
 

 

به همراه فیلم های متنوع آموزشی برای عیب یابی دقیق و برطرف کردن  آموزش تعمیر ماکروفر )مایکروفر، مایکروویو(

رایگان، راه حل های عملی در منزل معرفی عیوب متداول و بهترین روش برای عیب یابی و آسان  %100مشکل به شکل 

 .همراه باشید 24تعمیر در نمایندگی دستور العمل و آموزش رایگان تعمیرات ماکروفر ترین راه برای رفع خرابی ها با

را مطالعه کنید تا از برخی از ابهامات، خطرها و استاندارهای  سئواالت متداول در آموزش تعمیر ماکروفر حتما بخش

 .وفر آشنا شویدموجود در آموختن تعمیرات مایکر

در ضمن میتوانید سئواالت مختص به خود را در قسمت دیدگاه بیان کنید تا در اندک زمانی کارشناسان ما به شما پاسخ 

 .دهند

شما میتوانید با مطالعه ادامه مطلب آموزش تعمیر مایکروویو تمامی مدل ها و برند های مایکروفر نظیر: سامسونگ، ال 

ونگی، پاناسونیک، بوتان، شارپ، ناسیونال، بلک اند دکر و ... را عیب یابی و تعمیرات آنها را جی، فلر، بوش، فوما، دل

 .بیاموزید

ترین زمان بهره از کمک تکنسین های متخصص با هزینه مناسب در کم تعمیر ماکروفر در منزل همچنین شما میتوانید برای

 .ببرید

را دانلود کنید تا در زمان الزم بدان دسترسی داشته  آموزش تعمیرات مایکروویو شما میتوانید در انتهای مطلب پی دی اف

 .باشید

 شروع آموزش تعمیر ماکروفر با معرفی عیوب متداول

موارد را در مایکروفر و  %80ر بیش از ، خرابی های زی24با توجه به ایرادهای رایج ثبت شده در تعمیرگاه مجاز تعمیر

 .مایکروویوها شامل میشود

 .مایکروویو روشن یا شروع نمی شود .1
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 .مایکروفر با شروع برنامه غذا را گرم نمیکند .2

 .مایکروفر در زمان کار جرقه می زند .3

 .صفحه لمسی یا دکمه های مایکروویو کار نمیکند .4

 .پس از روشن شدن بوی سوختگی می دهد مایکروفر .5

 .مایکروفر در زمان گرم کردن دود می کند .6

 .پس از شروع برنامه مایکروویو نمی چرخد .7

 .مایکروویو در هنگام کار صدا می دهد .8

 .با باز کردن یا بستن درب مایکروویو فیوز می پرد .9

 .درب مایکروویو باز نمی شود .10

 .درب مایکروویو بسته نمی شود .11

 .ردن درب مایکروویو صفحه )سینی، بشقاب( داخلی می چرخدبا باز ک .12

 .چراغ ماکروویو روشن نمیشود .13

 .فن ماکروویو یکسره کار میکند .14

 .درست کار نمیکند (GRILL) برنامه پخت مایکروفر .15

ی به چنین ایرادهایی به وفور بر خواهیم خورد که برا آموزش تعمیر ماکروفر به طور معمول در عیب یابی و در هنگام

 .تعمیرات نیاز به وسایل تخصصی خواهد بود

  

  

 



 وسایل مورد نیاز در زمان آموزش تعمیر ماکروفر

حتی با خواندن آموزش رایگان تعمیرات ماکروفر برای انجام عملی مراحل شرح داده شده و تعمیر مایکروویو به شکل 

 .طبیعی شما نیاز به ابزار هایی برای باز کردن، تست، تعویض قطعات مایکروفر خواهید داشت

 :ها را داشته باشیدابزارهایی که حتما باید آن 

 پیچ گوشتی چهارسو .1

 دم باریک .2

 مولتی متر .3

 :ابزارهایی که احتماال در حین آموزش تعمیر ماکروفر به آن نیاز پیدا خواهید کرد

 پیچ گوشتی ستاره ای .1

 سیم چین .2

 انبرد دست .3

 آچار بکس .4

 کاتر .5

 بررسی هر یک از خرابی ها با راهنمای آموزش رایگان تعمیرات ماکروفر

ن است تا از طریق آموزش عملی و تصویری بتوانیم قسمت عمده ای از خرابی های رایج در ماکروویو ها بیابیم تالش بر ای

