قرار دارند)

واشر آببندي

شکل 1-299

شکل 1-300
104

پروانه

ميتوانید آنرا جهت آزمایش ،بازدید و تعمیر از بدنه جدا کنید.

شکل 1-302

شکل 1-301

آشنایی با شیلنگ محافظ آب ورودی
طبق شــکل  1-303این نوع شــيلنگها ،مجهز به سیستم ضد نشت ميباشند .در
صورت بروز نشــتی در ماشــین ،جریان آب ورودی توسط این سیستم ضد نشت

بعــد از چند ثانیه بهطور خودکار قطع ميشــود .این شــيلنگها از یک طرف به
ماشی نظرفش ویی و از طرف دیگر به شیر آب متصل ميشوند.

محل اتصال شيلنگ آب ورودي به ماشين

شکل 1-303

مانندشــکل  1-304یک طرف شیلنگ دارای محافظ است که باید آن را به شیر
آب ببندید .این شيلنگها به شکلهای مختلفی ساخته شدهاند.

روكش شيلنگ

مطابق شــکل  1-305با یک پیچ گوشتی چهارســو ،پی چهای دوطرف محافظ

شیلنگ را باز کنید.

طبق شکل  1-306جهت آببندی سرشیلنگ از واشر الستیکی استفاده ميشود

که داخل آن توری قرار گرفته و برای جلوگیری از ورود امالح آب و ذرات ریز
شن و ماسه به شیر برقی بهكار میرود .واشر و فیلتر را از جای خود خارج کنید.

شکل 1-304

مانندشکل  1-307این واشر را هر چند ماه یک بار باز کرده و پس از تمیز کردن
در جای خود قرار دهید.

مطابق شکل  1-308با باز شدن پی چهای محافظ شیلنگ ،روکش آنرا بهطرف

بیرون بکشید تا از محافظ جدا شود.

درشکل  1-309با جدا شدن روکش شیلنگ ،سیستم عمل کننده به خوبی دیده

شکل 1-305

ميشود.

شکل 1-306
روكش شيلنگ

شکل 1-309

شکل 1-308

شکل 1-307
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شکل  1-310شــیلنگ آب را نشــان ميدهد که بهصورت دوجداره ميباشد و

شــیلنگ اصلی آب در زیر و یک لوله خرطومی روی آن قرار دارد که شــیلنگ
اصلی و لوله خرطومی نسبت به یکدیگر آب بندی شدهاند.

درشــکل  1-311قســمت داخل سیستم ضد نشت آب را مشــاهده ميكنيد که

شــامل موادی به نام " آکواســیف پالس" ميباشــد و برای جلوگیــری از ایجاد

شيلنگ اصلي آب

شکل 1-310

خسارت در منزل بهكار می رود.

شــکل  1-312شــامل اجزاي سیستم ضد نشت آب ميباشــد .هرگاه در شیلنگ

اصلی به هر دلیل پوســیدگی یا پارگی ایجاد شود ،آب در جدار رویی جمع شده

و خود را به مواد " آکواسیف پالس" می رساند .با رسیدن آب به این مواد ،حجم
آنها چند برابر شــده و با وارد کردن فشار به شــیر مکانیکی که در زیر مهره قرار

شکل 1-311
مهره شير مكانيكي مواد مخصوص

دارد ،جلو ورود آب را ميگيرند.
طریقه باز کردن شیر برقی

مانندشکل  1-313شیلنگ آب ورودی را از شیر برقی جدا کنید.

مطابق شکل  1-314با یک پیچ گوشتی دوسو ،خار قاب شیر برقی را آزاد کنید.

شکل 1-312

طبق شکل  1-315پس از آزاد شدن خار از جای خود ،قاب شیر برقی را خارج

کنید .در این حالت شیلنگ خروجی بهخوبي دیده ميشود.

مانندشکل  1-316پس از خارج کردن قاب شیر برقی ،آنرا  90درجه در جهت

حرکت عقربههای ســاعت بچرخانید تا شیر برقی را مشاهده کنید .این شیر برقی
دارای فشــار آب  0/2 – 8barميباشــد و از نوع  90درجه اســت ،زیرا زاویه
مجرای آب ورودی و خروجی آن با هم زاویه  90درجه تشکیل میدهند.

شکل 1-313

شيلنگ خروجي

شکل 1-314
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شکل 1-315

شکل 1-316

طریقــه باز کردن در ســمت چپ برای خارج کــردن برد اصلی

الکترونیکی ماشی نظرفشویی

مطابق شکل  1-317با یک پیچ گوشتی خورشیدی ،پی چهای قسمت جلو را باز

کنید.

مانندشکل  1-318با یک پیچگوشتی دوسو ،خارهای نگهدارنده در سمت چپ
را از پشت ظرفشویی آزاد کنید.

شکل 1-317

طبق شــکل  1-319در سمت چپ را به آرامی از جای خود بردارید .عایقهای
صوتی را که دور تا دور بدنه ماشین قرار دارند را مشاهده ميكنيد که نقش مهمی
در جلوگیری از پخش صدای کار کردن ماشین در محیط اطراف دارند.

درشــکل  1-320برد اصلی الکترونیکی را مشاهده ميكنيد .برای خارج کردن

شکل 1-318

برد ،باید آنرا بهصورت کشویی بهطرف باال بکشید تا از جای خود خارج شود.

شکل  1-321برد اصلی الکترونیکی را نشان ميدهد که از جای خود خارج شده
است .قسمت باالی آنرا حدود  90درجه به سمت جلو خم کنید.

شکل 1-319

درشــکل  1-322با خم شدن برد الکترونیکی به سمت جلو ،فیشهای متصل به
آنرا به خوبی مشاهده ميكنيد.

مطابق شــکل  1-323فیشهای برد الکترونیکی را به ترتیب بیرون بکشید تا برد

آزاد شود.

شکل 1-320

شکل 1-323

شکل 1-322

شکل 1-321
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شــکل  1-324برد الکترونیکی را نشــان ميدهد که فیشهای متصل به آن جدا
شده اند .دقت کنید که هنگام جدا کردن فیش ها ،به ترمینال برد ،آسیبی نرسد.

کار عملی شماره : 2

شکل 1-324

طریقه بازکردن و بستن ماشی نظرفشویی اتوماتیک متوسط رومیزی

شکل 1-325

مقدمه
با توجه به تغيير الگوی زندگی و فضای محدودی که در اکثر منازل وجود دارد ،عالقه

قابل توجه و رو به رشدي در خانوادهها به استفاده از لوازم خانگی کوچکتر ایجاد
شده است .اما کوچکتر شدن ابعاد ،نباید کارآیی و قابلیت دستگاه را کاهش دهد.
ابعاد ماشی نظرفش ویی اتوماتیک متوســط و کوچک این امکان را فراهم ميكند
که آنها را بتوان در قسمتهای مختلف منزل نصب کرد( .شکل )1-325

شکل 1-326

در این بخش یک ظرفشویی اتوماتیک متوسط رومیزی که بیشتر در دسترس ميباشد

انتخاب شده و با طرز کار ،ســرویس و تعمیر قسمتهایی از آنها آشنا ميشويد.
قسمت اول:طریقه بیرون آوردن سبد

طبق شکل  1-326پس از جدا کردن شیلنگ آب ورودی از شیر آب ،دوشاخه
را از پریز جدا کنید.

مطابق شــکل  1-327دســتگیره در را به طرف پایین فشار داده و بهطرف بیرون

شکل 1-327
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بکشــید تا در باز شــود .هنگام بستن در ،باید صدای كليك که نشانگر بسته شدن
کامل در ميباشد ،شنیده شود.

مانندشــکل  1-328پس از باز شــدن در تا حد  90درجه ،ســبد را بهطرف بیرون
بکشید تا کامال ً روی در قرار گیرد.

