
، ایده آل ترین انتخاب Samsung به دست متخصصین نمایندگی خدمات پس از فروش تعمیر ماکروفر سامسونگ انجام

برای بدست آوردن شرایط اولیه دستگاه میباشد، همانطور که مایکروفر با قطعات اورجینال طی سالیان گذشته در 

از نمایندگی به  به دست تکنسین اعزام شده تعمیرات ماکروفر سامسونگ خدمت شما بوده است بازیابی میشود. انجام

منطقه شامل: شمال، جنوب، شرق، غرب و  22منزل یا محل کار شما، شامل محدوده ای خاص نخواهد بود و تمام 

 .تحت پوشش قرار میدهیم سال گارانتی 2 مرکز تهران را به شکل کامل با

از شعب نمایندگی ما در تهران  نداشته باشید میتوانید به یکی تعمیر مایکروفر سامسونگ در محل چنانچه نیاز به خدمات

مراجعه کنید، استفاده از خدمات پس از فروش مایکروویو سامسونگ میتواند مزایای شگفت انگیزی را برای شما به 

 .بیشتر آشنا خواهیم شد 24تعمیر ارمغان بیاورد، در ادامه با خدمات نمایندگی

راد و مدل خاصی از مایکروفر های سامسونگ منتهی در این نمایندگی تنها به ای تعمیرات ماکروفر های سامسونگ

 ، مایکروفر و مایکروویو( Sami - سامی )نمیشود و خدماتی منحصر به فرد در تمامی مدل های سوالردام،

Samsung  را بابت هر گونه تعمیرات )در منزل و تعمیرگاه( شامل میشود، در ادامه توضیحات بسیار کاربردی در

 .ت رایج، همچنین نکات کلیدی در زمان استفاده را شرح میدهیممورد عیب یابی مشکال

 تعمیرات ماکروفر سامسونگ در تهران نمایندگی 



  

 مزیت خدمات نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ

  سال دارای گارانتی است. )شرایط گارانتی کامال در بخش زیر  2ماه تا  6تمامی خدمات ارائه شده دارای از

 توضیح داده شده است(

 بدون نیاز به جابه جایی دستگاه انجام میگیرد تعمیر مایکروویو سامسونگ در منزل و محل. 

 در صورت نیاز به تعویض قطعه، قطعات به کار گرفته شده اصلی و تضمین شده میباشد. 

 ایکروفر سامسونگ در این نمایندگی طبق تعرفه و منصفانه میباشدهزینه و قیمت تعمیرات م. 

 زمان حضور تکنسین در محل با تایید و هماهنگی کامل با شما مشخص میگردد. 

  سال بابت جلوگیری از انتقال بیماری رعایت تمامی پروتکل های  2با توجه به گسترش بیماری کرونا طی این

 .ستبهداشتی به تکنسین ها تاکید شده ا

  انجام تعمیرات ماکروفر سامسونگ در سراسر شرق، غرب، شمال، مرکز و جنوب تهران در کمتر از یک

 .ساعت با حضور سریع تعمیرکار انجام می گیرد

  سال میباشد و از نظر فنی تمامی دوره  9تعمیرکار با میانگین سابقه  30تیم متخصص این نمایندگی متشکل از

 .ها را گذرانده اند

با اجتناب از جابجایی دستگاه از طریق انجام تعمیرات سامی )سوالردام( و ماکروویو سامسونگ در محل شما از توجه: 
 .شکسته شدن شیشه برد دیسپلی و آسیب های سطحی و عمیق به بدنه جلو گیری کنید

 شرایط گارانتی بابت تعمیرات مایکروفر سامسونگ در محل

ر بخش بعدی به آن میپردازیم و موارد مشخص شده در گارانتی توسط نمایندگی به طور قطع شفافیت در هزینه ها که د

خدمات پس از فروش ماکروفر سامسونگ در تهران این فرصت را به شما میدهد تا با دیدباز اقدام به هرگونه سرویس و 

 .تعمیر مایکروفر )سوالردام و سامی( سامسونگ بپردازید

در تعمیر ماکروفر سامسونگ بدون شک به آن نیاز پیدا خواهید کرد در جدول  بخش عمده ای از قطعات و خدماتی که