 .و انجام تعمیرات آن را در کنار هم یاد بگیریم

 راهنمای تعمیرات مایکروویو زمانی که روشن نمیشود

 .در دو حالت مایکروویو ما در حالت خاموش قرار دارد

 میشوددر حین کار خاموش  .1

 .قبل از شروع به کار خاموش است .2

 پس از باز کردن یا بستن درب مایکروفر با پریدن فیوز خاموش میشود .3

 زمانی که در مایکروفر در حین کار خاموش می شود -1

به طور معمول در مطالعه آموزش تعمیر ماکروفر باید بدانید که وقتی مایکروویو را در زمان باال برای پخت یا گرم کردن 

 .غذا تنظیم کرده باشید احتمال دارد که حین کار خاموش شود

 .بررسی شود. زیرا می تواند باعث پریدن فیوز شود خازن ماکروویو باید خرابی

 .نیز باید بررسی شود المپ مگنترون همچنین خرابی

 :چنانچه خروجی مشبک پشت ماکروویو شما که هوا گرم توسط فن از آنجا خارج می شود. زمانی که توری مشبک

 کثیف باشد .1

 فاصله بدنه با دیوار پشتی کم باشد .2

https://tamir24.com/microwave-capacitor/
https://tamir24.com/microwave-magnetron/


فن قادر به راه انداختن جریان هوای مناسبی نخواهد بود پس مگنترون بسیار داغ می شود پس ترموستات که به عنوان فیوز 

دقیقه خاموش باشد بعد از  30تا  15حرارتی شناخته می شود جریان برق را قطع خواهد کرد به طور نسبی دستگاه می تواند 

 .روشن شدن مایکروویو را بدهدآن ترموستات اجازه عبور جریان برق برای 

 چیست؟ علت روشن نشدن ماکروفر :بیشتر بخوانیم

 آموزش رایگان تعمیر ماکروفر وقتی که قبل از کار شاهد خاموش بودن آن هستید -2

کار کردن و عدد خاصی روی دیسپلی )صفحه نمایش  در این حالت شما برای استفاده از مایکروفر هیچ عالمتی از

 .مایکروویو نمی بینید(

 برای انجام تعمیرات ماکروویو ابتدا باید ببینید که دوشاخه به برق است؟ 

 پریز سالم است؟ 

 فیوز مدارشکن مربوط به پریز روی حالت روشن است؟ 

 .بزنید یا یک برقکار برای حل مشکل به محل بیاوریداگر جواب هر یک منفی باشد باید دستگاه را در مکان دیگری به برق 

مراحل ذیل را دنبال  آموزش تعمیر ماکروفر اما چنانچه از سالم بودن هریک اطمینان حاصل کردید باید برای یاد گرفتن

 :کنید

 .یدندر پوش فلزی را با پیچ گوشتی )به طور معمول پیچ گوشتی چهارسو و در مواردی ستاره ای نیاز است( باز ک .1

 .کاور دستگاه پس از باز کردن پیچ ها بردارید .2

 .سیم برق دوشاخه را دنبال کنید .3

 .سیم برق توسط سوکت در یک برد متصل شده است که معموال دارای یک فیوز می باشد .4

 .آن فیوز را با مولتی متر تست کنید .5

 .در صورت خرابی باید تعویض شود .6

 :در صورت سالم بودن فیوز

 .لتی متر تست کنیدسیم برق را با مو .1

 .جریان برق باید در سیم به طور متناوب باشد .2

 .هرگونه قطعی باعث روشن نشدن میباشد .3

 .آموزش رایگان تعمیر ماکروفر باید بدانیم که سیم برق اصلی باید تعویض شود  در صورت قطعی سیم در .4

 .مایکروفر میشوداستفاده می شود خرابی آن نیز باعث روشن نشدن  2به  3در مواردی از تبدیل  .5

 :در صورت سالم بودن سیم برق

 .در صورت نوسانات برق احتمال آسیب به برد است در اینصورت نیز مایکروفر روشن نمی شود .1

 .برای حل این مشکل نیاز به تعمیر برد مایکروویو است و ترانس روی برد باید تعویض گردد .2