این سبد گنجایش چیدمان ظروف زیر را دارد:

درشــکل  1-329سبد دوطبقه ظرفشــویی را مشاهده ميكنيد که یک سبد مجزا،
برای قاشــق و کارد و چنگال در آن قرار دارد .این سبد را از روی در برداشته و تا

شکل 1-328

انتهای کار عملی ،آنرا در جای مناسبی قرار دهید.

قسمت دوم  :طریقه باز کردن بازوهای آب افشان
این دســتگاه دارای دو بازوی آب افشــان در قسمت باال و پایین است .طبق شکل

 1-330برای جدا کردن بازوهای باال ،خار مخصوص آنرا با کمی فشار از شفت
استیل آن جدا کنید.در این حالت مخزن مایع جال دهنده نیز به خوبی دیده ميشود.

مطابق شکل  1-331خار مخصوص پالستیکی مقاوم را از جای خود خارج کنید.

شکل 1-329
مخزن مايع جالدهنده

در این حالت دریچه سیستم تهویه را مشاهده ميكنيد.

درشــکل  1-332شفت استیل و بازوی خارج شده از آن به خوبی دیده ميشوند.

افشــانک های روی بازوی آب افشــان طوری طراحی شده که با فشار آب ایجاد

شده توسط پمپ اصلی ،با سرعت در جهت چپ به گردش در می آیند و آب را

شکل 1-330

با فشار روی ظروف می پاشند.

درشــکل  1-333طرف دیگر بازوی آب افشــان را مشــاهده ميكنيد که آب از

خروجی ســقف ،وارد دهانه بازوی آب افشــان میشود .ســپس با به حرکت در
آوردن بازوی آب افشان ،آب را به روي ظروف میپاشد.

بازوي آبافشان باال
خار
دريچه سيستم تهويه

شکل 1-331
محل خروج آب
شفت

خروج آب
دهانه ورود آب

محل قرار گرفتن شفت
افشانكهاي غير هم جهت

شکل 1-333

شکل 1-332
109

مانندشــکل  1-334برای جدا کردن آب افشان پایین ،بازوی آن را با کمی فشار

آب افشان باال
بازوي آب افشان پايين

بهطرف باال بکشید تا از خار نگهدارنده پایین جدا شود.

طبق شکل  1-335آب افشان را از جایگاه خود جدا کرده و سپس آنرا بردارید.

در ایــن حالت محل خروج آب از پمپ به داخل بازوی آب افشــان را مشــاهده
ميكنيد .خروج این آب از افشــانکهای آب افشان ،باعث چرخش سریع بازوی
آب افشان و پاشیدن آب با فشار بر روی ظروف ميشود.

شکل 1-334

طبق شــکل  1-336با خارج شــدن آبافشــان اصلی پاییــن ،محل خروج آب

محل خروج آب
افشانكها

از پمپ اصلی ،ترموســتات حرارتی زیر المنت و ترموســتات حد به خوبی دیده
ميشــوند .همچنين نحوه قرار گرفتن ترموســتات در زیر المنــت  1000وات نیز
بهخوبي دیده ميشود.

درشکل  1-337محل ورود آب به داخل محفظهي شستشوي ظروف را مشاهده

شکل 1-335

ميكنيد.

محل خروج آب
ترموستاتها

قسمت سوم  :باز کردن و سرویس فیلترها
 3فیلتــر محافظ برای جلوگیری از ورود ذرات غذا به درون سیســتم گردش آب

این دستگاه تعبیه شده است .به منظور جلوگیری از ایجاد اختالل در کار دستگاه،
شکل 1-336
محل ورود آب به داخل ديگ

بهتر است هر چند روز یک بار فیلترها را به روش زیر باز و سرویس کنید.

طبق شــکل  1-338فیلتر لیوانی شــکل را  90درجــه در خالف جهت حرکت
عقربههای ساعت بچرخانید.

مطابــق شــکل  1-339پس از چرخانــدن فیلتر و آزاد شــدن ،آنرا بهطرف باال

کشیده و از جای خود خارج کنید.

مانندشکل  1-340با برداشتن فیلتر لیوانی ،فیلتر بزرگ سینی شکل آزاد ميشود.

شکل 1-337

حال دسته مخصوص آنرا گرفته و از جای خود خارج کنید.
فيلتر ليواني

شکل 1-338
110

فيلتر بزرگ

شکل 1-339

شکل 1-340

مانندشــکل  1-341با خارج کــردن فیلتر بزرگ ،فیلتر تخــت کوچکی که بین

فيلتر تخت كوچك

خروجــی دو پمپ تخلیــه و پمپ اصلی قرار گرفته را از درون شــیار خود بیرون

آوریــد .پــس از تمیز کردن فیلترهــا ،مجددا ً آنهــا را در جای خود قــرار دهید.
نکته :جهت جلوگیری از آســیب دیدن پمپ آب ،پس از تمیز کردن صافیها و

قبــل از قــرار دادن آنها در جای خود ،دقت کنید چیــزی در محفظه زیر صافیها
وجود نداشته باشد و پس از آن ،صافی لیوانی را بهطور کامل قفل کنید.

شکل 1-341
درپوش مخزن

قسمت چهارم  :باز کردن مخزن مایع جال دهنده
مخــزن مایع جال دهنده در حدود  100میلیلیتر ظرفیت دارد .این مقدار مایع برای

حدود  60بار شستشو کافی است و دستگاه بهطور خودکار ،عملکرد آنرا کنترل
ميكند .طبق شکل  1-342در محفظه مایع را بهصورت چپگرد بچرخانید تا باز شود.

مانندشکل  1-343مهره زیر درپوش را نیز بهصورت چپگرد بچرخانید تا باز شود

شکل 1-342
مهره
(زير درپوش مخزن)

و سپس آنرا از جای خود بردارید.

مطابق شــکل  1-344پس از باز کردن مهــره ،اورینگ آب بندی آنرا بردارید.
مانندشکل  1-345برای جدا شدن مخزن مایع ،باید درپوش مجرای خروجی آن به

شکل 1-343
اورينگ آببندي

داخل ماشین را باز کنید تا آزاد شود .پس از باز کردن در پشت ماشی نظرفش ویی،

بهراحتی ميتوانید مخزن مایع را از جای خود خارج کنید.

مطابق شــکل  1-346با یک پیچگوشتی چهارســو ،پی چهای مربوط به در پشت

ماشــین را باز کنید .در این حالت محل قرار گرفتن سیم رابط ،شیلنگ ورودی و

شکل 1-344

خروجی را مشاهده ميكنيد.

درپوش خروجي مايع

شکل 1-346

شکل 1-345
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مانندشــکل  1-347با باز شدن پی چهای در پشت ماشین ،زیر آنرا گرفته و کمی
به سمت راست و پایین حرکت دهید تا در از بدنه جدا شود.

مطابق شکل  1-348در را از بدنه جدا کنید .در این حالت هیدروستات و شیلنگ
الستیکی هوای آن را مشاهده ميكنيد.

شکل 1-347

درشــکل  1-349با باز شدن در پشــت ماشــین ميتوانید هیدروستات ،شیلنگ
الستیکی و مخزن هوای آن را مشاهده کنید.

مطابق شــکل  1-350هیدروســتات را از جــای خود بردارید تا مشــکلی برای

شکل 1-348

بیــرون آوردن مخــزن مایع جالدهنــده ایجاد نشــود .در این حالــت مخزن را

گرفتــه و بــا کمی فشــار از بدنه جــدا کنید .توجــه کنید که قبــ ً
ا درپوشهای

ورودی و خروجی مخزن مایع و مهره آن از قســمت داخل ماشین باز شده باشد.
درشــکل  1-351مشــاهده ميكنيد که مخزن مایع از جای خود جدا شده است.

هيدروستات
شيلنگ الستيكي هيدروستات
مخزن هواي هيدروستات

شکل 1-349

سوراخهای اتصال مخزن مایع به بدنه و بوبین مغناطیسی جهت عملکرد اتوماتیک
مخزن به خوبی دیده ميشوند.

