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٣٥٩

ول عيب يابى، روش هاى رفع عيب، تعمير  ـ ج ـ٢ـ  ٨ـ 
ازى ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي دو  و راه ان

مخزنه (دوقلو)
ه، براى رفع عيب دستگاه ها  ارخانه هاى سازن معموًال 
ول ها راهنماى مناسبى براى  . اين ج ول هايى ارائه مى دهن ج

زمان آموزش نظرى: ٢ ساعت

عيب يابى دستگاه ها است. توصيه مى شود، نحوه ى استفاده از 
ازى  ول ها را دقيقًا بياموزي و در انجام تعميرات و راه ان اين ج

. دستگاه آن را مورد استفاده قرار دهي

ازىعّلتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان

 

حالت  لباسشويى خاموش است. شستشو،  وضعيت  تعيين  لي  به وسيله ى  ا  ابت
محور  دسته ى  سپس   . ني انتخاب  را  لباس  شستشوى 
در  شستشو  موتور  ازى  راه ان براى  را  لباسشويى  تايمر 

. ت عقربه  هاى ساعت بچرخاني جهت حر
ون برق شهر قطع است. ب و  مطمئن  برق  وصل  تا  و  ني  خاموش  را  ماشين 

. هي امى انجام ن نوسان، اق
ارد. امًال در پريز قرار ن .دو شاخه  دوشاخه را به طور صحيح در پريز قرار دهي

يه ى برق پريز قطع است. يه ى برق پريز فيوز خط تغ ار خط تغ پس از اطمينان از سالم بودن م
. ني لباسشويى، فيوز را وصل 

ارد.  ه ى برق منزل، نسبت پريز برق ن پس از اطمينان از برق دار بودن شب
. ني ام  به رفع عيب يا تعويض پريز اق

پس از رفع عيب دستگاه، فيوز تعويض شود.فيوز داخل دستگاه سوخته است.
.دوشاخه خراب است. ني آن را تعويض 

.ابل يا سيم رابط ماشين معيوب است. ني ابل يا سيم رابط را تعويض 
خراب  شستشو  نوع  وضعّيت  تعيين  لي 

است.
. ني لي را تعويض 

ار قطع است. و اتصال هاى م دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 

و سيم هاى رابط داخل دستگاه معيوب است. شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

رله ى بى متال (رله ى بار زياد) موتور معيوب 
است.

. ني آن را تعويض 

.تايمر شستشو خراب است. ني آن را تعويض 
موتور موتور شستشو معيوب است. تعويض  يا  سيم پيچى  تعمير،  عيب،  رفع  به  نسبت 

. ني ام  اق

ن تايمر با چرخان
شستشو، ماشين
ن ار نمى  اصًال 

ايى از ماشين و ص
ه نمى شود. شني



ـ٢ ـ ٨ـ  ٢ـ 

٣٦٠

ازىعّلتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان
ه است. . تسمه  خراب يا پاره ش ني آن را تعويض 
.تسمه بيش از ح سفت است. ني آن را رگالژ 

.تسمه شل است. ني آن را رگالژ 
ه است. شفت پولى هاى شفت و موتور شل ش يا  شفت  ميله ى  روى  پيچ  وسيله ى  به  را  پولى ها 

. ني م  موتور مح
صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  پولى ها 

. ارن فرضى قرار ن
قرار  فرضى  صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  را  آن ها 

 . دهي
.شفت لباسشويى معيوب است. ني آن را تعويض 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

. ن ف مخزن گير مى  .پروانه ى شستشو به  ني با تعويض پروانه ى شستشو و شفت، گير را رفع 
پروانه ى  بين  فلزى  يا  سخت  خارجى  جسم 

رده است. ف مخزن گير  شستشو و 
. ني و جسم خارج را برداري پروانه ى شستشو را باز 

نخ و پرز زياد در زير پروانه ى شستشو به  دور 
ه است و از چرخش روتور  ه ش شفت پيچي

. ن و پروانه ى شستشو جلوگيرى مى 

 . ني و جسم خارج را برداري پروانه ى شستشو را باز 

به  شستشو  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى 
نه ى موتور گير دارد. ب

ه ى روى شفت  نن ردن پولى و پروانه ى خن  با جابه جا 
ى بين روتور و درپوش زيرى موتور، گير  موتور و واشر بن

. ني آن را رفع 
خراب  شستشو  نوع  وضعّيت  تعيين  لي 

است.
. ني لي را تعويض 

قطع  لباسشويى  ى  تري ال ار  م اتصال هاى 
است.

و  دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 

لباسشويى  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
معيوب است.

و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

.خازن موتور شستشو معيوب است. ني آن را تعويض 
موتور موتور شستشو معيوب است. تعويض  يا  سيم پيچى  تعمير،  عيب،  رفع  به  نسبت 

. ني ام  اق
.تايمر شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

ن تايمر  با چرخان
اى  شستشو، فقط ص
ه   هوم از ماشين شني

مى شود.
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سرعت پروانه ى
م است.  شستشو 

هنگام شستشوى لباس، 
اى غيرعادى از  ص
ه مى شود. ماشين شني

٣٦١

ازىعّلتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان

 

ار لباس بيش از ح مجاز  بار ماشين يا مق
است.

با  متناسب  را  لباس  ار  مق و  دهي  اهش  را  ماشين  بار 
. ظرفيت ماشين در مخزن لباسشويى بريزي

م است. ني تا سطح آب، مقابل خط راهنماى سطح آب داخل مخزن شستشو  به مخزن آب اضافه 
. داخل مخزن باش

.تسمه خراب است. ني آن را تعويض 
.تسمه شل يا سفت است. ني آن را رگالژ 

ه است. شفت پولى هاى شفت و موتور شل ش يا  شفت  ميله ى  روى  پيچ  وسيله ى  به  را  پولى ها 
. ني م  موتور مح

.شفت لباسشويى خراب است. ني آن را تعويض 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

. ن ف مخزن گير مى  .پروانه ى شستشو به  ني با تعويض پروانه ى شستشو و شفت، گير را رفع 
شستشو  پروانه ى  زير  در  لباس  پرز  و  نخ 

ه است. ه ش به دور ميله ى شفت پيچي
ني و نخ و پرز لباس را از ميله ى  پروانه ى شستشو را باز 

 . ني ا  شفت ج
معيوب  شستشو  موتور  ار  م اتصال هاى 

است.
نترل و بررسى اتصال ها، آن ها را به طور صحيح  پس از 

. ني برقرار 
متر  ه به موتور شستشو  ولتاژ برق اعمال ش

از ولتاژ نامى آن است.
م  ع صورت  در   . ني تنظيم  را  ولتاژ  ان  ام صورت  در 
مه اى به  ني تا ص ان تنظيم ولتاژ، ماشين را خاموش  ام

. موتور نرس
. بنابراين پس از تعويض، ياتاقان هاى موتور شستشو خراب است. ًا بوشى هستن اين ياتاقان ها عم

. ني ارى  آن ها را روغن 
.موتور شستشو نيم سوز است. ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض موتور اق نسبت به تج

