تعمیر ماشین لباسشویی در تهران  +آموزش تعمیرات در
منزل

احتماال برای شما هم پیش آمده که هنگام شروع کار با ماشین لباسشویی و تلنبار شدن حجم باالیی از لباس ها لباسشویی
به درستی کار نکند یا حتی روشن نشود! برای برطرف کردن هرگونه مشکل ایجاد شده و انجام تعمیر ماشین
لباسشویی در شمال  ،جنوب  ،شرق و غرب تهران با خیال آسوده با مرکز سرویس ،خدمات و تعمیرات تعمیر 24تماس
بگیرید چون تمامی خدماتی که در این مجموعه ارائه میگردد دارای گارانتی ،در محل و توسط تیمی مجرب با بیش از
 10سال سابقه انجام میشود .برخی اوقات مسائل پیش پا افتاده ای رخ میدهد که باعث مشکل در دستگاه میشود که با
آموزش گام به گام تعمیر ماشین لباسشویی میتوانید آن را در منزل برطرف کنید.

مشکالت متداولی که در ماشین لباسشویی نیاز به عیب یابی و تعمیرات دارد:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14
.15
.16

لباسشویی روشن نمی شود.
لباسشویی کار نمی کند.
لباسشویی آبریزش دارد.
تعمیر لباسشویی زمانی که تخلیه نمی کند.
لباس ها را تمیز نمی شوید.
بوع نا مطبوع می دهد.
هنگام کار سر و صدا دارد.
دستگاه در دور های باال لرزش دارد.
روشن می شود ولی آبگیری نمی کند.
آبگیری به درستی انجام می شود ولی آبکش نمی کند.
لباسشویی پیغام خطا یا ارور می دهد.
الستیک دور درب نیاز به تعویض دارد.
ققل درب دچار خرابی شده.
تایمر به درستی کار نمیکند.
عمل شستشو را طوالنی انجام می دهد.
پریدن فیوز منزل حین روشن کردن دستگاه و...

در صورت وقوع چنین ایرادهایی میبایست به صورت دقیق ،دستگاه توسط تکنسین تعمیر ماشین لباسشویی در مرکز
تعمیر 24با پوشش مناطق شمال جنوب شرق و غرب تهران بررسی شود ،برای رفع این موارد و توجه به اهمیت
نظافت لباس ها و سالمت خانواده بهتر است با ما تماس بگیرید تا در سریعترین زمان خرابی های آن مرتفع گردد.

چرا انتخاب مرکز تعمیر  24برای انجام تعمیرات لباسشویی شما گزینه ای مناسب است؟
صرفه جویی در هزینه و زمان:
هزینه تعمیرات در این مرکز به دلیل تامین قطعات اصلی توسط شرکت و خدمات تعریف شده در قالب تعرفه ای
مشخص ،ثبت سفارش با اتوماسیون درخواست ،منجر به صرفه جویی چشم گیری در هزینه و زمان برای تعمیر
لباسشویی شما می باشد.
تکنسین های حرفه ای:
تعمیرکارانی با تجربه و متخصص درحوزه تعمیر لباسشویی در مرکز تعمیر 24مشغول فعالیت هستند و با برگزاری
دوره های آموزشی منظم توانایی خود را در بخش های مکانیکی و الکترونیکی ارتقا می دهند تا قویترین مجموعه
مرکز تعمیرات لباسشویی را در اختیار داشته باشیم.
ارائه خدماتی سریع و مسئوالنه:
با توجه به پراکندگی شعب در سطح تهران با ثبت سفارش مشتری بوسیله اپراتور مربوطه ،نزدیکترین سرویسکار به
محل مشخص شده برای تعمیرات ماشین لباسشویی در سریعترین زمان اعزام خواهد شد.
گارانتی خدمات:
برای ایجاد اعتماد و تضمین کیفیت قطعات تامین شده و ارائه خدمات توسط متخصصان حرفه ای مجموعه تعمیر 24هر
گونه تعمیر ماشین لباسشویی با فاکتور رسمی و گارانتی  ۹۰روز خدمات در این مرکز همراه است.

ویژگی های منحصربه فرد و وجه تمایز مرکز تعمیر24






گروه متخصص متشکل از تکنسین هایی با تجربه همراه با گواهینامه ی مذکور در تعمیر ماشین لباسشویی در تهران
می باشد.
برطرف کردن مشکالت پیش پا افتاده با مشاوره کارشناسی دقیق از طریق تلفن در وهله ی نخست.
چنانچه مشکل همچنان پابرجاست ،در صورت تمایل پس از ثبت سفارش میتوانید زمان دقیق حضور سرویسکار را
مشخص کنید.
عیب یابی دقیق و برآورد هزینه تقریبی قبل از انجام تعمیرات لباسشویی در سراسر تهران انجام می شود.
استفاده از قطعات فابریکی در صورت نیاز به تعویض قطعه معیوب دستگاه صورت میگیرد.