درشــکل  1-352لولههای ورودی و خروجی مایع جالدهنده که از ســوراخهای
روی بدنه جدا شــده اســت را مشاهده ميكنيد که به وســیله دو عدد واشر تخت

الستیکی با بدنه آببندی ميشود .درضمن درپوش مجرای خروجی را در جای
شکل 1-350

خود قرار دهید و آنرا درجهت حرکت عقربههای ساعت محکم کنید.

بوبين مغناطيسي

شکل 1-351
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شکل 1-352

مطابق شــکل  1-353بهصورت نمادین و برای اينكه طریقه بســتن مهره محکم

کننــده مخزن مایع به بدنه را آزمایش کنیــد ،آن را در جای خود قرار داده و در
جهت حرکت عقربههای ساعت محکم کنید.

مطابق شــکل  1-354پــس از محکم کردن مهره اورینــگ آب بندی ،درپوش
مخزن مایع را در جای خود قرار دهید.

شکل 1-353

مانندشــکل  1-355پــس از قرار دادن اورینگ آببنــدی ،درپوش را در جای

خود قرار داده و در جهت حرکت عقربههای ســاعت محکم کنید .در این حالت
هیدروستات پنج سیم را مشاهده ميكنيد.

شــکل  1-356نحوه قرارگرفتن مخزن مایع را نشــان ميدهد .در ســمت راست،

شکل 1-354

مخصوص ریختن مایع به داخل مخزن و درپوش سوراخ دار سمت چپ ،مجرای
خروجی مایع به داخل دستگاه ميباشد.
طرز کار مخزن مایع جالدهنده :
تایمــر در زمان مقــرر ،به بوبین روی مخزن فرمان داده و با برقدار شــدن بوبین،

شکل 1-355

مجرای خروج مایع باز شــده و بســتگی به مقــدار تنظیم آن ،مایع وارد ماشــین
ميشود.

توجه :اگر در هنگام پرکردن مخزن ،مایع جالدهنده ســرریز شــد حتماً آنرا با

دستمال پاک کنید.

شکل 1-356

توجه  :دقت کنید پس از پر کردن مخزن مایع جالدهنده ،در آنرا محکم ببندید.
قســمت پنجم :طریقه بیرون آوردن هیدروســتات و طرز کار آن
شــکل  1-357نحــوه قرارگرفتن هیدروســتات در پشــت ماشی نظرفشــویی را
نشــان ميدهد .هیدروســتات را گرفته و با کمی فشــار آن را از بدنه جدا کنید.

شکل 1-357
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طبق شــکل  1-358هیدروستات در واقع سیســتم هوشمند جلوگیری از سرریز
شدن آب ميباشد و فشار آب را بهطور پیوسته ،اندازهگیری ميكند.

کاربرد دیگر هیدروستات عالوه بر تنظیم سطح آب این است که اگر به هر دلیل

سطح آب از حد مجاز باالتر آمده باشد ،پمپ تخلیه را بهكار انداخته و از سرریز
شدن آب جلوگیری ميكند.

شکل 1-358
محل قرارگرفتن
ميكروسوئيچ

قسمت ششم :طرز کار میکروسوئیچ
در صورت باز شــدن در دســتگاه به هر دلیل ،برق دستگاه قطع شده و از پاشیده
شدن آب به خارج جلوگیری به عمل می آورد.شکل  1-359محل قرار گرفتن
میکروسوئیچ را درپشت ماشین نشان ميدهد.

با بسته شدن در ماشین ،نیرویی توسط یک میله بلند به میکروسوئیچ وارد ميشود

شکل 1-359

و باعث بســته شدن مدار الکتریکی ميشود .حال اگر در ماشین باز شود ،نیرو از
روی میکروسوئیچ برداشته شده و مدار الکتریکی قطع ميشود.

نوك اهرم بلند
فلزي

درشــکل  1-360محل قرار گرفتن اهرم بلند میکروسوئیچ ،دستگیره در ،زائده

زائده در
دستگيره در

قفل کننده در و میله بلند فلزی نشان داده شده است.

قسمت هفتم :طریقه استفاده از پودر یا مایع
شکل 1-360

برای شستشــوی ظروف از مایع یا پودر پاک کننده مخصوص دســتگاه استفاده

کنید .یک قاشــق غذاخوری پودر یا محلول را در محل مخصوص آن که درون

در دستگاه ميباشد بریزید(.شک 
ل )1-361

اگر ظروف داخل سبد زیاد است و یا ظرفها خیلی چرب شده اند ،محل پودر

را کام ً
ال پر کنید و در ســایر موارد باید نســبت به میزان کثیفی یا تعداد ظروف،
جاپودري

شکل 1-361

مایع یا پودر کمتری را در جاپودری بریزید

توجه :اگر از مایع یا پودر شستشو بیش از اندازه استفاده کنید ،کف زیادی تولید

شده و از کنارههای در ماشین بیرون میریزد و ظرفها به خوبی تمیز نميشوند
و اثرات پودر بر روي آنها باقيميماند.
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قسمت هشتم :باز کردن پانل و ولوم تایمر
مطابق شکل  1-362برای باز کردن تایمر ،حتماً باید ولوم تایمر را بیرون آورید.
برای این کار ولوم را محکم گرفته و بهطرف بیرون بکشید.

مانندشکل  1-363با کمی فشار ،ولوم تایمر را از جای خود خارج کنید .در این
حالت دو عدد پیچ محکم کننده تایمر نیز دیده ميشوند

شکل 1-362

طبق شــکل  1-364یک پیچ گوشــتی کوچک نوک تیز را دو طرف قاب پانل،
اهرم کرده و با آزادكردن پايههاي آن ،آنرا باز کنید.

درشــکل  1-365با برداشــتن قاب روی پانل فرمان ،المپهای خبر و کلیدهای
فرمان قابل دسترسی ميباشند.

شکل 1-363

قسمت نهم :طریقه باز کردن صفحه زیر ماشی نظرفشویی
مطابق شــکل  1-366به وسیله یک پیچگوشتی چهارسو ،پی چهای صفحه زیر را
باز کنید تا از بدنه جدا شود.

شکل 1-364

درشکل  1-367با باز شدن صفحه زیر ماشین ميتوانید تایمر ،پمپ تخلیه ،پمپ

كليد شست و شوي
ميوه و سبزي

المپهاي خبر كليد انتخاب
درجه حرارت

اصلی و حوضچه آب را مشاهده کنید.

شکل  1-368نحوه اتصال پمپ تخلیه و پمپ اصلی به حوضچه را نشان ميدهد.
همچنين ميتوانید خازن راه انداز پمپ اصلی و شیر برقی را مشاهده کنید.

شکل 1-365

تايمر
حوضچه آب
پمپ تخليه
پمپ اصلي

خازن
شير برقي

شکل 1-368

شکل 1-367

شکل 1-366
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ل  1-369این دستگاه با یک شیر آب سردکار ميكند .مجرای ورودی
مطابق شک 

و خروجــی این شــیر برقی ،با یکدیگر زاویه  90درجه تشــکیل میدهند .به همین
دلیل به آن شیربرقی  90درجه ميگويند.

شکل 1-369

قسمت دهم :طریقه باز کردن تایمر
شــکل  1-370یک نوع تایمر الکترومکانیکی را نشان ميدهد .برای جدا کردن
تایمر از بدنه ،باید اهرم سر شفت تایمر را باز کنید.

مانندشــکل  1-371با یک پیچگوشتی چهارسو ،دو عدد پیچ محکمکننده تایمر
به بدنه را باز کنید.

شکل 1-370

مطابق شــکل 1-372پس از باز شدن پی چها ،تایمر آزاد ميشود وميتوانید آنرا

گرفته و از جای خود بیرون آورید.

درشــکل  1-373تایمر از جای خود بیرون آورده شده و در این حالت ميتوانید
شکل 1-371

موتور تایمر و رله مخصوص را مشاهده کنید.

شــکل  1-374توپی تایمر را از بغل و رله نگهدار را از قسمت انتها نشان ميدهد
که برای محدود کردن حرکت توپی تایمر بهكار می رود.