پروانه ى  بين  فلزى  يا  سخت  خارجى  جسم 
رده است. ف مخزن گير  شستشو و 

 . ني و جسم خارجى را برداري پروانه ى شستشو را باز 

. ن ف مخزن گير مى  .پروانه ى شستشو به  ني با تعويض پروانه ى شستشو و شفت، گير را رفع 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 
.شفت لباسشويى خراب است. ني آن را تعويض 
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از مخزن شستشو
 هنگام شستشوى لباس،

. ن آب نشت مى 

٣٦٢

به  شستشو  موتور  ه ى  نن خن  پروانه ى 
. ن نه ى موتور گير مى  ب

ه روى شفت موتور و  نن ردن پروانه ى خن  با جابه جا 
ى بين روتور و درپوش زيرى موتور، گير آن را  واشر بن

. ني رفع 
.تسمه خراب است. ني آن را تعويض 

.تسمه بيش از ح سفت است. ني آن را رگالژ 
صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  پولى ها 

. ارن فرضى قرار ن
قرار  فرضى  صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  را  آن ها 

. دهي
. بنابراين پس از تعويض، ياتاقان هاى موتور شستشو خراب است. تًا بوشى هستن اين ياتاقان ها عم

. ني ارى  آن ها را روغن 
.موتور شستشو نيم سوز است. ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض موتور اق نسبت به تج

 

ون شيلنگ سر ريز سطح آب  در لباسشويى ب
بيش از ح مجاز است. 

ه مقابل  سطح آب داخل مخزن شستشو را تا ح مجاز آن 
 . اهش دهي خط راهنما است، 

صحيح  طور  به  فيلتر  ُپشت  سرريز  شيلنگ 
ه است. نصب نش

. ني آن را به طور صحيح نصب 

معيوب  لباسشويى  تخليه ى  شير  يا  سيفون 
است.

. ني ان آن را تعمير يا تعويض  در صورت ام

.پيچ شفت شستشو شل است. ني آن را سفت 
.اسه نم شفت خراب است. ني آن را تعويض 

.شفت خراب است. ني شفت را تعويض 
ام مخزن شستشو سوراخ است. ان نسبت به تعمير و رفع عيب مخزن اق در صورت ام

تعويض  را  آن  تعمير،  ان  ام م  ع صورت  در  و  نمايي 
. ني

معيوب  شستشو  موتور  ار  م اتصال هاى 
است.

نترل و بررسى اتصال ها، آن ها را به طور صحيح  پس از 
. ني برقرار 

معيوب  شستشو  موتور  رابط  سيم هاى 
است.

و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

.تامير شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

هنگام شستشوى لباس،
اى غيرعادى از  ص

ه مى شود.  ماشين شني

ادامه:

موتور شستشو فقط 
در ي 

. جهت مى چرخ
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ف زياد و بيش از ح  
 در مخزن شستشو 
ه مى شود. مشاه

ـ٢ ـ ٨ـ  ٨ـ 
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٣٦٣

.سيفون يا شير تخليه ى آب خراب است. ني آن را تعويض 
محفظه ى  داخل  در  رسوب  و  لباس  ُپرز 
ى آن  ه و مانع آب بن تخليه يا سيفون جمع ش

مى شود.

رده و به وسيله ى آب گرم آن را تميز  سيفون را سرويس 
. ني

ه است. ه ى از پودر نامناسب استفاده ش سازن ارخانه ى  توصيه ى  مطابق  و  مناسب  پودر  از 
 . ني ماشين لباسشويى استفاده 

ه، بيش از ح مجاز  ار پودر استفاده ش مق
است.

ار لباس و ظرفيت ماشين در  ار پودر را متناسب با مق مق
. مخزن شستشو بريزي

.

ه است. .از پودر نامناسب استفاده ش ني ف استفاده  م  از پودر مناسب و 
م است. ه  ار پودر استفاده ش .مق ار پودر را متناسب با وزن لباس در مخزن بريزي مق

بيش از ظرفيت ماشين، لباس در لباسشويى 
ه است. ريخته ش

استفاده  ماشين  ظرفيت  با  متناسب  لباس،  ار  مق يا  بار 
شود.

م است. لباس ها زمان تنظيمى تايمر شستشو  بودن  ثيف  درجه ى  با  متناسب  را  تايمر  زمان 
. ني انتخاب 

.تايمر شستشو خراب است. ني آن را تعويض 
درست  شستشو  نوع  تعيين  لي  وضعّيت 

ه است. انتخاب نش
از  آن ها،  بودن  ثيف  ميزان  و  لباس  نوع  با  متناسب 
استفاده  شستشو  حالت  تغيير  براى  لي  وضعّيت هاى 

شود.
م است. . سطح آب داخل مخزن  تا مقابل خط راهنما در مخزن آب بريزي
ثيف است. ده  لباس ها بيش از ح  اقل  ح وقفه ى  و  شستشو  مرحله  ي  اتمام  از  پس 

دسته ى  دًا  مج شستشو،  موتور  ن  خن ش براى  دقيقه 
رار  ، تا مرحله ى شستشو ت ولوم تايمر را تا آخر بچرخاني

. شود و لباس ها تميز شون
ه است. .تسمه شل يا سفت بسته ش ني آن را رگالژ 

.تسمه خراب است. ني آن را تعويض 
.پروانه ى شستشو خراب است. ني آن را تعويض 

شستشو  پروانه ى  زير  در  لباس  پرز  و  نخ 
چرخش  از  و  ه  پيچي شفت  ميله ى  به  دور 

. ن عادى روتور جلوگيرى مى 

ني و نخ و پرز لباس را از ميله ى  پروانه ى شستشو را باز 
. ني ا  شفت يا محور روتور ج

.شفت لباسشويى خراب است. ني آن را تعويض 

لي تعيين نوع شستشو
 در وضعيت تخليه ى آب
ارد، اّما آب از  قرار ن

 شيلنگ تخليه خارج 
مى شود.

ار  پايان  از  پس 
لباس  شستشو،  تايمر 
ه  نش تميز  امًال 

است.



ار  پايان  از  پس 
لباس  شستشو،  تايمر 
ه  نش تميز  امًال 

است.
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مه ى شير تخليه در د
وضعّيت تخليه قرار
 دارد، اّما آب داخل
 مخزن شستشو تخليه

 نمى شود.