 .در صورت خرابی آی سی برنامه، دستگاه روشن نمیشود و برد باید به شکل کامل عوض شود .3

 .اگر موارد پیشتر گفته شده سالم بود ترموستات را تست کنید که معیوب نباشد جریان باید متناوب باشد

 د ماکروویوتعمیر بر: بیشتر بخوانیم

 زمانی که با باز کردن یا بستن درب مایکروفر با پریدن فیوز منزل دستگاه روشن نمی شود -3
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 .وقتی در حال مطالعه آموزش تعمیر ماکروفر هستید باید بدانید این اتفاق بابت مشکل کلیدهای درب یا میکروسوئیچ ها است

 .ز کردن درب غیر فعال شودمیکروسوییچ باید در هنگام بسته شدن درب فعال و در با

 .اگر میکروسوئیچ به غیر از عمل کند

 .جریان برق دو فاز شده و فیوز منزل را میپراند

 .این احتمال دارد فیوز دستگاه هم بپرد

ممکن است با شکستن محل قرار گیری، زبانه های درب این اتفاق بیوفتد بعد از تست میکروسوئیچ در آموزش تعمیر  :نکته
 .دقت کنید که محل قرار گیری آن لق نباشدماکروفر 

 چیست؟ علت خاموش شدن ناگهانی مایکروویو :بیشتر بخوانیم

 راهنمای تعمیرات ماکروفر زمانی که داغ نمیکند

غذایی گرم نشده است برای آموزش تعمیر ماکروفر خود باید پس از اتمام برنامه در حالت اشعه زمانی که میبینید مواد 

 .مراحل ذیل را بررسی کنید

 :که غذا گرم نشود خرابی هر یک از قطعات باعث میشود

 خراب شدن مگنترون .1

 ترانس ولتاژ باال مایکروویو معیوب بودن .2

 دیود مایکروفر ابیخر .3

 ایراد در خازن .4

 خرابی فیوز های ولتاژ .5

 مشکل در کلید های درب .6

 خرابی برد اصلی .7

 .معموال خرابی مگنترون با شکسته شدن آهان رباها و لق بودن رادیات ها علنی میشود

آمپر از سوختن های ولتاژ و خازن شما جلوگیری میکند با مولتی متر جریان های ولتاژ ر  0.25فیوز های ولتاژ با جریان 

 .تست کنید

برای تست و آموزش رایگان تعمیر ماکروفر وقتی گرم نمیکند باید خازن را بر اساس میکروفاراد مشخص شده با مولتی 

 .متر تست کنید

 .مقاومتش بی نهایت هست و از طرف دیگر مقاومت صفر دارد باید جریان از دو سر آن عبور نکندچون دیود از یک طرف 

 .چنانچه گرم نکردن با بو سوختگی همراه است احتماال ترانس خراب است و باید بوی سوختگی رو از ترانس متوجه بشید

درب بسته شود در غیر اینصورت سوییچ آن  در آخر کلید ممبران درب رو بررسی کنید باید شاسی آن در زمان بسته شدن

 .خراب است

 .رجوع کنید دلیل داغ نشدن غذا در مایکروفر برای مشاهده توضیحات ویدیو به لینک
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 چیست؟ علت گرم نکردن مایکروویو :بیشتر بخوانیم

 آموزش تعمیر ماکروفر زمانی که جرقه میزند

برای اینکه یاد بگیریم چگونه مایکروفری که جرقه میزند را عیب یابی کنیم کافیست داخل آن را تمیز کنیم و از گذاشتن 

 ظرف فلزی، نایلکس، ظرف براق )ظرف کباب فویل ساندویچ( خود داری کنیم

د جرقه ها و سطح داخلی باعث ایجاابتدا کابین داخلی مایکروفر از هر کثیفی و باقیمانده غذا تمیز میکنیم چون کثیفی المنت

 .میشود

 .برای چربی زدایی سطح داخلی آن بسیار مهم است تمیز کردن مایکروفر روش

 انجام دهید اگر با تمیز کردن و رعایت دستور العمل در حین استفاده مشکل جرقه برطرف نشد باید کارهای زیر را

 ابتدا فیلتر میکا تعویض باید شود .1

 .فیلتر قبلی را از جای خود درآورید و فیلتر جدید را با کاتر ببرید و جایگزین کنید .2