درشکل  1-375دو ترموستات ایمنی و حرارتی را نشان ميدهد که یکی کنترل

دمای المنت و دیگری کنترل دمای آب درون دستگاه را بر عهده دارد و از گرم شدن
شکل 1-372

دســتگاه و آسیب دیدن آن بر اثر باال رفتن ناخواسته حرارت جلوگیری ميكنند.
ترموستات سه فيش NO
ترموستات چهار فيش NO

موتور تايمر

تويي تايمر

رله

انتهاي رله

شکل 1-373
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شکل 1-375

شکل 1-374

قسمت يازدهم :طریقه باز کردن پمپ تخلیه ظرفشویی

بست مخصوص

مطابق شــکل  1-376با یک پیچ گوشــتی دوسو ،بســت مخصوص را بهصورت
کشویی باز کنید تا پمپ از حوضچه آب جدا شود.

درشکل  1-377بســت مخصوص را مشاهده ميكنيد که دندههای آن از هم باز
شده و آماده آن است که بعد از اتمام کار با فشار کمی قفل شود.

شکل 1-376

مانندشکل  1-378بست مخصوص محکم کننده شیلنگ خروجی پمپ تخلیه را
نیز مانند نمونه قبلی باز کنید تا شیلنگ از پمپ جدا شود.

مطابــق شــکل  1-379پمپ تخلیه را بهطرف پایین بکشــید تا از شــیلنگ رابط

ل 1-377
شک 

حوضچه آب جدا شود.

مطابق شــکل  1-380برای بــاز کردن قاب روی پروانه پمــپ ،ابتدا خار محکم

کننده آنرا آزاد کنید تا بتوانید قاب را به راحتی بچرخانید.

شک 
ل 1-378

مانندشــکل  1-381قــاب روی پروانــه را در جهت حرکت عقربههای ســاعت
بچرخانید تا از بدنه جدا شود.

مطابق شکل  1-382پس از جدا شدن قاب روی پروانه از بدنه پمپ تخلیه ،آنرا

از جای خــود بردارید .در این حالت پروانه و اورینــگ آببندی به خوبی دیده

ميشوند.

ل 1-379
شک 
خار

قاب روي پروانه

ل 1-382
شک 

ل 1-381
شک 

ل 1-380
شک 
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مانندشــکل  1-383اورینگ(واشر الستیکی آب بندی) را از جای خود بردارید

و آنرا مورد بررســی قرار دهید که پوسیدگی یا فشردگی شدید نداشته باشد .در
غیر اينصورت حتماً آنرا تعویض کنید.

قســمت دوازدهم :طریقه باز کردن پمپ اصلی ظرفشویی رومیزی
ل 1-383
شک 

درشکل  1-384پمپ اصلی ظرفشویی را مشاهده ميكنيد که وظیفه آن این است

که آب موجود در حوضچه را با فشار بر روی ظروف میپاشد تا ظروف شسته شوند.
مشخصات فنی پمپ اصلی:

 f = 50 HZفرکانس

-

 V = 230 Vولتاژ

-

شکل 1-384

 P1 = 100 Wتوان

-

 I = 0/4Aجريان

-

 P max = 0/316 barحداکثر فشار

-

مطابق شکل  1-385با یک سیمچین بست کمربندی خروجی آب به بازوی آب

افشان باال را قطع کنید.

نظیرشــکل  1-386بســت کمربندی محکــم کننده پمپ آب به شــیلنگ رابط
ل 1-385
شک 

حوضچه را توسط سیم چین قطع کنید.

مانندشکل  1-387پس از قطع بست های کمربندی،الستیک های لرزهگیر را از
موتور جدا کنید.

مطابق شکل  1-388الستیک لرزهگیر پایین را از بدنه موتور جدا کنید.

مطابق شــکل  1-389شــیلنگ خروجی آب به طرف بازوهای آب افشــان را از
درپوش پروانه موتور جدا کنید.

شکل 1-386
الستيك لرزه گير

الستيك لرزه گير باال

شکل 1-387
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شکل 1-388

شکل 1-389

نظیرشــکل  1-390پس از جدا شــدن شــیلنگ خروجی به طرف بازوهای باال،
انتهای موتور را کمی بلند کنید تا الســتیک لرزهگیر بــاالی آن را بتوانید از بدنه

جدا کنید .در این حالت موتور آزاد شده و تنها از طریق رابط به بازوی آب افشان
پایین با بدنه درگیر ميباشد.

مانندشــکل  1-391درپــوش ورود آب به بازوی آب افشــان پایین را در جهت

عکــس حرکــت عقربههــای ســاعت بچرخانید تــا از پمــپ اصلی جدا شــود.

شکل 1-390
درپوش ورود آب به
آب افشان

مطابق شکل 1-392پس از جدا شدن درپوش از پمپ اصلی آن را از جای خود
بردارید تا پمپ اصلی آزاد شود.

درشکل  1-393رزوهای خروجی پمپ اصلی از بدنه جدا شده و دیده نميشوند.
مطابق شــکل  1-394پمپ اصلی از بدنه جدا شــده و ســوراخ ورودی به داخل
ماشــین به خوبی از زیر ماشین دیده ميشود.در ضمن ترمینال برق ورودی موتور

شکل 1-391
درپوش متصل به
پمپ اصلي
رزوههاي خروجي
پمپ اصلي

پمپ اصلی را مشاهده ميكنيد.

شکل 1-392

درشــکل  1-395نحوه قــرار گرفتن درپوش و خروجی پمپ اصلی را مشــاهده
ميكنيد.در ضمن واشر آب بندی پمپ به بدنه نیز دیده ميشود.

نظیرشــکل  1-396پمپ اصلی ظرفشویی را مشــاهده ميكنيد که در این حالت

محــل ورود آب به پمــپ و خروج آب پس از ایجاد فشــار به طرف بازوی آب
افشان پایین دیده ميشود.

شکل 1-393

در شــکل  1-397نمای دیگری از پمپ اصلی را مشــاهده میکنید که به خوبی
ورودی آب به پمپ و دو خروجی آب پمپ به دو آب افشــان باال و پایین نشــان

داده شده است.

سوراخ ورودي
ترمينال موتور

شکل 1-394

خروج آب از پمپ
ورود آب به موتور
خروج آب از پمپ به
آب افشان پايين

واشر آب
بندي

ورود آب از حوضچه
به داخل پمپ
خروج آب از پمپ به
آب افشان باال

شکل 1-396

شکل 1-397

شکل 1-395
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قسمت سيزدهم :طريقه بازكردن سختیگیر داخلی آب Magnetizer
بدون نیاز به نمک مخصوص

امالح موجود در آب بازده شستشــو را در ماشــينهای ظرفشویی به شدت پایین

میآورند ،از همین رو ماشينهای ظرفشویی از سختیگیرهای شیمیایی که نیاز به

شکل 1-398
قاب روي
Magnetizer

استفاده مداوم از نمک مخصوص دارند،استفاده ميكنند.اما این ماشین با بهرهمندی
از سیســتم مغناطیسی که شیمیایی نبوده و به هیچ ماده مصرفی نیاز ندارد ،باالترین

اثر ســختیگیری را به صورت دایم برای شما تامین ميكندکه نتیجه آن ،مصرف

پایینتر مواد شوینده و جالی بیشتر ظروف خواهد بود.

مطابق شــکل  1-398مهره طرف اتصال به شــیر برقی را نشان ميدهد که ضامن

شکل 1-399

مخصوص در آن تعبیه شده است و برای محکم کردن مهره ،باید آنرا در جهت

حرکت عقربههای ســاعت چرخاند .توجه داشته باشــید که این مهره دارای یک

ضامــن ميباشــد و برای باز کــردن آن ،باید در ابتدا ضامــن را بزنید .برای دیدن
 ،Magnetizerپیچهای دوطرف آنرا با یک پیچ گوشتی باز کنید.

مانندشــکل  1-399پس از باز شــدن پی چهای طرفین ،قــاب روی آنرا بهطرف
بیرون بکشید.