رد سيستم  عمل
شستشو

 رضايتبخش بوده، اّما
 با چرخش ولوم 
ن،  تايمر خش 

ار ن اصًال  خش 
. ن  نمى 
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ه است. .پولى ها شل ش ني  آن ها را سفت 
.پولى ها خراب است. ني آن را تعويض 

پولى موتور و پولى شفت در ي راستا يا در 
. ارن ي صفحه ى فرضى قرار ن

قرار  فرضى  صفحه ى  ي  در  يا  راستا  ي  در  را  آن ها 
. دهي

.موتور شستشو معيوب است. ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض موتور اق نسبت به تعمير، تج
.شيلنگ تخليه پيچ و تا خوردگى دارد. ني پيچ و تا خوردگى آن را باز 

و  جرم  رسوب  اثر  در  آب  تخليه ى  شيلنگ 
ود است. پرز لباس مس

ان شيلنگ را باز و با آب گرم آن را تميز  در صورت ام
. ني ان سرويس آن را تعويض  م ام . در صورت ع ني

.سيفون يا شير تخليه ى آب خراب است. ني آن را تعمير يا تعويض 
.لي شير تخليه ى آب معيوب است. ني آن را تعويض 

.پمپ آب معيوب است. ني آن را تعمير يا تعويض 
معيوب  آب  تخليه ى  پمپ  رابط  سيم هاى 

است.
و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 

. ني تعويض 
در  آب  خروج  محل  در  رسوب  و  لباس  پرز 
داخل مخزن و محفظه ى شير تخليه يا سيفون، 

ن آب مى شود. ه و مانع خارج ش جمع ش

رده  محل خروج آب در داخل مخزن و سيفون را سرويس 
. ني و با آب گرم آن را تميز 

ن خاموش است. خش 

داخل  در  متعادل  طور  به  و  دّقت  با  را  خيس  لباس هاى 
ى سب را روى  اري و درپوش پالستي ن بگ سب خش 
ن  لباس ها در داخل سب قرار دهي و در مخزن خش 
لي ايمنى دِر مخزن وصل و دسته ى ترمز از  ي تا  را ببن
ازى  روى محور موتور برداشته شود. سپس براى راه ان
جهت  در  را  آن  تايمر  ولوم  دسته ى  ن،  خش  موتور 

. ت عقربه هاى ساعت بچرخاني حر
ه  امل بسته نش ن به طور  دِر مخزن خش 

است.
ن وصل شود.  لي در خش  ي تا  در مخزن را ببن

ن معيوب است. .لي ايمنى در خش  ني آن را تعويض 
قطع  ن  خش  ى  تري ال ار  م اتصال هاى 

است.
و  دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 

 . ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 
ن  خش  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 

معيوب است.
تعويض  و  شناسايى  اهم متر  با  را  معيوب  رابط  سيم هاى 

. ني
ن خراب است. .تايمر خش  ني آن را تعويض 



ن  موتور خش 
اى هوم مى ده ص

ازى   اّما راه ان
نمى شود.

ـ٢ ـ ٨ـ  ١٢ـ 

ـ٢ ـ ٨ـ  ١٢ـ 

ن با سيستم خش 
اى غير عادى و  ص
ي همراه  لرزش ش

است.

٣٦٥

ازىعّلتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان
ن بيش از ح  ار لباس در سب خش  مق

مجاز است.
. اهش دهي ن را  ار لباس خيس سب خش  مق

لباس ناز و ظريف مانن جوراب و روسرى 
آن  محور  دور  به  ن  خش  سب  زير  در 
جلوگيرى  لباس  سب  چرخش  از  و  ه  پيچي

. ن مى 

ى  ني و خارهاى قاب پالستي ن را باز  در مخزن خش 
. سپس از بين ديواره   ني دور مخزن را با احتياط آزاد 

. ني ، لباس را از روى محور باز  مخزن و سب

قطع  ن  خش  ى  تري ال ار  م اتصال هاى 
است.

و  دهي  قرار  نترل  و  بررسى  مورد  را  ار  م اتصال هاى 
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى و برقرار 

ن  خش  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
معيوب است.

و  شناسايى  اهم متر  وسيله ى  به  را  معيوب  رابط  سيم هاى 
. ني تعويض 

درگير  موتور  محور  با  و  ه  ش آزاد  ترمز 
است.

ن و درگير بودن  در صورت بسته بودن در مخزن خش 
. ني ترمز، سيستم ترمز را تنظيم 

ه ى موتور معيوب است. ارن .پايه هاى نگه ني ه ى معيوب را تعويض  ارن پايه هاى نگه
ن خراب است. .خازن موتور خش  ني آن را تعويض 

ن گريپاژ است. .موتور خش  ني موتور را باز و گير آن را رفع 
ن خراب است. . بنابراين پس از تعويض، آن ها ياتاقان هاى موتور خش  اين ياتاقان ها بوشى هستن

. ني ارى  را روغن 
ن معيوب است. .سيم پيچى موتور خش  ني ام  ي سيم پيچى يا تعويض آن اق نسبت به تج

را ماشين  در محل نصب تراز نيست. ماشين  پايه ها،  زير  در  ه  لغزن غير  اشياى  قراردادن  با 
. ني تراز 

سب  در  نامتعادل  طور  به  خيس  لباس هاى 
ن قرار دارد. خش 

ن قرار دهي  لباس ها را به طور متعادل در سب خش 
سب  داخل  در  لباس ها  روى  را  ى  پالستي درپوش  و 

. اري بگ
لباس هاى ظريف مانن جوراب و روسرى از 
ه و  ن به خارج پرتاب ش داخل سب خش 
در ته مخزن و زير سب به دور محور چرخان 

ه است. ه ش پيچي

خارهاى  احتياط  با  و  ني  باز  را  ن  خش  مخزن  در 
. سپس از بين  ني ى باالى مخزن را آزاد  قابل پالستي
. ني ، لباس را از روى محور باز  ديواره  ى مخزن و سب



ـ٢ ـ ٨ـ  ١٣ـ 

ـ٢ ـ ٨ـ  ١٢ـ 

ن با سيستم خش 
اى غير عادى و  ص
ي همراه  لرزش ش

است.

ن  آب از مخزن خش 
تخليه نمى شود

٣٦٦

ن بيش از ح  ار لباس در سب خش  مق
مجاز است.

آن  مجاز  ار  مق به  ن  خش  سب  در  را  لباس  ار  مق
. اهش دهي

ن،  ى در داخل سب خش  صفحه ى پالستي
ارد. امًال صاف بر روى لباس ها قرار ن

ن قرار دهي  لباس ها را به طور متعادل در سب خش 
سب  داخل  در  لباس ها  روى  را  ى  پالستي صفحه ى  و 

. اري بگ
ن  خش  مخزن  داخل  در  لباس  سب 

باالنس نيست.
ني تا  پايه هاى معيوب را تعويض و سيستم ترمز را تنظيم 

ن باالنس شود. سب در داخل مخزن خش 
ديس  موتور،  ه ى شفت  ارن نگه پيچ هاى 
ن در ي طرف  ترمز و محور سب خش 

ه است. بسته ش

موتور  و  سب  محورهاى  ه ى  ارن نگه پيچ  د  ع دو 
 . ي يگر روى شفت ببن ن را مقابل ي خش 

. سپس سيستم ترمز نصب سيستم ترمز معيوب است. ني اجزاى معيوب را تعويض 
. ني ه را تنظيم  ش

شيلنگ تخليه ى آب روى زمين و دهانه ى آن 
ارد. در مجراى ورودى فاضالب قرار ن

ازي و دهانه ى آن  شيلنگ تخليه ى آب را روى زمين بين
 . را در مجراى ورودى فاضالب قرار دهي

خوردگى  تا  و  پيچ  آب  تخليه ى  شيلنگ 
دارد.