هزینه معقول و به صرفه ،رعایت حال مشتری و اولویت تعمیر نسبت به تعویض قطعات می باشد.
پشتیبانی خدمات گارانتی با تماس در طول تمام ایام هفته.

تعمیر ماشین لباسشویی خود را به دست متخصصان حرفه ای تعمیر 24در تهران بسپارید!

تعمیرات ماشین لباسشویی در تهران

اگر پس از اتمام گارانتی خرید دستگاه دچار عملکرد غیر طبیعی در انجام برنامه های شستشو یا اخالل در کارکرد خود
شد ،برای تعمیر ماشین لباسشویی تکنسین های با تجربه تعمیر 24آماده:
.1
.2
.3
.4

مشاوره در خصوص مشکالت دستگاه( تلفنی)
عیب یابی دقیق
بررسی هزینه های احتمالی
تعمیر در محل

چنانچه در مرحله اول به صورت تلفنی مشکالت پیش پا افتاده مرتفع نشد درخواست خود را در مرکز تعمیرات
لباسشویی به صورت آنالین ثبت سفارش کنید.

تعمیر  24چه برند ها و مدل هایی را برای تعمیرات ماشین لباسشویی شما در تهران تحت پوشش قرار
میدهد؟
از این جهت نگران نباشید چون تیم زبده ما تمامی برندها و مدل های لباسشویی اعم از مدل های سطلی یا درب از جلو
و در برندهای گوناگون داخلی و خارجی تعمیرات ماشین لباسشویی را در شمال جنوب شرق و غرب تهران به شکل
کامال تخصص انجام میدهد برخی از مدل هایی تحت پوشش تعمیر ما هستند شامل :اسنوا ،پاکشوما ،زیرووات،
ایندزیت ،سامسونگ ،ال جی ،بوش ،آاگ ،کنوود و  ...را میتوان بهش اشاره کرد.
تعمیرات ماشین لباسشویی سامسونگ در تهران
تعمیرات ماشین لباسشویی ال جی در تهران
تعمیرات ماشین لباسشویی اسنوا در تهران

عیب یابی و آموزش تعمیر ماشین لباسشویی در منزل

آموزش تعمیر ماشین لباسشویی در منزل

چنانچه ماشین لباسشویی سالم باشد همواره در صدد آن است تا لباس ها را به بهترین نحو تمیز نماید.
اما زمانی که حادثه ای روی داده و دچار ایراد می شود ،می تواند دردسر ساز باشد:




شاید دیگ دستگاه پر از آب شده اما تخلیه نمی شود
ممکن است دیگ دستگاه نچرخد.
یا لباس ها شسته شده اما خیلی تمیز نیستند.

به طور خالصه ،ماشین لباسشویی به درستی خود کار را نمی کند یا کامالً از کار افتاده است.
برای دستگاهی که بسیار سخت کار می کند ،تعجب آور نیست که گاهی اوقات خراب شود یا عملکرد آن تنزل یابد.
در این شرایط می توانید ماشین لباسشویی خود را با آموزش های ما در منزل تعمیر کنید .بیشتر این تعمیرات فقط به
ابزار ساده نیاز دارند و با اندکی مهارت تعمیر لوازم خانگی ،در محل انجام می شوند.

عالئم شایع در خرابی ماشین لباسشویی
عالئم بسیاری است که می توان با توجه به آن ها به مسائل ایجاد شده در ماشین لباسشویی پی برد.
به عنوان مثال ،یک ماشین لباسشویی پر سر و صدا می تواند معنای زیادی داشته باشد.
با بررسی پمپ تخلیه ،موتور محرک یا تسمه ،کمک فنرها می توانید مساله را تشخیص دهید.
اگر دستگاه روشن نمی شود ،با بررسی سوئیچ درب ،سوئیچ استارت ،مساله را بررسی کنید.
یا آن که ماشین لباسشویی پر و تخلیه شده اما چرخش نداشته باشد ،اتصال موتور مستقیم درایو ممکن است نیاز به
تعویض داشته باشد.
در این جا می خواهیم به شما آموزش تعمیر ماشین لباسشویی را در منزل توضیح دهیم که چگونه این مسائل رایج را
برطرف کنید.