شکل 1-400

مانندشــکل  1-400با کنار رفتن قاب Magnetizer ،به خوبي دیده ميشــود.
همچنيــن لوله ورودی آب را نیز می بینید کــه از بین دو آهنربای قوی عبور داده
شده تا آب را یونیزه کند.

مطابق شــکل  1-401بست کمربندی محکم کننده آهنرباها به لوله آب ورودی

را قطع کنید.

شکل 1-401

مانندشــکل  1-402با باز شدن بست کمربندی ،قاب نگهدارنده آهنرباها از روی

لوله ورودی آب بهطرف ماشین باز ميشود.

مطابق شــکل  1-403با یک آزمایش ســاده و بهوســيله پیچگوشتی ،ميتوانید
قدرت آهنرباها را امتحان کنید.

شکل 1-402
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شکل 1-403

طبق شــکل  1-404قبل از رسیدن پیچ گوشــتی ،آهنربا با قدرت آهنربایی خود
جذب پیچ گوشتی ميشود.

درشــکلهــای  1-405و  1-406و  1-407یــک  Magnetizerجدید را در
حالتهای مختلف مشاهده ميكنيد.

درشکل  1-407محل قرار گرفتن آهنربای داخل این دستگاه با یک پیچ گوشتی

شکل 1-404

نشــان داده شده است .در ضمن این نوع سختیگیر آب برای ظرفشوييهای تک
شیر استفاده ميشود.

درشکل  1-408نوعی سختیگیر آب ( )Magnetizerبرای ظرفشوييهای دو
شیر با آب سرد و گرم را مشــاهده ميكنيد .مطابق شکل یونهای (مولکولهای

باردار ) نامنظم آب ورودی پس از عبور از میان آهنربای سختیگیر آب ،بهصورت

شکل 1-405

منظم وارد ماشی نظرفش ویی شده و در نتیجه از سختی آب کاسته ميشود.

شکل 1-406

شکل 1-407

شکل 1-408
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قســمت چهاردهم :طریقه آزمایش ســیمپیچی موتور ظرفشــویی
رومیزی

مطابق شــکل  1-409برای آزمایش اتصال بدنه موتور ،کافی اســت توسط اُهم

متــر ،مقاومت بین بدنه موتور و هر یک از ســر ســیمهای موتــور را اندازهگیری
شکل 1-409

کنید .اگر اهم متر مقدار  1را نشان دهد ،اتصال بدنه وجود ندارد.

طبــق شــکل  1-410توســط اُهم متــر ،مقاومت بین ســیم مشــترک و یکی از

سرســیمهای موتور را اندازهگیری کنید .اهم متر مقدار  92 Ωرا نشــان ميدهد.

توجه کنید که این موتور دارای دو ســیم پیچ مشــابه ميباشد و بین آنها یک سر

شکل 1-410

سیم مشترک وجود دارد.

مانند شــکل  1-411توســط اهممتر ،مقاومت بین سیم مشترک و سر سیم دیگر

موتور را اندازهگیری کنید .اهم متر مقدار  73 Ωرا نشان ميدهد .توجه کنید که

مســاوی نبودن مقدار مقاومت دو سیم پیچ مشابه ،بیانگر این است که سیم پیچی
موتور معیوب است و باید باز شود.

شکل 1-411

مطابق شکل  1-412توسط اُهم متر ،مقاومت بین دو سر سیم موتور را اندازهگیری

کنیــد .اُهــم متر مقدار  165 Ωرا نشــان ميدهد که جمع مقاومت دو ســیم پیچ

ميباشد.

شکل 1-412

قسمت پانزدهم :طریقه باز کردن موتور ظرفشویی رومیزی
درشکل  1-413موتور ظرفشویی را مشاهده ميكنيد که از دو قسمت الکتروموتور

و پمپ تشــکیل شــده است .پس از آزمایش اهمگیری از ســیم پیچهای موتور،
مشخص شد که موتور معیوب است و براي تعمیر موتور ،باید آن را باز کنید.

الكترو موتور
پمپ

شکل 1-413
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مطابق شــکل  1-414با یک پیچ گوشــتی تخت ،خار قفــل کننده قاب پمپ را
آزاد کنید.

درشکل  1-415پس ازآزاد شدن خار ،قاب پمپ را در جهت حرکت عقربههای
ساعت به آرامی بچرخانید .به نشانه روی بدنه پمپ توجه کنید.

شکل 1-414

مانندشــکل  1-416قاب پمپ را به آرامی بچرخانید تا به واشر زیر قاب آسیبی
نرسد .دقت کنید که نیروی بیش از حد به آن وارد نکنید.

طبق شــکل  1-417قاب پمپ را از بدنه جدا کنیــد .در این حالت پروانه پمپ

دیده ميشود.

شکل 1-415

مطابق شکل  1-418با جدا شدن قاب پمپ از بدنه ،واشر آببندی (اورینگ) و
ساختار مخصوص داخل قاب پمپ را مشاهده ميكنيد.

درشکل  1-419نمایی از باالی پمپ را مشاهده ميكنيد که در آن پروانه هشتپر

شکل 1-416

و خارهای نگهدارنده قاب پمپ به خوبی دیده ميشوند.

مطابق شــکل  1-420واشر الســتیکی آببندی(اورینگ) قاب پمپ را از جای

خود خارج کنید.

پروانه پمپ
قاب پمپ

شکل 1-417

واشر آب بندي
(اورينگ)
خارهاي نگهدارنده
قاب پمپ

شکل 1-420

داخل قاب پمپ

شکل 1-419

شکل 1-418
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قسمت شــانزدهم :طریقه خارج کردن پروانه پمپ اصلی ظرفشویی
رومیزی

مطابق شکل  1-421واشر آب بندی(اورینگ) قاب پمپ را از جای خود برداشته

و بازدید کنید .اگر در آن آثاری از پوســیدگی ،زدگی و یا فشردگی بیش از حد

پروانه
واشر آب بندي
اورينگ

شکل 1-421

وجود داشت ،باید تعویض شود.

مانندشکل  1-422دو عدد پیچ گوشتی تخت دوسوی یک اندازه را از دو طرف
زیر پروانه اهرم کنید تا از شیارهای هزار خار خود ،خارج شود.

طبق شــکل  1-423پس از جدا شــدن پروانه پمپ از روی شــیارهای هزار خار

شکل 1-422

شفت رتور ،آنرا از جای خود بردارید.

پروانه پمپ

مطابق شکل  1-424با برداشتن پروانه پمپ ،سیلد (فیبر و فنر) که کار آب بندی
پمپ را نسبت به الکتروموتور انجام ميدهد مشاهده ميكنيد.

قسمت هفدهم :طریقه بیرون آوردن ســیلد پمپ اصلی ظرفشویی
شکل 1-423

رومیزی

مطابق شــکل  1-425پس از بیرون آوردن پروانه پمپ اصلی ،ميتوانید ســیلد
(فیبر و فنر ) را با اهرم کردن از شــفت رتور بیرون آورید .در این حالت ميتوانید

الستیک آب بندی داخل سیلد را مشاهده کنید.
سيلد
(فيبر آب بندي)

شکل 1-424

الستيك آب بندي
داخل سيلد

بیشتر در آب بندی پمپها استفاده ميشود و ساختار آن با کاسه نمد متفاوت است.

سيلد كامل

شکل 1-425
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درشکل  1-426ميتوانید سیلد ( فیبر و فنر ) و کفی آن را مشاهده کنید .از سیلد

شکل 1-426

شکل  1-427دو سطح صیقلی سیلد را که روی هم حرکت ميكنند نشان ميدهد
که قسمت باالیی آن متحرک و قسمت پایینی آن ثابت است.

مانندشــکل  1-428با دو عدد پیچ گوشتی دوسوی ،کف پمپ را که محل قرار

گرفتن واشــر آببندی (اورینگ) و چینی پایینی ســیلد ميباشــد ،از جای خود

چيني باال
چيني پايين

خارج کنید.