. ني پيچ و تا خوردگى آن را باز 

شيلنگ تخليه ى آب در اثر رسوب آب، جرم 
ود است. و پرز لباس مس

ان شيلنگ را باز و با آب گرم آن را تميز  در صورت ام
. ني ان سرويس آن را تعويض  م ام . در صورت ع ني

.پمپ آب معيوب است. ني آن را تعويض 
.شير تخليه ى آب معيوب است. ني آن را تعويض 

يا  قطع  پمپ  ى  تري ال ار  م رابط  سيم هاى 
وتاه است. اتصال 

، سپس  نترل قرار دهي ار را مورد بررسى و  اتصال هاى م
. ني اتصال هاى معيوب را شناسايى وبرقرار 

ه از سب خارج  ه هاى لباس  پرز لباس، ت
ن افتاده است،  ه و به ته مخزن خش  ش
در  آب  خروج  محل  آب،  رسوب  با  همراه 

ن را بسته است.  مخزن خش 

ه هاى لباس را از ته مخزن برداري و محل خروج آب در  ت
 . ني داخل مخزن را با آب گرم تميز 



ـ٢ ـ ٨ـ  ١٤ـ 

ار پس از اتمام 
ن، لباس ها  تايمر خش 

 هنوز خيس است.
ـ٢ ـ ٨ـ  ١٥ـ 

نه ى فلزى ب
ـ٢ لباسشويى برق دارد. ـ ٨ـ  ١٦ـ 

٣٦٧

ازىعّلتنوع عيب روش هاى رفع عيب، تعمير و راه ان
ن معيوب است. اسه نم مخزن خش   . ني  آن را تعويض 

اسه نم خراب است. ه ى  ارن .الستي نگه ني آن را تعويض 
سوراخ  ن  خش  مخزن  ديواره ى  يا  ف 

است.
. در صورت  ني ام  ى مخزن اق نسبت به تعمير و آب بن

. ني ان تعمير آن را تعويض  م ام ع
اتصال شير تخليه ى آب به مجراى خروج آب 

ن معيوب است. در مخزن خش 
ى  آب بن را  اتصال  محل  مخصوص،  چسب  وسيله ى  به 

. ني
ن بيش از ح  ار لباس در سب خش  مق

مجاز است.
طور  به  و  ن  خش   ظرفيت  با  متناسب  را  لباس  ار  مق

. متعادل در سب قرار دهي
ه  نش تخليه  ن  خش  مخزن  داخل  آب 

است.
. ني ام  نسبت به رفع عيب و تخليه ى آب اق

را سيستم ترمز خراب است. ه  ش نصب  ترمز  سيستم  و  تعويض  را  معيوب  اجزاى 
. ني تنظيم 

محور  دور  به  مخزن،  ته  در  لباس  ه هاى  ت
اهش سرعت موتور و  ه و سبب  سب پيچي

ه است. ن ش سب خش 

ه  ن را برداري و ت ى مخزن خش  درب و قاب پالستي
. ني ا  ن ج لباس را از محور خش 

.تايمر خراب است. ني آن را تعويض 
.پمپ آب معيوب است. ني آن را تعويض 

ن معيوب است. ي سيم پيچى و يا تعويض موتور خش  نسبت به رفع عيب، تعمير، تج
. ني ام  موتور اق

ه است. .از پريز ارت دار استفاده نش ني از پريز ارت دار استفاده 
نه ى فلزى  اتصال سيم زمين (سيم ارت) به ب

ماشين قطع است.
نه ى  سيم اتصال زمين را به ترمينال آن در قسمت فلزى ب

. ني ماشين وصل 
نه اتصال دارد. .سيم رابط به ب ني سيم رابط معيوب است، آن را تعويض 

ن آب از مخزن خش 
. ن نشت مى 



٣٦٨

لباسشويى  ماشين  عيب يابى  فلوچارت  ـ  ـ٢ـ  ٩ـ 
دوقلو 

ف دار است.  فلوچارت عيب يابى ي روش منطقى و ه
با اين روش به سرعت محل عيب شناسايى مى شود. اين به 
دوقلو  لباسشويى  ماشين  در  عيب  نمونه  چن  فلوچارت  م 

زمان آموزش نظرى: ١ ساعت

بررسى مى   شود. 
 . ن ـ از ماشين لباسشويى آب نشت مى  ـ٢ـ  ـ٩ـ  ١ـ 

. ني به وسيله ى فلوچارت محل عيب  را شناسايى 

شروع

سطح آب داخل مخزن شستشو
. اهش دهي را 

نشتى آب از شيلنگ سر ريز است؟  

. ني آيا شير تخليه يا سيفون معيوب است؟ شير تخليه يا سيفون را تعويض 

محل  و  تعويض  را  معيوب  شيلنگ  يا  لوله 
. ني ى  اتصال را با چسب مخصوص آب بن

شيلنگ يا لوله ى رابط شير تخليه
          به پمپ معيوب است؟

. در صورت ني اسه نم پمپ تخليه را تعويض 
. ني  معيوب بودن شفت پمپ، پمپ را تعويض 

؟  ن آيا آب از پمپ تخليه نشت مى 

بله

بله

بله

بله

خير 

خير 

خير 

خير 

ني محفظه ى شفت شستشو را تعويض 

آيا آب از زير محفظه ى
؟ ن ن نشت مى     خش 

در   . ني تعويض  را  ن  خش  سب  محور  نم  اسه 
اسه نم معيوب بود،  ه ى  ارن ه الستي نگه صورتى 

تعويض شود.

آيا آب از زير محفظه ى
؟ ن  شفت شستشو نشت مى 

ون  ان مخزن معيوب را با چسب سيلي در صورت ام
. در غير اين صورت مخزن ها را تعويض  ني ى  آب بن

. نمايي
آيا مخزن  هاى شستشو يا

ن سوراخ است؟   خش 

خير 

خير 

بله

بله

بله
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2 ــ9 ــ2 ــ دو شاخه به پرىز برق اتصال دارد، اما 
قسمت شستشوى ماشىن کار نمى کند. فلوچارت عىب ىابى 

آن را رسم کنىد.

شروع

معىوب  در صورت  کنىد.  بررسى  را  آن  بى برقى  علت 
بودن، آن را تعوىض کنىد. در صورت قطع بودن فىوز، 

آن را وصل کنىد. 

تاىمر را در جهت حرکت عقربه هاى ساعت به 
طور کامل بچرخانىد.

آىا تاىمر شستشو در وضعىت
          قطع قرار دارد؟ 

آىا کلىد تغىىر حالت شستشو معىوب است؟ کلىد معىوب را تعوىض کنىد.

آىا خازن داىم کار موتورخازن معىوب را تعوىض کنىد.
 شستشو معىوب است؟ 

اتصال هاى معىوب را با اهم متر شناساىى و 
آن ها را درست برقرار کنىد.

آىا اتصال هاى مدار قطع است؟ 

سىم هاى رابط معىوب را با اهم متر شناساىى 
و آن ها را تعوىض کنىد.

 آىا سىم هاى رابط معىوب هستند؟  

آىا رله ى بار زىاد ىا بى متالآن را تعوىض کنىد.
   موتور معىوب است؟

معىوب  شستشو  موتور  آىا 
است؟

موتور شستشو را تعمىرىا تعوىض کنىد.