 .سپس مگنترون باز شود و قسمت موجبر آن مورد بررسی قرار بگیرد .3

 .اگر موجبر دچار سوختگی شدید بود باید تعویض شود .4

 .ترون تعویض بشوداگر باز هم جرقه زد باید مگن .5

 .جای سوختگی روی کابین باید برطرف شود .6

 .رنگ رفتگی های لعاب باید رنگ شود .7

جرقه معموال بخاطر دقت نداشتن در نوع استفاده و یا کثیف بودن محیط داخلی مایکروویو اتفاق میافتد و آسیب ها شدیدی به 

 .مگنترون وارد میکند

دقیقه  10ها قرار دارد با تمیز کردن برطرف نشد. سعی کنید حالت گریل را به مدت اگر جرقه در سمت باال در جایی که المنت

 .روشن کنید. اگر در این حالت نیز ایراد جرقه زدن بر طرف نشد برای تعویض المنت ها باید اقدام کنید

 .نکته: مایکروویو را به شکل خالی نباید روشن گردد

 .شوید جرقه زدن مایکروویو ی دیدن توضیحات ویدیو، وارد لینک ویدیوبرا

 چیست؟ علت جرقه زدن مایکروفر :بیشتر بخوانیم

 دکمه یا صفحه لمسی شما کار نمیکندآموزش رایگان تعمیرات ماکروفر در منزل وقتی 

 .احتمال دارد یک یا دو دکمه خراب شده باشد اگر صفحه فرمان شما دارای دکمه است

 :در آموزش تعمیر ماکروفر در زمان فرمان نگرفتن دکمه باید

 .کاور دستگاه باز شود .1

 .از فیش های برد عکس بگیرید .2

 .برد را باز کنید .3

 .دکمه خراب را از روی برد باز کنید .4

 .دکمه جدید را جایگزین کنید .5

 .فیش ها را در سر جای خود ببندید .6
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 .کاور فلزی را پیچ کنید .7

 :به صورت لمسی یا تاچ است حال اگر مایکروفر شما در روی پنل فرمان دکمه ندارد و

 .یدخرابی معموال بخاطر گرما، رطوبت محیط و عمر کار با دستگاه پیش می آ

 .برای آموختن تعمیرات مایکروویو در این حالت باید

 .کاور را جدا کنید .1

 .برد را جدا کنید .2

 .طبق ویدیو زیر پیش برید .3

 .در ابتدا نقشه برد را بکشید .4

 .سپس محل قرار گیری دکمه های جدید را سوراخکاری کنید .5

  .سیم کشی و چسب بزنید .6

 .شوید لینک اهده توضیحات ویدیو میتوانید واردبرای مش

 آموزش تعمیر ماکروفر زمانی که بوی سوختگی می دهد

 .بوی سوختگی اگر پس از چند وقت از حالت گریل استفاده میکنید عادی است

ه و با گرم شدن زیاد این چربی ها خواهند سوخت که بوی بخار غذاها که چرب هم بوده در گذشته روی المنتها نشست

 .سوختگی هم دارد

 .اما دلیل دیگر می تواند بخاطر گذاشتن ظروف نامناسب، جرقه های مداوم، سوختن میکا و هادی موجبر مگنترون باشد

 .در گاهی اوقات بوی سوختگی می تواند از خراب شدن ترانس باشد که سیم پیچ ها را سیاه میکند

 راهنمای تعمیرات مایکروویو زمانی که دود میکند

معموال بوی سوختگی با مشاهده دود نیز همراه است پس در مورد باال تمامی موارد نیز در زمان دود کردن باید بررسی 

 .شود

 .در ضمن بخار طبخ غذا همراه با سوختن غذا نیز دود میکند. مخصوصا در غذاهایی که آبدار است

 چیست؟ علت دود کردن و بوی سوختگی در مایکروویو: بیشتر بدانیم

 اموزش تعمیر مایکروفر زمانی که نمی چرخد

 .وقتی صفحه شیشه ای نمی چرخد یک طرف که در سمت تابش اشعه است بسیار داغ شده و طرف دیگر سرد میماند

 :تعویض اجزای زیر حل میشود عمدتا خرابی با

 تعویض کوپل اتصال دهنده سینی به موتور .1

 مشکل موتور چرخاننده .2

 شکستگی چرخ ریل .3
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 نرسیدن برق به موتور )بررسی سیم کشی و برد فرمان( .4