شکل 1-427

مانندشــکل  1-429کــف پمــپ را از جای خــود بردارید .جنــس آن از نوعی
پالستیک ميباشد.

درشــکل  1-430نمــای دیگری از کف پمپ را مشــاهده ميكنيد .وجود پرهها

كف پمپ اصلي

شکل 1-428

در ســاختار کــف پمپ ،باعث ميشــود کــه اســتحکام آن چندین برابر شــود.
قسمت هجدهم :طریقه باز کردن الکترو موتور پمپ اصلی ظرفشویی
رومیزی

مانندشکل  1-431قبل از باز کردن پی چهای الکتروموتور ،با یک ماژیک یک خط
بکشید تا درپوش سر موتور و استاتور و درپوش ته موتور ،عالمت گذاری شوند.

كف پالستيكي پمپ

شکل 1-429

مطابق شــکل  1-432روی درپوش ته موتور و اســتاتور ،خطوط کوتاه دیگری

عمــود بر خــط قبلی بکشــید تــا در هنگام مونتــاژ ،با مشــکلی مواجه نشــوید.

روي ديگر كف پالستيكي
پمپ اصلي

شکل 1-430

شکل 1-432

شکل 1-431
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مانندشکل  1-433با یک پیچ گوشتی چهار سو ،چهار عدد پیچ بلند آنرا باز کنید.
طبق شکل  1-434پس از باز کردن پی چهای بلند موتور ،با یک چکش کوچک
و با چند ضربه بهطور قرینه ،سر موتور را از استاتور جدا کنید.

پيچهاي بلند

شکل 1-433

مطابق شــکل  1-435با دســت طرف مقابل ضربات چکــش را محکم به طرف

پایین فشار دهید تا سر موتور به درستی از جای خود خارج شود.

مانندشــکل  1-436با جدا شدن سر موتور ،سیم پیچی موتور و استاتور به خوبی
دیده ميشوند.

سر موتور

شکل 1-434

طبق شــکل  1-437سر موتور را از اســتاتور جدا کنید .در این حالت محل قرار

گرفتن بلبرینگ داخل ســر موتور و بلبرینگ روی شــفت رتور نشــان داده شده

است.

مطابق شــکل  1-438رتور را از داخل اســتاتور خارج کنید .بلبرینگها ،داخل
شکل 1-435

استاتور و رتور را نیز به خوبی مشاهده ميكنيد.

مطابق شــکل  1-439انتهای موتور را از اســتاتور جدا کنید تا بتوانید به درســتی

ســیمپیچی را از دو طرف مورد بازدید قرار دهید و عیبهای احتمالی را به خوبی

تشــخیص دهید .در این حالت واشر فیبری را در جا بلبرینگی سر موتور ،مشاهده

ميكنيد.

استاتور
سيم پيچي استاتور

شکل 1-436

داخل استاتور

شکل 1-437
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روتور

شکل 1-438

واشر فيبري

شکل 1-439

مانندشــکل  1-440پس از جدا شــدن ســر و ته الکترو موتور ،سیمپیچی آنرا
بهطور کامل بررســی و آزمایش کنید .در این حالت سوختگی موتور را به خوبی

سوختن نخها و
سيمهاي مسي

مشاهده ميكنيد.

درشــکل  1-441پس از جدا شــدن انتهای موتور از استاتور ،واشر فنری که زیر

بلبرینگ قرار ميگيرد ،دیده ميشود.

شکل 1-440

مطابق شــکل  1-442واشــر فنری را از جای خود خارج کنید .این واشر طوری
طراحی شده است که لقی رتور را پس از مونتاژ از بین می برد.

قســمت نوزدهم :طریقه آزمایش مقاومت ُاهمی ســیم پیچی موتور

شکل 1-441

ظرفشویی رومیزی

مطابق شکل  1-443توسط اهم متر ،مقاومت بین دو سر سیم  2و  Cرا اندازهگیری

کنید .اهممتر مقدار  50 Ωرا نشــان ميدهد این موتور از نوع پمپهای دو جهته
است و دارای دو سیم پیچ مشابه ميباشد.

مطابق شکل  1-444توسط اهم متر ،مقاومت بین دو سر سیم  1و  Cرا اندازهگیری

کنید اهم متر مقدار  50 Ωرا نشان ميدهد.

واشر فنري

شکل 1-442

مطابق شکل  1-445برای تکمیل شدن آزمایش ،توسط اهم متر مقاومت بین دو

ســر ســیم  2و  1را نیز اندازهگیری کنید .اهم متر مقدار 100 Ωرا نشــان ميدهد

در این حالت متوجه میشــویم که سیم پیچی موتور بهصورت درست انجام شده
است.

شکل 1-443

شکل 1-445

شکل 1-444
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قسمت بيستم :طریقه تعویض بلبرینگ موتور ظرفشویی رومیزی
مطابق شــکل  1-446جهت بیرون آوردن بلبرینگ معیوب ،ابتدا باید پولیکش
مناسب این کار را تهیه کنید.

مانندشکل  1-447پس از تنظیم کردن بازوهای پولی کش ،نوک خمیده بازوها

شکل 1-446

را در پشــت بلبرینگ قرار داده و نوک پیچ وســط پولیکش را روی شفت رتور
قرار دهید.

طبق شــکل  1-448با چرخاندن دســته پولی کش در جهت حرکت عقربههای

ساعت ،بلبرینگ کمکم از روی شفت رتور به بیرون کشیده خواهد شد.

درشــکل  1-449بلبرینگ از روی شفت رتور خارج شده است .شماره بلبرینگ

شکل 1-447

را که بهصورت  6000-2Zميباشد یادداشت کنید .قطر بیرونی بلبرینگ 26mm

و قطر داخلی آن

10 mm

م يباشد و دو طرف آن دارای روپوش فلزی است.

مطابق شــکل  1-450با داشتن شماره بلبرینگ معیوب ،ميتوانید مشابه آنرا تهیه
کنید.

مطابق شکل  1-451پس از قرار دادن بلبرینگ سالم روی شفت رتور ،ميتوانید

شکل 1-448

یک بوشــی را تهیــه کنید که قطر داخلی آن چند صدم میلیمتر بزرگتر از شــفت
موتور باشــد ولی قطــر خارجی آن هم اندازه قطر خارجی حلقه وســط بلبرینگ
باشد .سپس بوش را روی بلبرینگ قرار دهید.

مانندشــکل  1-452با زدن ضربات مستقیم چکش بر روی بوش ،بلبرینگ را در
شکل 1-449

جای خود قرار دهید .همانطوري كه در شــکل ديده ميشــود ســر ديگر شفت
آرميچري روي سندان قرار گرفته است.

شکل 1-450
شکل 1-451
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شکل 1-452

طبق شــکل  1-453پس از قرار گرفتن بلبرینگ در جای خود ،بوش را از روی
آن بردارید.

قســمت بيســت و يكم :طریقه آزمایش لنگی بلبرینگ و شفت رتور
ظرفشویی رومیزی

طبق شکل  1-454پس از قرار گرفتن بلبرینگ در جای خود و اتمام کار ،با یک

دست بلبرینگ را گرفته و با دست دیگر آن را بچرخانید .در صورت صحیح قرار
نگرفتن بلبرینگ ،لنگی و لرزش آن روی دست به خوبی احساس خواهد شد.