بله

خىر 

خىر 

خىر 

خىر 

خىر 

خىر 

بله

آىا پرىز برق دارد؟ خىر 

بله

بله

بله

بله

بله

بله



٣٧٠

ـ دو شاخه به پريز برق اتصال دارد اما  ـ٢ـ  ـ٩ـ  ٣ـ 
. فلوچارت عيب يابى آن را  ن ار نمى  ن  قسمت خش 

. ني رسم 

شروع

آيا پريز برق دارد؟

آيا رله ى بار زياد يا بى متال
   موتور معيوب است؟

. ني آن را تعويض 

. ني خازن را تعويض 

خير 

خير 

خير 

خير 

خير 

بله

بله

بله

بله

علت بى برقى آن را بررسى و در صورت معيوب بودن، 
. در صورت قطع بودن فيوز، آن  ني آن را تعويض 

. ني را وصل 

ن در وضعيت  آيا تايمر خش 
            قطع قرار دارد؟ 

اتصال هاى معيوب را با اهم متر شناسايى و 
 . ني آن ها را درست برقرار 

ار قطع است؟  آيا اتصال هاى م

. ني ؟ سيم هاى رابط معيوب را تعويض  آيا سيم هاى رابط معيوب هستن

 آيا خازن موتور خش كن معيوب است؟

 . ني نلي ايمنى را تعويض  لي ايمنى درب خش  آيا 
          معيوب است؟ 

  . ني ن را تعمير يا تعويض  موتور خش 

ت عقربه هاى ساعت به  تايمر را در جهت حر
. امل بچرخاني طور 

ن معيوب است؟ موتور خش 



٣٧١

تمرين عملى شماره (٢)
، ي دستگاه ماشين لباسشويى دوقلوى معيوب را با استفاده از  ه فرصت اضافى داشتي  در صورتى 
ـ٢) و فلوچارت عيب يابى  ول هاى عيب يابى (٨ ـ  ارهاى عملى شماره ى (١) و (٢)، ج ه از  تجربه هاى به دست آم

. ني ارگاه عيب يابى و تعمير  ات ايمنى، زير نظر مربى  ليه ى ن (٩ــ٢) با رعايت 

م است، با  ـ سرعت پروانه ى شستشو خيلى  تمرين ١ـ 
ـ٢، فلوچارت عيب يابى را براى  ول عيب  يابى ٨ـ  استفاده از ج

 . ني آن رسم 
غير عادى  اى  ص لباس  شستشوى  هنگام  ـ  ٢ـ  تمرين 
ـ٢،  ول عيب يابى ٨ـ  ه مى شود. با استفاده از ج از ماشين شني

. ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
اّما  مى ده  هوم  اى  ص ن  خش  موتور  ـ  ٣ـ  تمرين 
ـ٢،  ٨ـ  عيب يابى  ول  ج از  استفاده  با  نمى شود.  ازى  راه ان

 . ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
و  غير عادى  اى  ص با  ن  خش  سيستم  ـ  ٤ـ  تمرين 
ـ٢،  ول عيب يابى ٨ـ  ي همراه است. با استفاده از ج لرزش ش

 . ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
ن، لباس ها  ار تايمر خش  ـ پس از اتمام  تمرين ٥  ـ 
ـ٢،  ٨ـ  عيب يابى  ول  ج از  استفاده  با  است.  خيس  هنوز 

. ني فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 



٣٧٢

ار (٢)  آزمون پايانى واح 

ت امتحان نظرى: ١ ساعت  م
 آزمون نظرى 

ام نوع موتور ت فاز است؟  ـ موتور شستشوى ماشين لباسشويى دوقلو از  ١ـ 
٤) يونيورسال ار  ٣) با خازن روغنى دايم  از  ٢) با خازن راه ان ١) با قطب چا دار  

ن  گان قرار مى گيرد، مجهز به گرم  نن ه امروزه در اختيار مصرف  ـ آيا ماشين هاى لباسشويى دوقلو  ٢ـ 
؟ چرا ؟ هستن

يل  لي تب ـ براى تغيير جهت گردش پروانه ى شستشو، تايمرهاى ماشين لباسشويى دوقلو مجهز به چن  ٣ـ 
؟  هستن

ار گرفته  ابيرى به  ار با ماشين لباسشويى دوقلو چه ت ـ براى جلوگيرى از خطر برق گرفتگى هنگام  ٤ـ 
مى شود؟ 

ـ در موتور شستشوى ماشين لباسشويى دوقلو، مقاومت سيم پيچ اصلى بيش تر است يا مقاومت سيم پيچ  ٥ ـ 
ى؟ چرا؟  م

ام ي از موتورهاى ت فاز است؟  ـ موتور پمپ تخليه ى آب در ماشين لباسشويى دوقلو جزء  ٦ـ 
از  ٢) با خازن راه ان ار    ١) با خازن دايم 

٤) قطب چا دار و روتور با مغناطيس دايم ٣) فقط قطب چا دار  
 . ن ماشين لباسشويى دوقلو را نام ببري ـ چن علت نشتى آب مخزن خش  ٧ـ 

اهش نيروى مغناطيسى روتور موتور پمپ تخليه ى آب ماشين لباسشويى مى شود؟  ـ چه عواملى سبب  ٨ـ 
ام نوع است؟  ن ماشين لباسشويى دوقلو از  ـ رله ى بار زياد موتور شستشو و خش  ٩ـ 

ه  ٢) حرارتى از نوع ذوب شون ١) مغناطيسى   
ى  تروني ٤) ال ٣) حرارتى از نوع بى متال 

. اهش سرعت پروانه ى شستشو را نام ببري ـ پنج علت  ١٠ـ 
ى است؟  م متر از مقاومت اهمى سيم پيچ  ن مقاومت اهمى سيم پيچ اصلى  ـ چرا در موتور خش  ١١ـ 

م تغيير جهت گردش موتور شستشو در ماشين لباسشويى دوقلو مى شود؟  ـ چه عواملى سبب ع ١٢ـ 
ار گرفته مى شود؟  ابيرى به  ـ براى افزايش عمر مفي ماشين لباسشويى دوقلو چه ت ١٣ـ 

ام است؟  ه ى ماشين لباسشويى  ون جعبه دن ى شفت ب ـ لوازم آب بن ١٤ـ 
٤) گريس  ٣) نافى   ى   ٢) اورينگ الستي اسه نم   (١

 . نه ى ماشين لباسشويى مى شود، نام ببري ن ب ه سبب برق دار ش ـ عواملى را  ١٥ـ 
ام است؟  ه ى ماشين لباسشويى  ى شفت با جعبه دن ـ لوازم آب بن ١٦ـ 

ه ى  ارن نگه موج دار  الستي  و  ن  خش  موتور  پايه هاى  در  قوى  فنر  گرفتن  ار  به  از  منظور  ـ  ١٧ـ 
ن چيست؟  اسه  نم مخزن خش 



٣٧٣

 . ه را نام ببري ـ روانساز شفت هاى با جعبه دن ١٨ـ 
 . اهش دادن سرعت پروانه ى شستشو را نام ببري ـ وسايل  ١٩ـ 