 .زیر شرح داده شده است

 شرایط گارانتی خدمات نمایندگی ماکروفر سامسونگ

 سال گارانتی بدون قید و شرط 2 تعویض دیود

 سال گارانتی بی قید و شرط 2 تعویض سنسور ها درب

 سال گارانتی بی قید و شرط 2 تعویض موتور چرخشی

 سال ضمانت بی قید و شرط 2 تعویض فن

 ضمانت سال بی قید و شرط 2 تعویض ترموستات

 سال ضمانت مشروط به عدم شکستگی و سوختگی 2 تعویض کوبل

 سال ضمانت مشروط به عدم ضربه منجر به شکستگی 2 تعویض سینی شیشه ای

 سال ضمانت مشروط به عدم شکستگی و سوختگی 2 تعویض ریل

 سال ضمانت مشروط به عدم شکستگی، سوختگی و کثیفی 2 فیلتر میکا

 سال گارانتی بی قید و شرط 1 تعویض خازن

 سال گارانتی بدون قید و شرط 1 تعمیر کلیدها و صفحه لمسی

 تعویض مگنترون
ه شدن آهنربا و ماه مشروط به عدم سوختگی درزگیر و آنتن و شکست 6

 شل شدگی رادیات ها

 ماه مشروط به عدم سوختگی در سیم پیچ ها 6 تعویض ترانس

 فاقد گارانتی تعویض فیوز



 فاقد گارانتی تعمیر یا تعویض برد تغذیه

توجه: خرابی فیوز ها و منبع تغذیه برد به دلیل نوسان برق اتفاق می افتد و به خدمات انجام گرفته توسط تعمیرکار 
 .مربوط نمیباشد از این رو الزمه استفاده پس از تعمیر ماکروفر سامسونگ استفاده از محافظ برق میباشد

 هزینه و قیمت تعمیرات ماکروفر سامسونگ

به عوامل گوناگونی بستگی دارد که نیاز به عیب یابی دقیق توسط  تعمیر ماکروفر سامسونگ هزینه و قیمت بررسی

تعمیرکار، قطعات استفاده شده، مدل های دستگاه )سوالردام، سامی و ...( دارد از این رو با حضور تکنسین اعزام شده 

 .یشوددستگاه توسط ایشان تست م نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ در محل توسط

برای بهره گیری از خدمات در سراسر شمال، جنوب،  24تعمیر در راستای شفافیت بیشتر قبل از تماس با نمایندگی

 :در جدول ذیل می پردازیم هزینه تعمیر ماکروفر سامسونگ شرق و غرب تهران به بررسی

 هزینه قطعات )واحد تومان( خدمات تعمیرات مایکروفر سامسونگ

 400.000الی  350.000 تعویض فن

 200.000الی  180.000 تعویض ترموستات

 280.000الی  230.000 تعویض دیود

 600.000الی  450.000 تعویض خازن

 )بر اساس سایز( 580.000الی  370.000 تعویض بشقاب شیشه ای

 230.000الی  150.000 تعویض کوبل

 300.000الی  220.000 تعویض ریل

 1.800.000الی  1.300.000 تعویض مگنترون اصلی

 1.400.000الی  1.200.000 تعویض ترانس متفرقه

 2.200.000الی  1.700.000 تعویض ترانس اصلی

 150.000الی  100.000 تعویض فیلتر میکا

 250.000 سرویس کامل دستگاه

 230.000الی  150.000 تعویض المپ

 1.200.000الی  700.000 وفر سامسونگتعمیر صفحه لمسی و کلیدها ماکر

 1.200.000الی  850.000 تعمیر برد فرمان و تغذیه ماکروفر سامسونگ

 150.000هر کدام  تعویض سنسورهای درب

 150.000 تعویض کابل برق

 توافقی رنگ داخل

 توافقی تعویض برد

 50.000 فیوز ورودی

 150.000 پک کامل فیوز های ولتاژ

  

الی  50.000به تومان است و به انضمام کارشناسی، ایاب ذهاب  قیمت تعمیرات مایکروویو سامسونگ الزم بذکر است

 .تومان است، هزینه قطعات نیز در جدول آمده است 350.000تا  150.000تومان و اجرت ما بین  70.000

 تعمیر ماکروفر سامسونگ در محل

دیگر مزیت خدمات نمایندگی تعمیر ماکروفر انجام خدمات در محل میباشد، انجام این کار قدمی دیگر در راه شفافیت در 

میباشد، با خدمات در منزل و یا محل کار خود شما قادر به نظارت کامل بر انجام هر مرحله از عیب  24مرکز تعمیر

