
 

را دارید، اما نگران هزینه های باالی آن هستید؟  تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرزاگر شما هم قصد 

 پیش از هر اقدامی این مقاله را تا انتها بخوانید.

 کابوس خراب شدن ماشین لباسشویی:

                     
 خرابی ماشین لباسشویی اتفاق ناخوشایندی است.                                                   

تصور کنید زمان شستشوی لباس هایتان است. پس از جدا کردن لباس ها و قرار دادن آنها در ماشین 

کار افتاده لباسشویی، دکمه ی استارت را فشار میدهید اما می بینید ماشین لباسشویی کار نمیکند و از 

  است. چه کار میکنید؟

ماشین لباسشویی عصای دست خانم هاست و تقریبا هیچ خانه ای نیست که یک ماشین لباسشویی نداشته 

ماشین لباسشویی جزو لوازم خانگی بسیار پرکاربرد در خانه است و حتی تصور خراب شدن آن هم باشد. 

بگردید  تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرزکار برای  ناخوشایند است. قبل از این که به دنبال یک تعمیر

بهتر است راهنمای عیب یابی زیر را بخوانید. زیرا گاهی خودتان  می توانید بعضی از این مشکالت را حل 

 کنید. 

 راهنمای عیب یابی:



                                

 قبل از هر اقدامی ابتدا عیب یابی کنید.                                                          

این روزها بیشتر ماشین های لباسشویی با استفاده از کد خطا به راحتی قابل عیب یابی هستند. اما نکته ی 

. برای این که خودتان بتوانید به ماشین لباسشویی را از برق بکشیدمهمی که پیش از هر نوع بررسی باید 

 عیب یابی ماشین لباسشویی بپردازید باید حوصله ی زیادی به خرج دهید.

ل کنید راگر ماشین لباسشویی شما روشن نمی شود اولین کاری که باید انجام دهید این است که کنت

ست ولی کار امتصل  برقاگر دیدید ماشین لباسشویی به  ماشین لباسشویی شما به برق متصل است یا خیر؟

کند ابتدا با یک فازمتر سالم بودن پریز برق را کنترل کنید و سپس وضعیت سیم و دوشاخه ی برق را  نمی

دلیل خراب بودن پریز برق و یا خراب بودن ه بررسی کنید. گاهی مشکل روشن نشدن ماشین ظرفشویی ب

 سیم و دوشاخه ی برق است.

. شلنگ ها نباید تاب خوردگی داشته باشند. لنگ آب استت بررسی ششاخه، نوبپس از کنترل سیم و دو

 همچنین شیرهای آب نیز باید باز باشند.

خیلی بدی میدهد نشان دهنده ی این است که اس ها، ماشین لباسشویی  شما بوی اگر پس از شستشوی لب

سشویی شما زیاد شود ماشین لباسشویی شما کثیف است و باید تمیز شود. اگر میخواهید عمر ماشین لبا

بهتر است به طور مرتب آن را تمیز کنید تا کثیفی ها در آن رسوب نکند و آب و مواد شوینده به خوبی 

جریان یابند. برای تمیز کردن ماشین لباسشویی کافی است کمی سرکه و جوش شیرین را درون لگن 

 کامل تنظیم کنید.  ماشین لباسشویی بریزید  و ماشین لباسشویی را روی چرخه ی شستشوی

 مشکالت رایج ماشین های لباسشویی:



                           
 .برای تعمیر ماشین لباسشویی از تعمیرکاران ماهر کمک بگیرید                                      

 مر ماشین لباسشویی شما حرکت نمیکند؟مه ی تایآیا پس از تنظیم دک

شاخه پیش بیاید و راه حل آن تعویض سیم است. همچنین ممکن اثر خرابی دون مشکل ممکن است در ای

کابل رابط ایراداتی داشته باشد و نیاز به تعویض داشته باشد. خرابی میکروسوئیچ، خرابی کلید قطع و است 

 وصل و عدم اتصال صحیح کابل رابط به ترمینال ممکن است باعث ایجاد این مشکل شود.

 لباسشویی شما روشن می شود اما آبگیری نمی کند؟آیا ماشین 

یکی از مشکالت رایج دیگری که ممکن است پیش بیاید این است که ماشین لباسشویی پس از روشن شدن 

آبگیری نکند. این مشکل ممکن است دالیل مختلفی داشته باشد. ممکن است شیر ورودی، آب نداشته باشد. 

ستات و خرابی تایمر از جمله عواملی هستند که ممکن است مانع آبگیری کثیفی فیلتر ورودی، خرابی هیدروا

 ماشین لباسشویی شوند.

 آیا ماشین لباسشویی شما پس از مرحله ی آبگیری متوقف می شود؟

یکی از مشکالتی که ممکن است پیش بیاید این است که ماشین لباسشویی به خوبی آبگیری کند اما پس از 

ستات به موتور تایمر و  خرابی موتور تایمر ابی هیدروستات، قطع سیم هیدروخرآبگیری  متوقف شود. 

 عواملی هستند که باعث ایجاد این مشکل می شوند. معموال با تعویض قطعات ذکر شده مشکل رفع می شود.

 آیا ماشین لباسشویی شما نشتی آب دارد؟

بیاید. این  مشکل دالیل گوناگونی نشتی آب جزو رایج ترین مشکاتی است که ممکن است برای همه پیش 

کی ، یسوراخی مخزن، عدم اتصال شلنگ ورودی به شیر الکترسوراخ شدن الستیک دور در، له از جم

 سوراخی لوله ی خرطومی، خرابی کاسه نمد، سوراخ بودن شلنگ خروجی ممکن است باعث نشتی آب شوند.