چرا لباسشویی روشن نمی شود؟

این اساسی ترین ایراد در بین خرابی های ماشین لباسشویی است.
اکنون متوجه شده اید ،دستگاه کار نمی کند .شما لباس ها را در ماشین لباسشویی قرار داده اید ،دکمه شروع را فشار
داده اید و سپس هیچ اتفاقی نمی افتد.
آموزش تعمیر ماشین لباسشویی زمانی که روشن نمیشود:








سیم برق پشت ماشین لباسشویی را بررسی کنید تا از وصل بودن آن اطمینان حاصل کنید .به دلیل حرکات شدید
دستگاه ،خصوصا ً در شرایط نداشتن تعادل بار ،ماشین ها ممکن است جابجا شوند.
در این حالت ،ممکن است سیم برق از پریز کشیده شده باشد.
سوئیچ درب دستگاه در مدل های درب از جلو (درب شیشه ای) ،ممکن است معیوب باشد.
این قطعه ،در ناحیه ای از قاب درب است که به نشان می دهد درب به درستی بسته شده است و فرمان پر کردن آب
دستگاه را صادر می کند .درب را ببندید و مشاهده کنید ،قسمت درب با بخشی روی دستگاه متصل می شود.
ممکن است سوئیچ درب ماشین لباسشویی درب از باال ایراد داشته باشد.
می توانید با تنظیم روشن دستگاه آن را امتحان کنید .اگر درست کار کند ،آب باید پر شود.
برای تعمیر سوئیچ درب ماشین لباسشویی ،الزم است که درب را به سمت خود کشیده تا الستیک درب آزاد شود .برای
آن که بتوانید لبه الستیک درب لباسشویی را خارج کنید الزم است با کمک پیچ گوشتی فنر بیرونی دو درب را آزاد
نمایید .بدین ترتیب الستیک آزاد می شود .در این حالت میکروسوئیچ را آزاد کرده و خارج کنید.

برای انجام تعمیر ماشین لباسشویی در محل و شمال تهران و محله هایی نظیر پاسداران ،الهیه ،ظفر ،سعادت آباد،
شهرک غرب ،فرمانیه و  ...با این شماره تلفن 02122878551تماس بگیرید.

چرا لباس ها بخوبی شسته نمیشوند؟
این ممکن است یکی از ناامیدکننده ترین مسائل در شستشوی لباس باشد.
زیرا فقط پس از اتمام شتسشو لباس در یک چرخه کامل متوجه آن می شوید.
پس از شستن لباس خود ،آن را برداشته و لباس ها را که از پرز ،مو و سایر لکه ها است ،پیدا می کنید.
آموزش رفع ایراد دستگاه زمانی که لباس ها بخوبی تمیز نمیشوند:




اولین نکته آن که از گذاشتن بار بیش از حد لباس در دیگ دستگاه خودداری کنید.
یک ماشین لباسشویی که بیش از حد پر شده است ،فضای کافی برای شستشوی تمیز و بیرون کشیدن مواد شوینده و
دیگر بقایا از لباس را ندارد.
میزان استاندارد قرار دادن لباس را در دفترچه راهنما مشاهده کنید.





اما به طور معمول دو سوم مخزن باید از لباس پر شده باشد.
همچنین الزم است که از مواد شوینده کمتری استفاده کنید.
مصرف بیش از حد مواد شوینده به جای تمیز کردن لباس ها ،می تواند پرزها و سایر مواد زائد را دوباره بر روی
لباس قرار دهد.

برای انجام تعمیر ماشین لباسشویی در منزل و غرب تهران و محله هایی نظیر مرزداران ،طرشت ،شهران ،آپادانا،
چیتگر ،دهکده المپیک و  ...با این شماره تلفن 02144376087تماس بگیرید.

چرا دیگ در دور خشک کن نمی چرخد؟
در این مساله رایج آب از دستگاه تخلیه شده اما از چرخیدن خودداری می کند و لباس ها خیس میماند.
چرخش با سرعت باال عملی است که آب را از لباس ها خارج می کند تا بتواند آن ها را در دور خشک کن خشک نماید.
آموزش تعمیر ماشین لباسشویی در منزل زمانی که خشک کن کار نمیکند:












سعی کنید لباس ها را دوباره در مخزن ماشین لباسشویی توزیع کنید.
هنگامی که ماشین لباسشویی از تعادل خارج شود ،به طور خودکار متوقف می شود تا بتوانید لباس را در حالت تعادل
قرار دهید.
پس از توزیع مجدد لباس ،دوباره درب دستگاه را ببندید.
اگر توزیع بار در دیگ صحیح باشد ،دستگاه باید به طور خودکار شروع به چرخش کند.
بارهایی که شامل مواد با جذب زیاد مانند حوله ،ملحفه و لباس های ضخیم مانند شلوار جین و ژاکت هستند ،اغلب از
تعادل خارج می شوند.
سطح دستگاه را روی زمین بررسی کنید.
ماشین لباسشویی که به خوبی تراز نشده باشد ،چرخش را متوقف می کند تا از تعادل خارج نگردد.
این عمل برای ایمنی در لباسشویی شما برنامه ریزی شده است.
سطح دستگاه را با سطح آب بررسی کرده و با تنظیم پایه ها دستگاه را به سطح متعادل برسانید.
پمپ تخلیه و شلنگ تخلیه را بررسی کنید .اشیا کوچک ممکن است سیستم لوله کشی دستگاه را مسدود کند.
شاید بتوانید پمپ تخلیه دستگاه را بدون برداشتن آن بررسی کنید .سرانجام ،ممکن است شلنگ تخلیه که از پشت
دستگاه به نقطه تخلیه منتقل می شود ،مسدود شده باشد.

برای انجام تعمیر ماشین لباسشویی در محل و شرق تهران و محله هایی نظیر تهران پارس ،دماوند ،نارمک ،پیروزی،
آهنگ ،نظام آباد و  ...با این شماره تلفن 02177985478تماس بگیرید.

چرا حین کار لباسشویی صدای زیاد تولید میکند؟
یکی از ناراحت کننده ترین مسائل ماشین لباسشویی این است که دستگاه هنگام چرخش ،صداهای ضربان دار یا ریز
تولید می کند .این مساله را در اسرع وقت باید تعمیر کرد .زیرا ممکن است به دستگاه آسیب برساند و مسائل جدیدی
ایجاد کند.
آموزش تعمیر ماشین لباسشویی در منزل زمانی که صدای زیاد میدهد:







یاتاقان ها و بلبرینگ مخزن که درست در زیر مخزن آن قرار دارند ممکن است فرسوده شده و نیاز به تعویض داشته
باشند.
اگر ماشین لباسشویی صدای جیر جیر می دهد ،یاتاقان های ممکن است به روغن کاری نیاز داشته باشند.
تسمه یا قرقره محرک موتور ماشین لباسشویی ممکن است فرسوده باشد.
این یک تعمیر کامالً جدی است ،برای رسیدن به موتور باید قسمت قابل توجهی از دستگاه را جدا کنید.
تسمه فولی ممکن است فرسوده شود و یا در غیر این صورت از شکل متناسب خود خارج شده باشد.
غالبا ً بوی تسمه نیز مانند سوختن الستیک است.



یکی دیگر از عواملی که مطرح است این است که هنگام خرید ماشین لباسشویی ،برای ممانعت از آسیب دستگاه ،از
پیچ و مهره هایی در پشت آن استفاده می شود .اگر صدای زیادی را از دستگاه می شنوید ،ممکن است این پیچ و مهره
ها هنوز در پشت دستگاه باشند که می بایست آن ها را با آچار باز نمایید.

برای انجام تعمیرات ماشین لباسشویی در منزل و مرکز تهران و محله هایی نظیر کریم خان ،بلوار کشاورز ،کارگر،
یوسف آباد ،جیحون ،دامپزشکی و  ...با این شماره تلفن ها 02188813743و 02166000746تماس بگیرید.

چرا ماشین لباسشویی کار نمیکند؟
یک مساله رایج در ارتباط با ماشین لباسشویی این است که مخزن دستگاه پر از آب می شود اما همزن مرکزی حرکت
نمی کند .حرکت به عقب و جلو است که لباس را تمیز می کند .این عمل توسط دستگاه مخروطی شکل پالستیکی
مرکزی موسوم به همزن انجام می شود .دندانه های پالستیکی کوچک جهت دار قسمت باالیی همزن را با قسمت پایین
متصل می کنند.
آموزش تعمیر ماشین لباسشویی در منزل زمانی که کار نمیکند:







در حالی که دستگاه روشن شده است اما کار نمی کند درب را باز کنید.
سوئیچ درب را با انتهای صاف یک قلم فشار دهید تا هنگام باز شدن درب دستگاه متوقف نشود.
اگر دستگاه صداهای نرمال به راه افتادن را ایجاد می کند ،اما دیگ در حال حرکت نیست ،ممکن است دندانه های
تسمه فرسوده یا خراب شده و نیاز به تعویض داشته باشند.
موتور دستگاه شما ممکن است تحت تأثیر نوسانات برق قرار گرفته باشد و باید چک شود.
همه مارک ها روش تنظیم متفاوتی دارند.
کتابچه راهنمای دستگاه خود را برای اطالعات احتمالی در مورد تنظیم مجدد موتور بررسی کنید.