 .یابی و ارتباط مستقیم با متخصص میباشید



وزن دستگاه سنگین است حتی در  (Samsung نوع سوالردام) مواقع به خصوص در تعمیر سامی سامسونگ در برخی

نمایندگی  لیتری( جابجایی و انتقال دستگاه به 42برخی مدل های ماکروفر سامسونگ نیز در حجم های باال )حجم های 

 .میتواند چالش برانگیز باشد خدمات پس از فروش ماکروفر سامسونگ

یگر مخاطره های انتقال دستگاه به تعمیرگاه میتوان آسیب های ضربه و تکان های شدید به درب، شیشه و بدنه از د

 .میتواند از ریسک های ناشی جلوگیری کند تعمیر ماکروفر سامسونگ در منزل اشاره کرد، اقدام شما بابت

میدانید  ایندگی تعمیرات مایکروفر سامسونگنم اما چنانچه بنا به هر دلیل استفاده از خدمات را منوط به حضور در

 .میتوانید با حضور در هر یک از شعب تعمیرگاه های شمال جنوب شرق و غرب تهران از آن بهره ببرید

توجه: تنها زمانی که برد خراب است، فقط برد دستگاه برای انجام خدمات تعمیرات به نمایندگی منتقل میشود در غیر 

 .انجام میگیرد تعمیرات ماکروفر سامسونگ در منزل زم برایاینصورت تمامی خدمات ال

 Samsung عیب یابی مشکالت متداول مایکروفر

با نحوه عیب یابی دقیق به  نمایندگی تعمیرات مایکروفر سامسونگ در تهران بررسی بیشترین مشکالت ثبت شده در

 .دی که در دستگاه شما رخ داده است آشنا شویدشما کمک خواهد کرد قبل از اقدام بابت تعمیر تا حد زیادی با موار

 :به طور کلی ایراد های که به شکل معمول در مایکروفر و سامی سامسونگ شما رخ میدهد شامل

 گرم نکردن غذای درون دستگاه .1

 جرقه زدن در زمان کارکرد .2

 روشن نشدن مایکروفر و سوالردام .3

 خاموش شدن در وسط کار .4

 با دستگاه پریدن فیوز منزل در هنگام کار .5

 باز یا بسته نشدن درب .6

 صدای زیاد در زمان کار .7

 بوی سوختگی حین گرم کردن .8

 دود کردن ماکروویو .9

 کار نکردن کلیدها و صفحه لمسی .10

 ثابت ماندن سینی در زمان کار .11

 روشن نشدن محیط داخل کابین .12

 نمایش ارور بر روی صفحه نمایش .13

هر کدام از این موارد بهانه خوبی برای تماس با خدمات پس از فروش مایکروفر سامسونگ در تهران میباشد به یاد 

داشته باشید برای ثبت سفارش در کدام از شعب ایراد را به شکل کامل شرح دهید تا تعمیرکار بتواند با تجهیزان الزم 

 .حاضر شود تعمیر ماکروفر سامسونگ در محل برای

  

 ررسی دقیق دالیل گرم نکردن ماکروفر و سامی سامسونگب

شاید بتوان گفت شانس این خرابی از سایر مشکالت بیشتر است، مجموعه قطعات و پیکره بندی سیستم دستگاه شما به 

 .کمک همدیگر وظیفه گرم کردن غذا یا نوشیدنی شما را بدوش میشکند

خود روبرو شده اید به دنبال یافتن ایراد  Samsung ویو و سوالردامحال بر فرض اینکه با داغ نشدن غذا داخل مایکرو

قطعیتی در خرابی یک جز خاص در صورت بروز این ایراد  24خواهید بود، به گفته متخصصان مجموعه تعمیر

 :نخواهد بود و مجموعه ای از اجزا شامل



 مگنترون 

 دیود 

 سنسور درب 

 خازن 

 برد 

 دیود 

 سنسور دما 

 سنسور وزن 

 ترانس 

 انه دربزب 

 فیوز های ولتاژ 

خرابی هر کدام از پارامترها میتواند باعث گرم نکردن غذای مایکروویو شما باشد، حال چندین سئوال پیش می آید که 

 .به شما کمک خواهد کرد تعمیر ماکروفر سامسونگ در

 چه مدت زمانی است که دستگاه را خریداری و استفاده میکنید؟ .1

 دستگاه در کجا نصب است؟ .2

 رین بار استفاده از مایکروفر از چه برنامه و چه میزان زمانی استفاده کرده اید؟آخ .3

 آیا از ظروف غیر استاندار استفاده کردید؟ .4

 آیا مایکروفر جرقه میزد؟ .5

سال است اگر در این بازه زمانی از آن استفاده میکنید باید بگوییم زمان  10تا  8معموال بازه زمانی کارکرد دستگاه 