 . ه را نام ببري ـ دليل استفاده از شفت هاى با جعبه دن ٢٠ـ 

 آزمون عملى 
ت امتحان عملى: ٢ ساعت  م

 . ار عملى زير را انجام دهي ى از دو  ي
اى غيرعادى و لرزش  ه هنگام شستشو ص ـ ي دستگاه ماشين لباسشويى دوقلو در اختيار شماست  ١ـ 

دارد. 
 . ني ـ مراحل عيب يابى را بنويسي و فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم       ١ـ 

 . ني ـ ماشين لباسشويى را عمًال عيب يابى       ٢ـ 
اى هوم دارد.  ار فقط ص ن ي دستگاه ماشين لباسشويى دو قلو، هنگام  ـ سيستم خش  ٢ـ 

 . ني      ١ــ مراحل عيب يابى را بنويسي و فلوچارت عيب يابى را براى آن رسم 
 . ني      ٢ــ ماشين لباسشويى را عمًال عيب يابى 



٣٧٤

ار (١)  جواب پيش آزمون واح 

ـ گزينه ى ١  س ١ـ 
ـ گزينه ى ٤  س ٢ـ 

ـ به دو ترمينال سر سيم هاى رابط موتور پمپ  س ٣ـ 
ـ گزينه ى ١ س ٤ـ 

ولر استفاده مى شود. به عبارت  نترل و تغيير دور موتور پروانه ى  ردن،  ـ براى روشن و خاموش  س ٥ـ 
ى  تروني ولر دستى  به وسيله ى ديمر انجام مى شود. در داخل ديمر، ي قطعه ى نيمه هادى ال ديگر تغيير هوادهى 
ولر را تغيير  ار  يه ى م نترل مى شود و ولتاژ و جريان مؤثر تغ ه به وسيله ى پتانسيومتر  به نام ترايا قرار دارد 

 . مى ده
س ٦ ــ 

. ولر متناسب با سطح زير بناى ساختمان باش رت  ــ ق
ولر در سايه نصب شود.  ور  ــ حتى المق

 . ون پيچ و خم باش وتاه و ب انال خارجى  ــ 
 . ولر باز باش ــ دريچه ى 

 . ــ ي پنجره يا درب ساختمان براى خروج هواى ساختمان نيمه باز باش
 . ولر تميز باش ــ پوشال 

ش آشپزخانه و نظاير آن نصب شود.  ولر دور از هوا ــ 
ولر به طور مطلوب انجام شود. ــ آبرسانى 

ـ گزينه ى ٣  س ٧ـ 
ـ وصل شود.  س ٨  ـ 

رد.  ازى  ـ نباي راه ان س ٩ـ 
ولر آبى سبب افزايش بيش از ح رطوبت هواى داخل ساختمان  ـ زيرا در مناطق پر رطوبت و گرم،  س ١٠ـ 
ولر قادر به تهويه ى مفي نخواه بود. ضمنًا به علت رطوبت، خطر برق گرفتگى  ه و به لحاظ گرماى زياد محيط،  ش

ولر نيز وجود دارد.  ن  و معيوب ش
ى است)  اني ـ تايمر (معموًال تايمر ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي م س ١١ـ 

لي دستى  ـ  س ١٢ـ 
لي چن وضعيتى  ـ ٠) چراغ دار      ــ  لي (١ـ  ون چراغ    ــ  ـ٠) ب لي (١ـ  ــ 

ـ  س ١٣ـ 
ـ ٠) چرا غ  دار سه فيش  لي (١ـ  ــ 

ـ٠) چراغ   دار چهار فيش  لي (١ـ  ــ 
ه ى مجزا ـ٠) ساده با چراغ نشان دهن لي (١ـ  ــ 

ه ى مجزا  لي چن وضعيتى با چراغ نشان دهن ــ ي وضعيت از 



٣٧٥

لي وصل مى شود و فقط  ن دسته ى تايمر به طرف چپ،  ه و با چرخان ه روى تايمر نصب ش لي (١ــ٠)  ــ 
ت عقربه هاى ساعت  ه دسته ى تايمر به طرف راست يا در جهت حر ار قرار مى گيرد. در صورتى  ن در م گرم

ار قرار مى گيرد.  ه شود، فقط موتور شستشو در مق چرخان
 . ارن ن ن ـ گرم س ١٤ـ 

ـ گزينه ى ٤  س ١٥ـ 
ـ  س ١٦ـ 

نار مجراى  ردن شيلنگ تخليه ى آب روى زمين و در  ون پمپ تخليه، با رها  ــ در ماشين لباسشويى ب
چاه فاضالب 

نار مجراى چاه فاضالب  ــ در ماشين لباسشويى سيفون دار، شيلنگ تخليه ى آب را روى زمين و در 
 . مه ى پمپ را در وضعيت تخليه قرار دهي ني و د رها 

ه سر شيلنگ تخليه ى آب در ارتفاعى مانن  ى، در صورتى  تري ــ در ماشين لباسشويى با پمپ تخليه ى ال
مه ى پمپ تخليه، آب داخل مخزن تخليه شود. در  ردن د لبه ى دستشويى يا مجراى فاضالب قرار گيرد با روشن 
افى است سر شيلنگ را روى  ون پمپ تخليه شود،  اين نوع ماشين لباسشويى اگر بخواهي آب داخل مخزن ب

 . ى مجراى چاه فاضالب قرار دهي زمين و در نزدي
ردن بيش از ح مى سوزد.  ـ خير، زيرا موتور در اثر گرم  س ١٧ـ 

ف و بغل مخزن  ـ در  س ١٨ـ 
ـ  س ١٩ـ 

نه ى ماشين لباسشويى  ــ اتصال سيم زمين به قسمت ها فلزى موتور، المنت حرارتى و ب
ان مرطوب  ار نگرفتن ماشين لباسشويى در حمام و م ــ به 

اسه نم  ـ  س ٢٠ـ 



٣٧٦

ار (٢)  جواب پيش آزمون واح 

ـ انواع موتورهاى ماشين لباسشويى نيمه اتوماتي عبارتن از:  س ١ـ 
ـ ت فاز با قطب چا دار  ٢ـ  ار   ـ ت فاز با خازن دايم  ١ـ 

از خازنى  ـ ت فاز با راه ان ٣ـ 
ـ گزينه ى ٢ س ٢ـ 
ـ گزينه ى ١ س ٣ـ 
ـ گزينه ى ١ س ٤ـ 

اهش سرعت چرخش پروانه ى شستشو شود.  ى از موارد زير مى توان باعث  ن ي ي آم ـ پ س ٥ـ 
ـ تسمه بيش از ح  ـ تسمه شل است ٣ـ  ار لباس يا بار ماشين زياد و بيش از ح مجاز است. ٢ـ  ـ مق ١ـ 
ـ نخ و پرز لباس در زير پروانه ى شستشو به دور ميله ى  ـ پولى خراب است  ٦ـ  ـ تسمه خراب است ٥ـ  سفت است  ٤ـ 
ـ پروانه ى  ـ شفت معيوب است. ٨ـ  ن  ٧ـ  ه و از چرخش روتور جلوگيرى مى  ه ش شفت يا محور موتور پيچي