 .به یاد داشته باشید که بد قرار گرفتن صفحه شیشه ای گردان روی کوپل و ریل نیز باعث نچرخیدن می شود

 چیست؟ علت نچرخیدن سینی ماکروفر: بیشتر بخوانیم

 آموزش تعمیر ماکروفر زمانی که سر و صدا میکند

 .برخی صداها طبیعی در مایکروفر مثل صدای شروع به کار ترانس، مگنترون و فن این صداها نیاز به نگرانی ندارد

 :داهای بلند و غیر معمول میتواند از خرابی مواردی نظیراما ص

 موتور فن .1

 موتور گردان .2

 ترانس .3

 مگنترون .4

 درست نگداشتن سینی و ریل در مایکروفر .5

 .البته جرقه زدن در حین کار هم صدای بلندی می دهد

 .مراجعه کنید دالیل سر و صدای مایکروویو برای بررسی توضیحات ویدیو به لینک

 چیست؟ علت صدای زیاد مایکروویو: بیشتر بخوانیم

 راهنمای آموزش رایگان تعمیرات مایکروفر وقتی بعد از بستن یا باز کردن درب فیوز منزل میپرد

 .در صورت بروز این اتفاق اولین قطعه ای که باید به سراغ آنها بروید کلیدهای درب است

 .میکروسوئیچ را عوض کنید 4یا  3برای اطمینان از تعمیراتی که انجام می دهید توصیه میکنیم هر 

 راهنمای تعمیرات مایکروفر وقتی درب باز یا بسته نمیشود

اگر قسمت درب مایکروفر خود را مشاهده کرده باشید دو شاخک یا زبانه وجود دارد که با بستن درب آن ها باید به طور 

 .کامل جا بیوفتند

 :وقتی درب باز نمیشود

 .کرده باشدفشار دادن محکم شاسی درب باز کن مایکروویو محل شاسی تغییر   .1

در اینصورت وقتی شاسی درب باز کن را فشار می دهید بجای اینکه زبانه های درب رو حرکت بده با آنها در گیر  .2

 .نمی شود

 .بر اثر ضربه نیز باعث باز نشدن یا سخت باز شدن درب مایکروفر میشود  تغییر مکان لوال ها به سمت داخل .3

 :وقتی درب بسته نمیشود

چار تغییر مکان شدند معموال بخاطر بار سنگینی که هنگام باز کردن یا بستن درب روی احتماال لوال ها د .1

 .مایکروفر قرار داده اید
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 .این احتمال هم وجود دارد که شاخک های درب شکسته شده باشند و در محل خود قرار نگیرند .2

 .محل قرارگیری شاخک یا زبونه های درب جابجا شده یا شکسته است .3

ر ماکروفر وقتی درب آن باز نمی شود کافیه که کاور درب باز بشه محل قرار گیری شاخک ها بررسی در آموزش تعمی

 .شود

 .شما می توانید با یک پیچ گوشتی زبانه درب را که گیر کرده باال بکشید و درب را آزاد کنید

 مایندگی تعمیرات مایکروفر پاناسونیکن :حتما بخوانیم

 راهنمای رایگان تعمیر ماکروویو وقتی با باز کردن درب بشقاب )سینی( شروع به چرخیدن میکند

 .این خرابی معموال بخاطر مشکل در یکی از قطعات روی برد است .1

خرابی آنها را  بهتر است پس از باز کردن برد هر یک از مقاومت ها و رله ها را بررسی کنید در صورت .2

 .تعویض کنید

 .همچنین این مشکل میتواند از خرابی میکروسوییچ ها یا جابجا زدن فیش پس از بستن مجدد آنها باشد .3

 دوو نمایندگی تعمیرات مایکروفر :حتما بخوانیم

 سره کار میکندآموزش تعمیر ماکروفر وقتی فن آن یک

 .دقیقه بعد از کارکردن مایکروویو عادی هست 3کار کردن فن در حین گرم کردن و حتی تا 

 .اما قبل از اینکه برنامه شروع به کار کند و تنها با زدن دو شاخه به برق فن شروع به کار میکند