شکل 1-453

شکل 1-454
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تشخیص عیبهای مکانیکی و الکتریکی ماشی نظرفشویی
در این قســمت ازکتاب با تعدادی معایب مکانیکی و الکتریکی انواع
ماشی نظرفشویی آشنا ميشويد که عبارتند از :

• ماشی نظرفش ویی کار نميكند و المپ نشانگر برق ورودی خاموش است

• ماشی نظرفش ویی کار نميكند ،ولی المپ نشانگر برق ورودی روشن است
• ماشی نظرفش ویی روشن ميشود اما آب وارد دستگاه نميشود
• آب تخلیه نميشود و درظرفشویی باقی میماند

• چراغ مربوط به کاهش مقدار نمک خاموش نميشود

• چراغ قرمز مربوط بــه مایع جالدهنده با وجود اضافه کردن مایع ،همچنان
روشن باقی مانده است

• پودر در جاپودری یا روی در باقی میماند.
• پودر بر روی ظروف مشاهده ميشود

• کف بیش از حد ایجاد شده و از درماشین خارج ميشود
• ماشین نمک زیادی مصرف ميكند

• ظرفشویی صدای غیر عادی ميدهد

• ذرات غذا روی ظروف باقی می مانند
• ظروف ،سفیدک می زنند
• ظروف خشک نميشوند

• لیوانهای شیشهای یا کریستال شیری رنگ شده و یا ترک خوردهاند
• ظروف شیشهای یا کریستال ،مات شدهاند

• لیوان و قاشق و چنگال ظاهری مات دارند
• ظروف فوالدی و استیل لکهدار شدهاند

بيشتر بدانيم
اســتفاده از ماشینظرفشویی تا حد قابل توجهی مصرف آب خانگی را
کاهش میدهد.
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در اين قســمت با تعدادی از معایب مکانیکی و الکتریکی انواع ماشينهای
ظرفشویی دیجیتال آشنا ميشويد

• ماشی نظرفشویی کار نميكند و المپ نشانگر برق ورودی خاموش است
 -پ ریز برق ندارد

 -دوشاخه درست به پ ریز وصل نشده است

 -فیور برق سوخته است

 -سیم رابط معیوب است

• ماشی نظرفشویی کار نميكند ،ولی المپ نشانگر برق ورودی روشن است
 -شیر آب بسته است

 -فشار آب کم است

 -آب ساختمان قطع است

 -دکمه روشن /خاموش را فشار ندادهاید

 -دکمه شروع را فشار ندادهاید

 -ظرفش ویی به شیر آب وصل نشده است

 -در ظرفش ویی درست بسته نشده است

 -شيلنگهای ورودی آب تا خوردهاند

 -دستگاه در حال توقف موقت است ( باید کلید توقف /ادامه را بزنید )

 -صفحه کلید قفل است (باید کلید پرش را فشار داده و چند لحظه نگهدارید)

• ماشی نظرفشویی روشن ميشود اما آب وارد دستگاه نميشود
 جریان آب وجود ندارد و قطع شده است -شیر آب بسته است

 فیلتر شیر برقی ورودی آب مسدود شده است -شیر برقی معیوب است

 شيلنگهای ورودی آب تا خوردهاند -فشار آب کم است
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• آب تخلیه نميشود و درظرفشویی باقی میماند
 -فیلترها کثیف بوده یا مســدود شــدهاند (وجود مقــداری آب در زیر فیلترها طبیعی

است)

 -شیلنگ تخلیه مسدود شده است

 -ل وله فاضالب مسدود یا گرفته شده است

 -ب رنامه انتخاب شده تمام نشده است

 -پمپ تخلیه معیوب است

• چراغ مربوط به کاهش مقدار نمک خاموش نميشود
 -مقدار نمک کم است

 -ســختی آب کم بوده و به نمک نیاز ندارد و نبایــد در مخزن نمک ریخت و چراغ

همیشه روشن میماند

• چراغ قرمز مربوط به مایع جالدهنده با وجود اضافه کردن مایع ،همچنان

روشن باقی مانده است

 -مخزن مایع جالدهنده به اندازه کافی پر نشده است

 -شناور مخزن مایع جالدهنده گیر مکانیکی دارد و باید با ته پیچ گوشتی چند ضربه

به زیر درپوش مخزن بزنید

• پودر در جاپودری یا روی در باقی می ماند
 -یکی از ظروف مانع باز شدن در محفظه پودر شده است

 سیستم مکانیکی بازکننده در جاپودری معیوب است مجرای بازوی آب افشان مسدود شده است -بوبین مربوط به جاپودری سوخته است

 -تاریخ انقضای پودر شستشو ،سپری شده و یا نوع آن مناسب نیست و در جاپودری

سفت شده است.

 -بــازوی آب افشــان به ظروف برخورد ميكند و حرکت آن متوقف شــده اســت.

 جاپودری در زمان ریختن پودر مرطوب بوده و پودر در جاپودری سفت شده است.132

• پودر بر روی ظروف مشاهده ميشود
 -تاریخ انقضای پودر شستشو سپری شده است

 -نوع پودر شستشو نامرغوب بوده و استاندارد نیست

 فاصلهي بين ظروف رعايت نشده و روي هم قرار دارند• کف بیش از حد ایجاد شده و از درماشین خارج ميشود
 از پودر دستی لباسشویی و يا مايع ظرفشويي براي ضد عفوني كردن ميوه و سبزيجاتبه جای پودر ظرفشویی استفاده شده است

 -از مواد شوینده ،بیش از حد استفاده شده است

 موقع پرکردن مخزن مایع جالدهنده ،مایع سرریز شده است .در این حالت از برنامهتخلیه استفاده کنید و سپس برنامه را از ابتدا اجرا کنید

• ماشین نمک زیادی مصرف ميكند
 -درپوش محفظه نمک درست بسته نشده است

 -درجه تنظیم نمک به حدکافی نبوده است

 -شیر برقی مربوط به مخزن نمک ،معیوب شده است

• ظرفشویی صدای غیر عادی ميدهد
 -ظرفشویی درست نصب نشده است

 بازوی آبافشان روی ظروف کشیده ميشود -تراز بودن ظرفشويي رعايت نشده است

• ذرات غذا روی ظروف باقی می مانند
 فیلتر شستشــو کثیف یا مســدود شده و یا درســت در جای خود ،قرار نگرفته است -مجرا یا سوراخهای بازوی آب افشان کثیف شدهاند

 -بازوهای آب افشان به ظروفگیر ميكنند

 -از مواد شــوینده نا مناســب اســتفاده شــده و یا مقدار آن به حد کافی نبوده اســت

 ظروف به درستی در سبد قرار نگرفته اند و برخی از ظروف با یکدیگر تماس دارند133

 -مقدار ظروف در سبدها بیش از حد ظرفیت ماشین ميباشد

 -برنامه شستشو مناسب نیست

 -لوله فاضالب مسدود شده است

 ذرات غذا روی ظروف خشک شده است• ظروف خشک نميشوند
 -مایع جال دهنده در دستگاه وجود ندارد

 -مقدار مایع جال دهنده درست تنظیم نشده است

 -ظروف به درستی در سبد قرار نگرفتهاند

 ظروف خیلی زود از ظرفشویی بیرون آورده شدهاند -برنامه شستشو مناسب نیست

 -المنت معیوب شده یا کار نميكند

• ظروف سفیدک می زنند
 -مقدار پودر یا مایع جال دهنده کم بوده است

 -در محفظه نمک درست بسته نشده است

 -محفظه نمک خالی از نمک یا آب است

 درجه تنظیم سختی آب نسبت به آب منطقه ،درست انتخاب نشده است -از ماده پاک کننده بدون فسفات استفاده شده است

 لیوانهای شیشهای یا کریستال ،شیری رنگ شده و یا ترک خوردهاند -از مواد شوینده نا مناسب استفاده شده است

 -این ظروف برای شسته شدن در ظرفشویی مناسب نیستند

 ظروف شیشهای یا کریستال مات شدهاند -مقدار مایع جال دهنده کافی نیست

 لیوان و قاشق و چنگال ظاهری مات دارند -مقدار مایع جال دهنده بیش از حد است
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• ظروف فوالدی و استیل ،لکه دار شده اند
 -این ظروف برای شسته شدن در ظرفشویی مناسب نیستند

 -ظروف به درستی در سبد قرار نگرفتهاند

 -از مواد شوینده ،بیش از حد استفاده شده است

 -نمک موجود در آب زیاد است

صرفه جویی در مصرف انرژی
در شســت و شو با دست ،میزان اســتفاده از مایع ظرفشویی بسیار زیاد
اســت ،در صورتی که در ماشینظرفشــویی میزان مصرف پودر بسیار کم
است..