خرابی آن فرارسیده و شما استفاده نادرستی نداشتید، اگر زمان خرابی بیشتر از آنچه گفته بودیم اتفاق افتاد شما از 

 .د، اگر زمان کمتر بود احتمال استفاده نادرست یا بیش از حد انجام دادیددستگاه کمتر از حد استاندارد استفاده کردی

یک نکته مهم را از نمایندگی خدمات پس از فروش ماکروفر سامسونگ در تهران بخاطر بسپارید فاصله نصب 

 .سانتی متر باشد 10مایکروفر از پشت دستگاه با سطح باید 

 و سامیراهنمای نحوه مواجه با جرقه های مایکروفر 

 .مراحل زیر را دنبال کنید تعمیر ماکروفر سامسونگ برای یافتن علت جرقه و

 .ابتدا دستگاه را خاموش کنید .1

 .درب دستگاه را باز کنید .2

 .مطمئین شوید قطعات الکتریکی یا فلزی درون مایکروویو نباشد .3

 .توجه کنید که فیلتر میکا یا دیواره های دستگاه دچار سوختگی نباشد .4

 .اکروفر چربی نگرفته نباشدمحفظه م .5

 .در برخی موارد خرابی دیود نیز باعث بروز این خرابی میگردد .6

 .اگر سوالردام و سامی سامسونگ دارید طبقه های فلزی را تمیز کنید .7

  



 مگنترون مایکروفر سامسونگ 

  

موارد فوق را بررسی کرد و مشکل از هیچکدام نبود، مگنترون آن باید تست  تکنسین تعمیر مایکروفر سامسونگ اگر

ن در زمان جرقه وجود دارد که باید به دست و عیب یابی شود. در صورت خرابی مگنترون احتمال سرویس و تعمیر آ

نمایندگی مایکروویو سامسونگ  تعمیرکار بررسی شود، پس از مشاهده جرقه برای اجتناب از خرابی بیشتر سریعا با

 .تماس بگیرید در تهران

 چگونه از جرقه زدن مایکروفر سامسونگ پیش گیری کنیم ؟

 .ستفاده از حالت مایکرو در دستگاه قرار دهیمابتدا باید بدانیم چه ظروفی را نباید برای ا .1

 .از گذاشتن هرنوع ظرف فلزی نظیر فویل آلومینیومی مانند ظرف کباب یا قاشق و... پرهیز کنیم .2

 .از گذاشتن ظروف براق و طالیی که باعث انعکاس امواج میشود اجتناب کنیم .3

 .سینی گردان به درستی در روی کوپل قرار گرفته باشد .4

 .پایه را میتوان در مرکز سینی قرار داد 3ار گرفتن سینی با درست قر .5

 .چنانچه سه پایه فلزی از محور مرکزی متمایل به دیواره های مایکروویو باشد دلیل جرقه زدن میشود .6

 .پیش از استفاده، مایکروفر را چربی زدایی کنید .7

 .روفر است خارج شونددقت کنید پسماندهای غذا که در نوبت های پیشین در زیر سینی یا کف مایک .8

را ندارید پیشنهاد میشود  سرویس و تعمیر ماکروفر سامسونگ چنانچه اطالعات کافی و تخصص الزم در رابطه با

 .بگیرید تماس نمایندگی مایکروویو سامسونگ در تهران برای اجتباب از خطرات ناشی با

  

tel://+982166698370/
tel://+982166698370/


 تعمیرگاه مجاز مایکروویو سامسونگ 

  

 فر سامسونگ در زمان جرقه زدنپیشنهاد نمایندگی ماکرو

توصیه میشود ابتدا مایکروفر و سوالردام را پس از جرقه زدن خاموش کنید و به خوبی تمیز کنید. )طریقه چربی زدایی 

 صحیح مایکروویو(

ممکن است با تمیز کردن داخل مایکروویو این مشکل حل شود. معموال سقف و قسمت المنت های میتواند محلی از 

 .ربی و کثیفی باشدانباشت چ

  

 تعمیر ماکروفر سامسونگ 

  



تر مایکروفر و سوالردام، قطعات دیگری نیاز به وارسی تخصصی دارند چنانچه مشکل برطرف نشد برای بررسی بیش