کردن کند و فن نیز به صورت حتی ممکن است مایکروویو نیز پس از به برق زدن به صورت خودکار شروع به گرم 

 .یکسره کار کنید

 .این مشکل عمدتا بخاطر خرابی یکی از اجزای برد است که میبایست دستگاه باز شود و بررسی های الزم صورت گیرد

 فلر نمایندگی تعمیر ماکروفر :حتما بخوانیم

 آموزش تعمیر ماکروفر زمانی که برنامه گریل کار نمیکند

خرابی یکی از المنت ها نشونه سوختن آن میتونه باشد که اگر دو المنت مایکروفر داشته باشد باعث سوختن یا نپختن غذا در 

 .زمانی که برای آن مشخص کردید خواهد شد

 اما اگر کال المنت ها کار نمیکند باید بررسی کنید که

 .را تست کنید برد .1

 .سیم کشی به المنت و سوکت های آن را بررسی کنید .2

 نمایندگی تعمیر ماکروویو دلونگی :حتما بخوانیم
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 بررسی سئواالت متداول شما در زمان آموزش تعمیر ماکروفر

 .شما قبل از ورود به بحث خواهیم پرداخت در ادامه به بررسی تعدادی از سئواالت

 آیا خودم میتوانم مایکروفر را عیب یابی کنم؟

تمامی افراد می توانند با مطالعه دقیق آموزش رایگان تعمیرات ماکروفر و رعایت ایمنی، قطعات مایکروویو را آزمایش و 

ی استاندارد در واقع دستگاهی ساده متشکل از جایگزین کرد تا مایکروفر که گرم نمی کند را تعمیر کنید. مایکروویوها

 .ترانسفورماتور، دیود، خازن، فیوز و المپ مگنترون است

 نمایندگی تعمیر مایکروویو ال جی :حتما بخوانیم

 آیا مایکروویو ارزش تعمیر دارد؟

 .است و هزینه تعمیر آن کمتر از تعویض آن است، رفع اشکال آن ارزش دارد اگر مایکروویو شما نسبتاً جدید

 .مایکروویوها می توانند مدت زیادی دوام داشته باشند، اما کوتاه ترین طول عمر در لوازم خانگی را دارند

 سامسونگ مایکروویو نمایندگی تعمیر :حتما بخوانیم

 میانگین عمر سالم بودن مایکروویو چقدر است؟

سالگی نزدیک شود، احتماالً با برخی از خرابی های  10سال است و به خصوص اگر به  6اگر مایکروویو شما بیش از 

 .رایج آن روبرو خواهید شد

 آیا تعمیرات مایکروویو خطرناک است؟

 .ی خطرناک انرژی مایکروویو شودتعمیر نامناسب می تواند منجر به نشت

بدون دیدن آموزش تعمیر ماکروفر هرگز روی مایکروویو خود کار نکنید. )باید به سایر افراد حاضر در حال آموزش تعمیر 

 ماکروفر در مورد خطرات هشدار داده شود(

 آیا خازن مایکروویو می تواند شما را بکشد؟ )چرا تخلیه خازن ضروری است؟(

 .ن بسیار خطرناک است زیرا می تواند بالفاصله پس خارج کردن دو شاخه از پریز برق کسی را دچار برق کندعدم توجه ای

 .حتی چند روز پس از کشیدن مایکروویو از پریز برق هنوز هم می تواند شوک ناخوشایندی را ایجاد کند  و

، باید بدانید خازن مایکروفر بزرگترین خطر در زمان مطالعه آموزش رایگان تعمیر مایکروفر و باز کردن اجزای داخلی

 .برای ایمنی شما است

 ناسیونال نمایندگی تعمیر مایکروویو :حتما بخوانیم

 با لمس خازن چه اتفاقی برای شما می افتد؟
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ترمینال درپوش شارژ شده با یکی از انگشتان شما شوک شدیدی می دهد، اما از آنجا که هیچ جریانی از قلب شما  2لمس 

 .عبور نمی کند، شما را نمی کشد

 آیا تعمیر مایکروویو یا تعویض آن ارزان تر است؟

موارد کمی تعویض مایکروفر از  مایکروویو یکی از ارزانترین لوازم آشپزخانه برای تعویض است که باعث می شود در