بيشتر بدانيم
ظرفها را مطابق دســتورالعمل تولید کننده در ماشــین قرار دهید ،همه
ردیفها را پر کنید تا از آب و انرژی حداکثر استفاده بشود ،اما این کار به
گونهای باشد که گردش آب به راحتی صورت گیرد تا ظرفها کام ً
ال تمیز
گردند.
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راهنمای سرویس انواع ماشی نهای ظرفشویی
راهنمای ســرویس ماشی نظرفشــویی اتوماتیک مدل  2LF – 013Sو مدل

ALV – 031S

در جدول  1-4ترمینالهای روی برد صفحه نمایشــگر ،برد  ،pj1برد  ،pj7المنت ،خازن
راهانداز و محفظه پودر و مایع جالدهنده به خوبی دیده ميشوند.

جدول 1-4
136

 2LFﻭ ﻣﺪﻝ
ﻇﺮﻓﺸـﻮﻳﻰ
ﺳـﺮﻭﻳﺲ ﻣﺎﺷﻴﻦ
راهنم�ایﺭﺍﻫﻨﻤـﺎﻯ
013Sوو–مدل
ﻣـﺪﻝ–2LF
–013S
ﺍﺗﻮﻣﺎﺗﻴﻚ013S
اتوماتیکم�دل
اتوماتی�ک
ظرفش�ویی
س�رویس
مدل
2LF
مدل
ظرفشــویی
ماشینن
ســرویس ماشی
راهنمای
ALV – 031S
ALV––031S
031S
ALV
 pj4 ،pj6ﻭ
،pj3،pj6
، pj5،pj3
ﺑﺮﺩﻫﺎﻯ
صفحهﺑﺮﺩ ﺻﻔﺤﻪ
برد ﺭﻭﻯ
رویﻫﺎﻯ
ﺗﺮﻣﻴﻨﺎﻝ
ﺟﺪﻭﻝ
pj4
ﻧﻤﺎﻳﺸــﮕﺮpj5،
نمایشــگر،بردهای
نمایش��گر،
1-5های
ﺩﺭ1-5
دردرج��دول
برد صفحه
های روی
ترمینالل
 1-5ترمینا
جــدول
pj4وو
،pj6 ،pj3
، ،pj5
بردهای
ﺩﻳﺪﻩ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ.
 pj2ﺑﻪ
ﺧﻮﺑﻰشوند.
دیده
pj2بهبهخوبی
pj2
شوند.
ميي
دیده م
خوبی

ﺟﺪﻭﻝ 1-5

جدول1-5
جدول
1-5
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راهنمای ســرویس ماشی نظرفشــویی اتوماتیک مدل  2LF – 013Sو

مدل ALV – 031S

در ماشی نظرفش ویی انوماتیک مدل : ALV – 031S

 -جای سوکت های شماره  PJ6و  PJ7خالی است.

 -دو سیم سفید مربوط به المنت ،به رنگ سفید و بنفش تغییر یافته است.

دراین قسمت با عی بیابی ماشی نهای ظرفشویی اتوماتیک دیجیتالی
آشنا م یشوید.

ایراد
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نمایشگر

در ماشین بسته نشده است

F1

آب وارد ماشین نميشود

F2

ماشین تخلیه نميكند

F3

سرریز

F4

گرم شدن بیش از حد

F5

گرم نميكند

F6

دما تشخیص داده نميشود

F7

فشار آب وجود ندارد

F8

ماشین تراز نیست

F9

F4

F3

F2

F1

صفحه
نمایشگر

سرریز

پمپ تخلیه

شیر برقی

قفل
ایمنی در

ایراد
رخ داده

 10ثانیه

 2دقیقه

 5دقیقه

بالفاصله

زمان

4

3

2

 اهرم میکروسوئیچ سرریز خراب است شیربرقی خراب است و آب بیش از حد وارد ميشود میکروسوئیچ سرریز خراب است سیم های  3و  4سوکت  PJ4یا سیم های میکروسوئیچسرریز ،قطع هستند

 پمپ تخلیه مسدود یا خراب است شیلنگ تخلیه مسدود است لوله فاضالب مسدود است سیم های  1و  2سوکت  PJ4یا سیم های پمپ تخلیه ،قطعهستند

 در ماشین بسته نشده است قفل ایمنی در خراب است سیم های  3و  4سوکت  PJ3یا سیم های قفل ایمنی در،قطع هستند

اگر دمای آب ماشین کمتر از 45
درجه باشد  5ثانیه و اگر بیش از
 45درجه باشد 3.5 ،دقیقه طول
کشیده تا به دمای قبل افزایش یابد

 شیر آب بسته است میکروسوئیچ یا شیربرقی خراب استدر غیر اينصورت برد الکترونیکی
 اهرم شناور آب خراب است سیم های  3و  4سوکت PJ5یا سیم های میکروسوئیچ ،قطع را بازدید کنیدهستند
 سیم های  5و  6سوکت  PJ4یا سیم های شیربرقی ،قطعهستند

1

تعداد
بوق

عملکرد ماشین

توضیحات
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F10

F9

F8

F7

F6

F5

ارتباط بین برد
فرمان
و برد الکترونیکی

الکتروپمپ اصلی

میکروسوئیچ
فشار آب

NTC

المنت

گرم کردن
بیش از حد آب

--------

 1دقیقه

بالفاصله

-------

 10دقیقه

--------

10

9

8

7

6

5

 NTCباید دمای باالتر از  85درجه
سانتیگراد را قطع کند

در صورت سالم بودن المنت ،ترموستات
 NTCرا بازدید کنید

در صورت خراب نبودن  NTC،برد را
بازدید کنید

برد صفحه نمایشگر یا برد روشن /خاموش خراب است

 الکتروپمپ اصلی خراب است سیم های سوکت  PJ6یا سیم های الکتروپمپ اصلی ،قطعهستند

در غیر اينصورت سیم های  1و  2سوکت
 PJ2پارازیت گیر را بازدید کنید

-----------

 آب در حوضچه مرکزی آب وجود ندارد میکروسوئیچ فشار آب یا موتور شستشو خراب استدر صورت خراب نبودن میکروسوئیچ
 سیم های 4و  5سوکت  PJ2یا سیم های میکروسوئیچ فشارفشار آب ،موتور شستشو و برد بازدید شود
آب ،قطع هستند
 سیم های سفید  NTCو میکروسوئیچ فشار آب یاسیم های المنت قطع هستند
 سیم های  1و  2سوکت  PJ3یا سیم های موتور شستشو ،قطعهستند

 NTCخراب است سیم های  5و  6سوکت  PJ5یا سیم های ،NTCقطع هستند

 -آب گرم نميشود

 دمای آب بیش از  77درجه سانتیگراد است مقاومت دو سر سوکت  1و  ) NTC( 2در  24درجهسانتیگراد دارای  K 5.3است
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کار عملی
هنرجویان عزیز یک دســتگاه ظرفشــویی اتوماتیک را از انبــار کارگاه تحویل

گرفتــه و زیــر نظر مربــی کارگاه با رعایت اصــول ایمنی و با اســتفاده از جداول
عیبیابی و دســتورالعملهای باز کردن ظرفشویی اتوماتیک ،به عیبیابی و تعمیر
آن بپردازید.

 هنرجویان عزیز ،توجه کنید که مراحل بستن ظرفشویی اتوماتیک ،دقیقاً عکس

مراحل باز کردن آن ميباشــد .دقت کنید تا تمام قطعات و اجزا به ترتیب و به طور
صحیح در محل خود قرار گیرند.

منابع :
كاتالوگهاي شركت لوازم خانگي آبسال

كاتالوگهاي شركت لوازم خانگي فراگامان موريس

كاتالوگهاي شركت لوازم خانگي سهند الكترونيك مجيك
كاتالوگهاي شركت لوازم خانگي بلومبرگ
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