 آیا آب درون مخزن داغ نمی شود؟

نمی شود نشان دهنده ی این است  که المنت یا ترموستات خراب است. این مشکل اگر آب درون مخزن داغ 

 می شود. با تعویض المنت یا  ترموستات توسط  تعمیرکار حل

 آیا پس از آبگیری موتور شستشو کار نمیکند؟ 

ابی خرابی هیدرواستات، قطعی و اتصال سیم رابط هیدرواستات به موتور تایمر، خرابی چرخ دنده رابط، خر

 خازن و خرابی  موتور شستشو باعث ایجاد این مشکل می شوند.

 ؟آیا پمپ آب، آب کثیف را تخلیه نمیکند

 خرابی پمپ آب، تا خوردن شلنگ و یا ایراد در پالتین تایمر باعث عدم تخلیه ی آب کثیف می شود.

 کند؟ آیا ماشین لباسشویی آبکشی نمی

پالتین تایمر، خرابی خازن یا سیم رابط خازن به موتور باعث سیم  پیچ، خرابی صفحه و یا اتصال سوختن 

 عدم آبکشی می شود.

 آیا ماشین لباسشویی حین آبکشی لرزش های شدید دارد؟

خرابی تایمر، پمپ آب، تسمه، یاتاقان و بلبرینگ می تواند باعث این مشکل شود. اگر لرزش ها شدید هستند 

کنید. ممکن است هموار نبودن ماشین لباسشویی باعث تشدید محل قرارگیری ماشین لباسشویی را بررسی 

 لرزش ها شود.

 آیا ماشین لباسشویی شما حین کار سر و صدای زیادی تولید میکند؟

شاید بتوان گفت رایج ترین و ناخوشایندترین مشکل ماشین های لباسشویی، سر و صداهای زیاد و عجیب و 

بیش از حد استاندارد است ممکن است لباسشویی شما زیاد  غریب است. اگر  حجم لباس های درون ماشین

 صدا دهد. همچنین خرابی یاتاقان و بلبرینگ ها باعث این مشکل می شود.

 آیا مواد شوینده در ماشین لباسشویی به خوبی حل نمی شوند؟

باعث ایجاد کثیفی فیلتر شیر الکتریکی یا جاپودری و یا استفاده از مواد شوینده ی بی کیفیت ممکن است 

 این مشکل شوند. 

 آیا بدنه ی لباسشویی اتصال برق دارد؟



اگر بدنه ی ماشین لباسشویی شما اتصال برق دارد، ممکن است یکی از قطعات داخلی اتصال داشته باشند و 

 یا سیم های رابط معیوب باشند.

 آیا حین کار ماشین لباسشویی شما خاموش می شود؟

یکروسوئیچ در، خرابی تایمر و خرابی قفل در از جمله عواملی هستند که موجب نوسانات برق، معیوب بودن م

 ایجاد این مشکل می شوند.

 آیا چرخش دیگ لباسشویی شما ایراد دارد؟

 خرابی قفل در، تسمه و کوپلر یا کالچ باعث عدم چرخش دیگ می شوند.

 تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرز:

                    
 تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرز با کاراسان                                                 

هستید؟ از آنجایی که  تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرزبرای  و خبره کار خوبآیا به دنبال یک تعمیر

این روزها قیمت ماشین های لباسشویی بسیار باالست و یک اشتباه در تعمیر آن منجر به خراب شدن و از 

 کار افتادن آن می شود، برای تعمیر آن باید از تعمیرکاران متخصص کمک بگیرید.

 کاراسان را پیشنهاد میکنیم. ما به شمارا دارید  تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرزاگر شما هم قصد 

کاراسان یکی از سایت های اینترنتی معتبر در زمینه تعمیر انواع لوازم خانگی است. تیم کاراسان از 

تعمیر ماشین لباسشویی در تعمیرکاران ماهر و متخصص تشکیل شده است که تمامی مجوزهای الزم برای 

 را دارند.  کرج و البرز



تعمیر ماشین لباسشویی در کنند و در منزل شما اقدام به  زل شما مراجعه میتعمیرکاران کاراسان به من

میکنند. دیگر نیازی نیست ماشین لباسشویی خود را برای انجام تعمیرات کیلومترها جابجا کرج و البرز 

 کنید.

نیازی تکنسین های کاراسان پس از انجام تعمیرات به شما ضمانت نامه ی تعمیرات تحویل می دهند و دیگر 

 نیست نگران خرابی مجدد ماشین لباسشویی خود شوید.

تعمیرکاران کاراسان حین خرابی ماشین لباسشویی یکی از مهم ترین نگرانی ها هزینه ی تعمیرات است.  

 ضمن تعمیرات اصولی مناسب ترین هزینه ها را  دریافت میکنند.

مراجعه به  را دارید در هر ساعت از شبانه روز با تعمیر ماشین لباسشویی در کرج و البرزهمچنین اگر قصد 

ترین زمان ممکن به منزل شما بدهید. تعمیرکاران کاراسان در کمخواست تعمیرکار کاراسان می توانید در

 مراجعه میکنند.

 کالم آخر:

 اگر ماشین لباسشویی شما به هر دلیلی خراب شد، هرگز خودتان اقدام به تعمیر آن نکنید. کافی ست به

کاراسان مراجعه کنید و از مزایای ویژه ی آن مثل تکنسین های متخصص، تعمیر در محل، گارانتی تعمیر، 

 مناسب ترین هزینه و سریع ترین خدمات بهره مند شوید.