 .تعمیرش صرفه اقتصادی بیشتری برخوردار باشد

 .ولی باتوجه به شرایط تورمی و افزایش قیمت لوازم خانگی هنوز تاکید مشتریان بر تعمیرات مایکروویو است

 آیا مگنترون های مایکروویو خطرناک هستند؟

 .یم است که در صورت قرار گرفتن در ریه ها می تواند کشنده باشدبر روی نازل مگنترون مایکروویو مقادیری اکسید بریل

از بین بردن آن بی خطر است، در آموزش تعمیر ماکروفر به یاد داشته باشید هرگز سعی نکنید آن را جدا کنید. ارزش 

 !نداره

 مگنترون چه مدت باید دوام بیاورد؟

 .ساعت کار است 2000طول عمر المپ مگنترون مایکروویو معمولی به طور متوسط 

 .ساعت بپزید و گرم کنید 2000این بدان معناست که شما باید بتوانید غذا را در یک مایکروویو معمولی به مدت 

 بوتان نمایندگی تعمیر مایکروویو :حتما بخوانیم

 روفر چیست؟عوارض جانبی در آموزش تعمیر ماک

 .اشعه مایکروویو می تواند بافت بدن را به همان روشی که غذا را گرم می کند، گرم کند

 .قرار گرفتن در معرض سطوح باالی مایکروویو می تواند باعث سوختگی دردناک شود

در  ان خون نسبتاً کمیدو ناحیه از بدن، چشم ها و بیضه ها، به ویژه در برابر اشعه مایکروویو آسیب پذیر هستند، زیرا جری

 .آنها وجود دارد تا گرمای بیش از حد را منتقل کند

 اگر مایکروویو شما نشت اشعه داشته باشد و از آن اشعه خارج شود چه اتفاقی می افتد؟

 .تنها خطر شناخته شده امواج اشعه درز کرده، میزان باالی گرمای تولید شده است

ر به آب مروارید شود( و بیضه ها )که می تواند باعث عقیمی موقت شود( خطرناک این برای چشم )جایی که می تواند منج

 .ترین است

 .میزان شدید اشعه مایکروویو می تواند باعث سوختگی پوست شود

 .متر با مایکروفر فاصله داشته باشید 1توصیه ما در آموزش رایگان تعمیرات ماکروفر در تعمیر این است که به اندازه 

 نمایندگی تعمیرات سوالردام ال جی :نیمحتما بخوا
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 نشت یاب اشعه ماکروویو چگونه کار می کنند؟

)میلی وات بر  mW / cm2 نشت یاب های اشعه مایکروویو با اندازه گیری توان تابش الکترومغناطیسی کار می کنند که در

 .اندازه گیری می شود سانتی متر مربع(

بعضی از آشکار کننده های نشت مایکروویو سنسور دارند بنابراین وقتی بخشی از دستگاه با مایکروویو تماس می گیرد 

 .فاصله صحیح برای خواندن مشخص میشود

 آیا مگنترون می تواند شما را بکشد؟

فیلتر نشده را تحویل دهد و  DC وات 1500ش از ولت تولید شده توسط ترانس های ولتاژ مایکروویو می تواند بی 4200

 .بسیار خطرناک است

 .این می تواند درجعا و بدون تعارف شما را بکشد

 .آن را از برق بکشید آموزش تعمیر ماکروفر پس قبل از انجام هر گونه عیب یابی در

 کنوود نمایندگی تعمیرات مایکروفر :حتما بخوانیم

 آیا ایستادن در مقابل مایکروفر بد است؟

 .بله، می توانید در مقابل مایکروویو فاصله ایمنی داشته باشید

 .اجاق های مایکروفر برای تولید تابش اشعه در نظر گرفته شده اند

بهتر است در تمام مدت زمان گرم شدن غذا، صورت  با این وجود، اگرچه تقریباً هیچ اشعه ای از محفظه خارج نمی شود اما

 .خود را روی شیشه ماکروویو قرار ندهید

 میدیا نمایندگی تعمیرات مایکروفر :حتما بخوانیم

یکروفر خود را بیاموزید و با بکارگیری موارد ، عیب یابی و رفع خرابی ما آموزش تعمیر ماکروفر شما میتوانید با مطالعه

 .ایمنی ذکر شده در قسمت سئواالت متداول از بروز حادثه در منزل جلوگیری کنید
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