 .که نیاز به ابزارهای مخصوص است

خواهید داشت  تعمیر ماکروفر سامسونگ توجه داشته باشید در صورت بروز جرقه نیاز به سرعت عمل بیشتری برای

خرابی قطعات اصلی مانند مگنترون به دلیل  چون استفاده در شرایط فعلی از دستگاه میتواند خسارت های بزرگتری مثل

منظم نبودن میدان الکترومغناطیسی ایجاد شده و یا حتی بروز آتش سوزی شود پس بهتر است برای اجتناب از هزینه 

 .تماس بگیرید نمایندگی تعمیرات مایکروفر سامسونگ های سربار برای رفع این مشکل با

میتواند خطرناک باشد دستگاه در حالت خاموش دارای شوک الکتریکی  باز کردن دستگاه توسط افراد غیر متخصص

 .در خازن های ولتاژ )ولتاژ باال( میباشد

 تعمیر ماکروفر سامسونگ وقتی روشن نمیشود

 :قبل از هر اقدامی برای تعمیرات مایکروفر و سوالردام سامسونگ مراحل زیر را دنبال کنید

 .به شکل صحیح در برق است ابتدا مطمیئن شوید که دوشاخه دستگاه .1

 .سالم بودن پریز برق مربوطه را با دستگاه کوچکی نظیر اتو امتحان کنید .2

 .ثانیه دوباره جا بزنید 5دوشاخه را از برق درآورده و پس از  .3

چنانچه مایکروفر روشن نشد برای ارزیابی بیشتر نیاز به ابزار و تخصص کافی است پس برای حضور سریع 

 .ل با نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ تماس بگیریدتعمیرکار در مح

در صورت عدم مشکل در مینیاتوری و سیم کشی منزل در صورت روشن نشدن مایکروفر ممکن است ایراد پیش آمده 

بخاطر نوسان برق و لطمه دیدن برد باشد، سوختن فیوز، خرابی میکروسوییچ، خرابی کابل اصلی، خرابی ترموستات، 

 .مگنترون میتواند باعث خاموشی مایکروفر، سوالردام و سامی سامسونگ شما باشدایراد در 

در شرایطی که آسیب وارد شده مستقیما به برد وارد شده باشد انجام تعمیرات ماکروفر سامسونگ در منزل و محل 

 .میسر نیست زیرا نیازمند تجهیزات کارگاهی به دست متخصص الکترونیک است

 Samsung کروفر و سوالردامصدا دادن زیاد مای

 :شکل اتفاق بیافتد 2زمانی که ماکروفر سامسونگ سر و صدای زیاد میکند ممکن است این ایراد به 

 در وهله اول سینی نمیچرخد .1

 ممکن است سینی بچرخد و صدای زیاد ایجاد شود .2

 .قبل از هر چیزی بررسی کنید سینی و ریل زیر آن در سر جای خود قرار گرفته باشد

در رابطه با بخش اول وقتی سینی نمیچرخد و با روشن کردن صدای زیاد ایجاد میشود مشکل از موتور گردان است این 

خرابی با نامتقارن گرم شدن غذا همراه میشود یعنی یک طرف غذا بسیار گرم و سمت دیگر سرد میماند با تعویض 

 .هد شدمشکل حل خوا تعمیرکار مایکروفر سامسونگ موتور گردان توسط

در این حالت اگر سینی سر جای خود قرار گرفته و شفت اتصال دهنده که انتقال دهنده نیروی موتور گردان به سینی 

مرکز خدمات مشتریان مایکروفر  با تماس است سالم باشد، ایراد از موتور گردان است. شما میتوانید از طریق

 .نسبت به رفع اشکال و تعمیر آن اقدام کنید سامسونگ

اما چنانچه صدای زیاد مایکروفر با چرخش سینی گردان همراه است بخش های خرابی که باید چک شود متفاوت خواهد 

 :بود

 این مشکل میتواند بخاطر
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 ترانس های ولتاژ .1

 خازن .2

 پروانه فن .3

 موتور فن .4

 دیود .5

 المپ اشعه .6

خرابی آنها میباشد پس نباید از دستگاه استفاده کنید و به سرعت اقدام به تعمیر صدای نامتعارف هر یک نشان دهنده 

 .مایکروفر سامسونگ خود کنید

  

]  نمایندگی تعمیرات مایکروویو سامسونگ در تهران 

 صدای های طبیعی

برخی از صداهای کم هنگام روشن کردن ماکروفر مثل صدای وز وز ناشی از مگنترون و جلیرو ولیز کردن  .1