برای انجام تعمیرات ماشین لباسشویی منزل و در جنوب تهران و محله هایی نظیر خزانه ،نازی آباد ،مهرآباد ،شاد آباد،
شوش ،یافت آباد و  ...با این شماره تلفن ها 02166101065و 02156010207تماس بگیرید.

چرا ماشین لباسشویی آب را تخلیه نمیکند؟
بسیاری از افراد تجربه ناخوشایندی از پر شدن ماشین لباسشویی از آب و عدم تخلیه آن را دارند.
لباس های شناور در آب که الزم است به سرعت آن را تخلیه نمود.
آموزش تعمیرات ماشین لباسشویی در محل وقتی آب تخلیه نمیشود:










پمپ تخلیه دستگاه ممکن است با یک تکه پارچه یا سایر موارد مربوط به شستشو مسدود شود.
دستگاه را از برق بکشید .پیچ های صفحه جلو را بردارید.
دستگاه را به سمت باال متمایل کرده تا دسترسی راحت تری داشته باشید.
محفظه پمپ دستگاه شما ممکن است به راحتی قابل مشاهده باشد ،بنابراین ارزیابی اینکه آیا در پمپ گرفتگی دارید یا
خیر ،ساده است.
در این صورت ،از انبر استفاده کنید تا عوامل منجر به مسدود شدن پمپ را به آرامی از بین ببرید.
گرفتگی ممکن است در لوله متصل شده به پمپ قرار داشته باشد.
بست لوله را بردارید .یک سطل در نزدیکی خود داشته باشید ،زیرا این لوله پر از آب است.
آب را تخلیه کنید .اگر گرفتگی در شلنگ وجود داشته باشد ،معموالً در انتهای شلنگ است.
آن را با دست یا پنس بیرون بکشید.

چرا دستگاه حین کار لرزش دارد؟
هنگامی که دستگاه شما در حال کار است ،به ویژه در طول چرخش ،ممکن است به شدت لرزش داشته باشد ،به حدی
که ماشین لباسشویی حرکت می کند.

آموزش تعمیر ماشین لباسشویی در منزل وقتی میلرزد:















ممکن است دستگاه شما نیاز به تراز مجدد داشته باشد.
از یک تراز برای ارزیابی سطح دستگاه در دو جهت طرفین و جلو به عقب استفاده کنید.
با چرخاندن پایه های ماشین به باال یا پایین ،سطح دستگاه را دوباره تنظیم کنید.
برخالف خشک کن که فقط دو پایه قابل تنظیم در جلو دارد ،اکثر ماشین های لباسشویی دارای چهار پایه قابل تنظیم
هستند.
در گذر زمان ممکن است واشرهای اتصال شل شده و باعث لرزش شدید شود.
این می تواند یک وضعیت خطرناک باشد.
واشرهای اتصال را محکم کرده یا در صورت لزوم آنها را تعویض کنید.
علت آسان تر و قابل تعمیر ماشین لباسشویی ،بار نامتعادل است.
لباس های سنگین و طوالنی را به مرکزی بکشید تا در یک طرف دسته بندی نشوند.
همچنین خرید لنت ضد لرزش را در نظر بگیرید.
پدهایی با ضخامت  7.5سانت در از بین بردن لرزش بسیار عالی عمل می کنند .این لنت ها گرچه ارزان نیستند ،اما
می توانند ابزاری ارزشمند برای کاهش انتقال لرزش دستگاه باشند.
در کنار عوامل مطرح شده ،یکی دیگر از عواملی که باعث لرزش دستگاه می شود ،خرابی بلبرینگ های موتور است
که برای این کار الزم است تسمه موتور را جدا کرده و فولی را با دست به حرکت درآورید .در صورتی که خرابی
رخ داده باشد ،صدای زیادی را خواهید شنید.
ضمن آن که خرابی کمک های اصطکاکی نیز می تواند دلیل دیگر ایجاد لرزش در ماشین لباسشویی باشد.

تعمیرات ماشین لباسشویی بوش در تهران
تعمیرات ماشین لباسشویی زیرووات در تهران
تعمیرات ماشین لباسشویی ایندزیت در تهران
منابع استفاده شده در مقاله:
fix .1
thespruce .2