. ن فى آن گير مى  شستشو به 
ى از داليل زير مى توان موجب بروز عيب شود.  ـ ي س ٦ـ 

ـ معيوب بودن رله ى بار زياد    ـ معيوب بودن تسمه   ٤ـ  ـ سفت بودن تسمه   ٣ـ  ـ زياد بودن بار ماشين   ٢ـ  ١ـ 
اشتن پولى موتور و پولى شفت در ي  ـ قرار ن ـ معيوب يا نيم سوز بودن موتور  ٧ـ  ـ معيوب بودن شفت  ٦ـ  ٥ـ 

راستا يا در ي صفحه ى فرضى
ـ گزينه ى ٤ س ٧ـ 

ى، ظرفيت  تري ار ال ه به وسيله ى آن مى توان مقاومت اهمى اجزاى م ـ LCR متر دستگاهى است  س ٨ـ 
ار را تشخيص داد.  وتاه بودن م ازه گرفت و حالت قطع و اتصال  خازن و ضريب القايى سيم پيچ را ان

ه تسمه دارن و  چرخش پروانه ى شستشوى آن ها در دو جهت است و  ـ در انواع ماشين لباسشويى  س ٩ـ 
 . نن م مى شود، از شفت هاى مخصوص استفاده مى  پروانه به وسيله ى پيچ به سر شفت مح

اد دور هر دو مساوى  ى آن مشابه بوده و قطر و تع م ه سيم پيچ اصلى و  ـ از موتور طرح دو فاز  س ١٠ـ 
ه سرى مى شود، جهت چرخش موتور  است، استفاده مى شود. در اين نوع موتور، خازن با هر ي از سيم پيچ ها 

 . را تغيير مى ده
روسوييچ ـ مي س ١١ـ 

نترل و تخليه ى آب دو مخزن است.  ـ سيفون قطعه اى براى  س ١٢ـ 
ـ گزينه ى ٢ س ١٣ـ 

ـ در ماشين لباسشويى هاى دوقلو از شفت هاى زير استفاده مى شود:  س ١٤ـ 
ه)  س دار (با جعبه دن ـ شفت گيرُب ـ شفت ساده  ٢ـ  ١ـ 

ـ موارد زير از داليل استفاده از ساچمه است.  س ١٥ـ 
ز استاتور  ـ نگه داشتن روتور در مر ـ گرفتن لقى روتور   ٣ـ  ا   ٢ـ  اهش اصط ـ  ١ـ 

ـ گزينه ى ٣ س ١٦ـ 



٣٧٧

س ١٧ ــ قطع مدار الکتريکى موتور خشک کن به وسيله ى ميکروسوييچ
س ١٨ ــ گزينه ى ١
س ١٩ ــ گزينه ى ٢

س ٢٠  ــ الزامى است. 

جواب آزمون پايانى واحد کار (١) 

س ١ ــ گزينه ى ٢
موتور تک فاز با خازن دايم کار؛ زيرا اين موتورها در مقايسه با موتورهاى تک فاز قطب چاک دار، قدرت و 

گشتاور بيش ترى دارند. 
س  ٢ ــ در ماشين لباسشويى نيمه اتوماتيک، گرمکن با يکى از ٥ حالت زير مى تواند در مدار قرار گيرد: 

١ ــ کليد (١ ــ٠) چراغ دار سه فيش  ٢ ــ کليد (١ ــ٠) چراغ دار چهار فيش   ٣ ــ کليد (١ ــ٠) که روى تايمر 
مکانيکى نصب شده است و با چرخاندن دسته ى تايمر به طرف چپ، کليد وصل مى شود و فقط المنت در مدار قرار 
مى گيرد. در صورتى که دسته ى تايمر به طرف راست يا در جهت حرکت عقربه هاى ساعت چرخانده شود، فقط موتور 
شستشو در مدار قرار مى گيرد. ٤ ــ کليد (١ ــ٠) ساده با چراغ نشان دهنده ى مجزا  ٥ ــ يک وضعيت از کليد چند 

وضعيتى با چراغ نشان دهنده ى مجزا
س ٣ ــ ندارند 

س ٤ ــ١ ــ تايمر مکانيکى 
س ٥ ــ آب داخل مخزن ماشين لباسشويى نيمه اتوماتيک با يکى از روش هاى زير تخليه مى شود: 

مجراى  کنار  در  و  زمين،  روى  آب  تخليه ى  شيلنگ  رها کردن  با  تخليه،  پمپ  بدون  لباسشويى  ماشين  در  ١ ــ 
چاهک فاضالب ٢ ــ در ماشين لباسشويى سيفون دار با رها کردن شيلنگ تخليه ى آب روى زمين، و در کنار مجراى 
چاهک فاضالب و قراردادن دکمه ى پمپ در وضعيت تخليه  ٣ ــ در ماشين لباسشويى با پمپ تخليه ى الکتريکى، در 
صورتى که سر شيلنگ تخليه ى آب در ارتفاع مانند لبه ى دستشويى يا مجراى فاضالب قرار دارد، دکمه ى پمپ تخليه 
را وصل کنيد تا آب داخل مخزن تخليه شود. در اين نوع ماشين لباسشويى اگر بخواهيد آب داخل مخزن بدون پمپ 

تخليه شود، کافى است سرشيلنگ را روى زمين، لب مجراى چاهک فاضالب، قرار دهيد. 
س ٦ ــ تدابير زير هنگام کار با ماشين لباسشويى به منظور جلوگيرى از برق گرفتگى بايد انجام شود: 

١ ــ اتصال سيم زمين به قسمت هاى فلزى موتور، المنت حرارتى و بدنه ى ماشين لباسشويى ٢ ــ به کار نگرفتن 
ماشين لباسشويى در حمام و مکان مرطوب 

س ٧ ــ گزينه ى ٤
س ٨ ــ انتقال حرکت با يکى از روش هاى زير ميسر است: 

١ ــ کوپل مستقيم (پيچاندن پروانه ى شستشو به سر شفت موتور)   ٢ ــ پولى سر موتور، تسمه، پولى سر   شفت 
و شفت 

س ٩ ــ گزينه ى ٣



ن فيوز نام گرفته است.  ردن فيوز در اصطالح عموم پري ١ــ عمل 
٣٧٨

اد  متر از قطر سيم پيچ اصلى و تع ى  م ى بيش تر است، زيرا قطر سيم پيچ  م ـ مقاومت سيم پيچ  س ١٠ـ 
اد دور سيم پيچ اصلى است.  ى بيش تر از تع م دور سيم پيچ 

ـ گزينه ى ٢ س ١١ـ 
ى از محل هاى زير:  ـ در ي س ١٢ـ 

ـ بغل مخزن  ف مخزن  ٢ـ  ـ  ١ـ 
 : ى از عوامل زير باش ن است، ي ـ عوامل نشتى در ماشين لباسشويى مم س ١٣ـ 

ه ى  نن م  ـ شل بودن پيچ هاى مح ـ سوراخ بودن مخزن شستشو  ٣ـ  ـ سوراخ بودن شيلنگ تخليه  ٢ـ  ١ـ 
ـ نشت  ى تِه شيلنگ به مخزن معيوب است. ٥ـ  ه ى پالستي ارن ـ معيوب بودن نگه فى زير پروانه ى شستشو ٤ـ 