 .غذاهای چرب و آبدار عادی میباشد

 .ار دستگاه بخاطر خنک کردن اجزا طبیعی استدقیقه بعد از ک 3تا  2صدای فن بعد از  .2

 .صدای بوق دستگاه پس از اتمام کار عادی میباشد .3

 .نخواهید داشت تعمیرات مایکروویو سامسونگ مورد نیازی به 3در هر 

هشدار: اگر آموزشهای تخصصی نسبت به تعمیرات سامی سامسونگ را ندارید توصیه میشود از باز کردن دستگاه 
ولتاژ باال ترانس بیسیار خطرناک است و حتی با کشیدن دوشاخه از برق مقدار قابل توجهی الکتریسیته  خودداری کنید

 .در خازن ذخیره میماند

 راهنمای تعمیر ماکروفر سامسونگ وقتی المپ روشن نمیشود

مشکل حل ندارید و با یک سرویس ساده  تعمیرات ماکروفر سامسونگ اکر المپ دستگاه کم نور شده است نیاز به

 :میشود چون

 .کثیفی و چربی دور محفظه المپ مایکروویو، نور آن را کم میکند .1

 .طلق یا توری جدا کننده المپ با محفظه کثیف شده است .2

 .چنانچه فشار برق از منبع تامین آن دچار اختالل شود، نور المپ کاهش میابد .3



 :اما اگر المپ روشن نمیشود باید بگوییم

 .در این وضعیت سوختگی المپ شایع است .1

 .ممکن است مسیر جریان برق به المپ دچار قطعی باشد .2

 .احتمال میرود برد فرمان دچار مشکل شده باشد .3

  

 بررسی مشکالت مربوط به المپ روشنایی 

  

 .به طور کلی وقتی برد دچار آسیب میشود به غیر از روشن نشدن المپ ممکن است فن یا موتور چرخشی نیز کار نکند

 .در تهران بهره ببرید 24وعه تعمیرمیتوانید از متخصصین مجم تعمیر ماکروفر سامسونگ در اینصورت برای

 بررسی کد های خطای رایج در تعمیر مایکروویو سامسونگ

در بسیاری از موارد ممکن است که ماکروفر سامسونگ شما ایرادی که در آن پدیدار میشود را با نمایش کدهایی نشان 

 .دهد

دن با نشانه هایی مانند کد های ارور یا برخی از ارورهای بوجود آمده در صدور فرمان برای روشن شدن یا گرم کر

خطا در دیسپلی )صفحه نمایش( نشان داده میشود. شما میتوانید برای برطرف کردن آن با نمایندگی ماکروفر سامسونگ 

 .بگیرید و از خدمات این مرکز استفاده کنید تماس در تهران

 :SE کد خطا

 .است 5Eیا  SE بیشترین اروری که در تعمیر ماکروفر سامسونگ با آن مواجه شده ایم قطعا کد

SE مخفف Switch Error میباشد که نشان دهنده مشکل از صفحه کلید و دکمه ها میباشد. 

مجدد  برای رفع مشکل بهتر است روی برد را تمیز کنید یکبار از برق بکشید و سپس برای ریست ماکروفر سامسونگ

 .آن را به برق بزنید

اگر مشکل پابرجاست ایراد در مدار نقره رخ داده و دچار اتصال کوتاه شده است حل این مشکل را بدست نمایندگی 

 .تعمیر مایکروفر سامسونگ بسپارید

 :E32 کد خطا
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در برخی  Samsung اگر سامی سامسونگ داشته باشید احتمال اینکه با این کد روبرو بشید زیاد است، سوالردام های

از مدل های که سینی چرخان دارند یه سنسور در کنار موتور چرخشی آن در نظر گرفته اند وظیفه این سنسور وزن 

کردن مواد غذایی در برخی از برنامه ها نظیر یخ زدایی است، وقتی ترازو نتواند سیگنال های الزم برای دریافت وزن 

روبرو میشوید برای تعمیر سامی سامسونگ  E32 سیگنال شده و با کد خطایرا دریافت کند دچار مشکل در ارسال 

 .نیاز به تعویض یا تعمیر سنسور میباشد

 E26 تا E21 کد خطا

به طور عمده اکثر مایکروویو ها و سوالردام های سامسونگ دارای سنسور هایی هستند که به صورت اتومات زمان 