ن آب از محل نصب گرم
ـ معيوب بودن سيفون  ٦ـ 

 : ى از داليل زير به وجود مى آي نه به ي ـ اتصال ب س ١٤ـ 
ـ اتصال سيم هاى  ـ قطع بودن سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى ٣ـ  م  استفاده از پريز ارت  دار  ٢ـ  ـ ع ١ـ 

نه ى ماشين لباسشويى  رابط به ب
ـ اتصال  نه ى پمپ تخليه ى آب   ٧ـ  ـ اتصال ب ن  ٦ـ  ـ معيوب بودن گرم ـ نشتى آب از مخزن شستشو  ٥ـ  ٤ـ 

نه ى سيم رابط اصلى ماشين لباسشويى  ـ اتصال ب نه ى موتور شستشو  ٨ـ  ب
 . ، سپس آن را داخل مخزن شستشو قرار دهي اري ـ باي لباس ها را داخل تورى مخصوص بگ س ١٥ـ 

ثيف از داخل ماشين تخليه نمى شود:  ـ به داليل زير، آب  س ١٦ـ 
ن شيلنگ تخليه ى آب در اثر نفوذ ُپرز، نخ و مواد  ود ش ـ مس ـ پيچ خوردن شيلنگ تخليه ى آب  ٢ـ  ١ـ 
ى و سيم هاى رابط  ٤ــ معيوب بودن پمپ تخليه ى  تري ار ال ـ قطع بودن اتصال م حاصل از شستشوى لباس  ٣ـ 

آب   
 :١ ن ن است فيوز عمل  ـ به داليل زير مم س ١٧ـ 

ـ معيوب  ابل و سيم هاى رابط دستگاه  ٣ـ  ـ معيوب بودن  ى ماشين  ٢ـ  تري ار ال ـ معيوب بودن اتصال م ١ـ 
ن ـ معيوب بودن گرم ن  ٤ـ  لي گرم بودن 

اخت:  ـ به داليل زير باي بين مراحل شستشوى لباس وقفه ان س ١٨ـ 
اسه نم  اهش فرسودگى  ـ  ن موتور  ٢ـ  ـ خن ش ١ـ 

نيم:  ردن پيچ هاى زنگ زده، مى توانيم از موارد زير استفاده  ـ براى باز  س ١٩ـ 
ـ روغن ترمز  ـ روغن روانساز  ٢ـ  ١ـ 

ـ گزينه ى ٤ س ٢٠ـ 
ار (٢) جواب آزمون پايانى واح 

ـ گزينه ى ٣ س ١ـ 
ى است.  ن آن ها از مواد پالستي ـ خير، چون مخزن شستشو و خش  س ٢ـ 



٣٧٩

س ٣ ــ دو کليد تبديل 
س ٤ ــ 

١ ــ٤ ــ استفاده از سيم اتصال زمين  ٢ ــ٤ ــ استفاده از ماشين هاى لباسشويى با بدنه و درپوش پالستيکى
س ٥ ــ براى تغيير جهت گردش موتور شستشو، بايستى مشخصات سيم پيچ اصلى و کمکى مانند قطر و تعداد 

دور کالف هاى سيم پيچ برابر باشند. بنابراين مقاومت اهمى آن ها با هم مساوى است. 
س ٦ ــ گزينه ى ٤

س ٧ ــ 
ـ ٧ ــ خراب بودن الستيک نگهدارنده ى کاسه نمد  ٣ ــ٧ ــ سوراخ بودن  ١ ــ ٧ ــ معيوب بودن کاسه نمد    ٢ ـ

مخزن خشک کن  ٤ ــ٧ ــ اتصال شير تخليه ى آب به مجراى خروج آب در مخزن خشک کن معيوب است. 
س ٨ ــ 

ـ ٨ ــ ميدان مغناطيسى قوى و مخالف ميدان مغناطيسى روتور ـ ٨ ــ حرارت  ٣ ـ ـ ٨ ــ ضربه   ٢ـ ١ ـ
س ٩ ــ گزينه ى ٣

س ١٠ ــ 
١ ــ١٠ ــ ضعيف و کم بودن ولتاژ برق  ٢ ــ١٠ ــ خراب بودن ياتاقان هاى موتور شستشو   ٣ ــ١٠ ــ نيم سوز 

بودن موتور شستشو ٤ ــ١٠ ــ گير کردن پروانه ى شستشو به کف مخزن  ٥ ــ١٠ ــ معيوب بودن تسمه 
س ١١ ــ چون قطر سيم پيچ اصلى بيش تر از قطر سيم پيچ کمکى و تعداد دور سيم پيچ اصلى کمتر از تعداد دور 

سيم پيچ کمکى است. 
س ١٢ ــ 

خرابى  رابط  ٣ ــ١٢ ــ  سيم هاى  بودن  معيوب  شستشو   ٢ ــ١٢ ــ  موتور  اتصال هاى  بودن  معيوب  ١٢ ــ  ١ ــ 
تايمر شستشو  

س ١٣ ــ 
١ ــ ١٣ ــ اجراى سرويس هاى دوره اى  ٢ ــ١٣ ــ تعويض قطعات فرسوده قبل از پايان يافتن عمر مفيد آن ها  
٣ ــ١٣ ــ استراحت و وقفه ى زمانى بين دو شستشوى متوالى  ٤ ــ١٣ ــ عدم نصب ماشين لباسشويى در حمام يا مکان 
مرطوب  ٥ ــ١٣ــ نصب ماشين لباسشويى به صورت تراز   ٦ ــ١٣ــ قرارندادن ماشين لباسشويى در مجاورت لوازم 

حرارتى مانند اجاق گاز 
س ١٤ ــ گزينه ى ١

س ١٥ ــ 
ـ  اتصال  ١ ــ  ١٥ ــ عدم استفاده از پريز ارت دار  ٢ ــ١٥ ــ قطع بودن سيم اتصال زمين ماشين لباسشويى  ٣ ــ١٥ ـ

سيم هاى رابط به بدنه ى ماشين لباسشويى 
س ١٦ ــ 

١ ــ ١٦ ــ کاسه نمد   ٢ ــ١٦ ــ اورينگ الستيکى  ٣ ــ١٦ ــ واشر الستيکى 
س ١٧ــ گرفتن لرزش سيستم خشک کن 

س ١٨ ــ 



منابع و مآخ

٣٨٠

ـ گريس  ـ ١٨ـ  ـ روغن  ٢ـ  ـ  ١٨ـ  ١ـ 
س ١٩

ه  ـ شفت با جعبه دن ـ ١٩ـ  ـ تسمه    ٣ـ  ـ١٩ـ  ـ پولى    ٢ـ  ـ١٩ـ  ١ـ 
اهش سرعت و افزايش گشتاور چرخشى براى شستشوى بهتر لباس  ـ  س ٢٠ـ 

ه ى لوازم خانگى داخلى  نن ارخانجات تولي  ارى و تعمير لوازم خانگى از  دستورالعمل هاى سرويس، نگه
و خارجى 