تقریبی گرم شدن را تشخیص و سپس انتقال اشعه را متوقف کنند وقتی این حسگر ها از کار بیوفتند یا از روی برد 

خواهید بود در اینصورت باید برای تعمیر ماکروفر سامسونگ در تهران  E26 تا E21 فرمان دریافت نشود شاهد ارور

  :Samsung Microwave Error(اقدام کنید. )منبع

در برخی موارد با باز و بسته کردن درب دستگاه و یا از برق کشیدن دستگاه ممکن است این ارورها برطرف گردد در 
یر ماکروفر غیر این صورت دستگاه باید توسط یک تکنسین مجرب جهت عیب یابی شود و در صورت امکان تعم

 .سامسونگ انجام شود

 عیب یابی مشکل باز یا بسته نشدن درب

 :زمانی که درب دستگاه بسته نمیشود

اگر نسبت به تمیزی مایکروویو بی اهمیت بوده ایم ممکن است در محل چفت شدن درب چربی و جرم زیادی  .1

 جمع شده باشد که باعث بسته نشدن درب میشود

 .اگر با زدودن جرم محل ایراد برطرف نشد ممکن است درب نیاز به رگالژ داشته باشد .2

در این موقعیت بهتر است ابتدا سالمت زبونه های  تعمیرات مایکروفر سامسونگ قبل از هر اقدامی برای .3

 .کیپ کننده درب بررسی شود

 .د زبانه را نمیدهداحتمال دارد پایه نگهدارنه سنسور دچار تغییر مکان شده و اجازه ورو .4

 :زمانی که درب باز نمیشود

زمانی که به مدت طوالنی از مایکروفر استفاده کرده ایم و به شدت گرم شده است ممکن است این اتفاق بیافتد  .1

 .پس دقایقی صبر کنید بعد درب را باز کنید

 .در برخی مدلها ممکن است شاسی باز کننده درب دچار مشکل شده باشد .2

 در اجتناب از خرابی مجدد مایکروفر سامسونگنکات کلیدی 

 .با رعایت این موارد دستگاه شما پس از تعمیر ماکروفر سامسونگ دیگر بزودی خراب نمیشود

 توجه به تمیزی داخل مایکروویو

 برای جلوگیری از خرابی هایی نظیر جرقه زدن مایکروفر و یا خراب شدن مگنترون بر اثر جرقه های ممتد که باعث

میشود باید دستگاه به شکل مرتب پس از طبخ و گرم کردن غذاهای چرب که امکان  نکردن مایکروویو سامسونگ گرم

 .پریدن و چسبیدن ذره های آن به سقف و دیواره ها وجود دارد تمیز و چربی زدایی گردد

ر سقف، کف و دیواره های بی توجهی به کثیفی این احتمال وجود دارد با انباشته شدن شدن چربی و پسماندها غذایی د

 .خواهید داشت تعمیر ماکروفر سامسونگ سوالردام و مایکروفر، دستگاه دچار خرابی شود که نیاز به

 :طریقه تمیز کردن مایکروویو به دو بخش تقسیم میشود

https://www.samsung.com/us/support/troubleshooting/TSG01110365/


 تمیز کردن سطح بیرونی مایکروویو .1

 .ر گذار استتمیز کردن بخش داخلی که اهمیت به آن در سالمت کارکرد مایکروفر تاثی .2

 .برای تمیز کردن بخش بیرونی می توانید از یک دستمال پارچه ای مرطوب استفاده کنید

 :برای تمیز کردن سقف ، دیواره و کف مایکروویو سامسونگ مراحل زیر را دنبال کنید

 .محلول آب و سرکه )آب لیمو( را داخل یک لیوان درست کنید .1

 .هیدمحلول را داخل ماکروفر سامسونگ قرار د .2

 .دقیقه با باالترین قدرت روشن کنید 5مایکروفر را  .3

 .دقیقه درب را باز نکنید تا محفظه را بخار محلول بگیرد 3تا  2پس از اتمام برنامه  .4

 .سپس درب باز کرده و چربی ها نرم شده را با دستمال پارچه ای پاک کنید .5

  

نمایندگی تعمیر ماکروفر  

 گسامسون

  

 استفاده از توان مناسب بر اساس نیاز

لی از کاربران در نمایندگی تعمیر مایکروفر سامسونگ نسبت به آن هیچ اطالعی ندارند تنظیم توان یکی از نکاتی که خی

بر اساس نیاز است، یک از نکات کلیدی در جلوگیری از خرابی مایکروفر سامسونگ استفاده از توان های کمتر در 

 .مدت زمان باالست

کنید قطعات بسیار داغ شده و احتمال سوختن مگنترون، ترانس، اگر شما در مدت زمان زیادی از بیشترین توان استفاده 

را انجام داده اید و این  تعمیر ماکروفر سامسونگ خازن و دیود بسیار باال میرود پس توصیه میشود حتی اگر به تازگی

 .قطعات را تعویض کردید نسبت به توان مورد استفاده دقت کنید



 .و گرم کردن غذا خواهید داشت توان مختلف را برای طبخ 6امکان تنظیم 

  

 Samsung[/caption] مقدار توان قابل تنظیم در مایکروویو 

  

ی مشخص شود که در دفترچه راهنمای محصول به زمان طبخ بر اساس نوع و وزن ماده غذایی میبایست با توان خاص

 .طور کامل مطرح شده است

رابطه   

 ایندگی ماکروفر سامسونگزمان با توان پخت در نم

 .کار کنید Defrost به هیچ عنوان برای یخ زدایی از حالت مایکرو استفاده نکنید و باید با برنامه

 راهنمای استفاده درست از یخ زدایی

 .را از صفحه کلید فشار دهید (Power Defrost) ابتدا دستور برنامه دیفراست .1

 .آن )مرغ، ماهی و ...( انتخاب کنیددستور یخ زدایی را بر حسب نوع  .2

 .وارد کنید -مقدار وزن تقریبی را با دستور + و  .3

 .انتخاب وزن در محدوده تقریبی مناسب به انجام بهتر آن در مدت و مقدار یخ زدایی آن کمک میکند .4

 .برنامه را شروع کنید .5

 .فر را نشان میدهددفعه صدای بوق میدهد و تایمر عدد ص 4پس از اتمام دیفراست، مایکروویو  .6

 .چنانچه ماده غذایی را پس از صدای آالرم بیرون نیاورید هر دقیقه یکبار بوق خواهد زد .7

اگر برنامه یخ زدایی انجام نمیگیرد یکی از همان قطعاتی که در بخش گرم نکردن غذا به آن پرداخته ایم معیوب شده 

 .بگیرید تماس 24تعمیر نمایندگی در منزلعیب یابی دقیق و تعمیر ماکروفر سامسونگ  است باید برای
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 نمایندگی خدمات پس از فروش مایکروفر سامسونگ 

  

 !پخت کیک فقط با کانوکشن

 .فرآیند برنامه کانوکشن در مایکروفر سامسونگ در حقیقت شبیه به پخت و پز با اجاق گاز میباشد .1

سطح  8درجه سانتیگراد در  250تا  40برنامه پخت و پز بنا به میزان دمای الزم برای آن در بازه دمایی  .2

 .مشخص گردیده است

 .ساعت است 1بیشترین زمان برای طبخ  .3

 .دقت شود المنت های گرمایشی به شکل درست قرار بگیرند .4

  

 نکات مهم در تعمیر ماکروفر سامسونگ 

ان باال برای در صورت استفاده از برنامه پخت ترکیبی برای درست کردن کیک، بخاطر استفاده از ظروف فلزی و زم

تابش اشعه قطعا مگنترون دستگاه دچار آسیب خواهد شد پس توصیه متخصصین نمایندگی تعمیرات ماکروفر سامسونگ 

 .را جدی بگیرید و قبل از اقدام به انجام پخت و پز حتما دفترچه راهنما را بخوانید



 سخن پایانی نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ

در هر کجای شمال جنوب شرق و غرب تهران که باشید نیازی به حضور فیزیکی  تعمیر ماکروفر سامسونگ برای

 .نخواهید داشت نمایندگی تعمیر مایکروویو سامسونگ همچنین حمل و نقل دستگاه به

و انتخاب نزدیک  Samsung جاز و مراکز مشتریان خدمات مایکروفرشما می توانید از طریق تماس با تعمیرگاه م

نمایندگی مایکروویو و  ترین شعبه در اطراف خود با حضور تکنسین در محل کار یا منزل از خدمات و تعمیرات

 .بدون نیاز به جابجایی دستگاه بهره بگیرید سوالردام )سامی( سامسونگ

 می توانید سفارش تعمیر خود را به صورت آنالین ثبت کنید در محلتعمیرات مایکروفر سامسونگ  برای انجام

 بررسی پرسش ها عمومی در نمایندگی ماکروفر سامسونگ

 .ریافت خواهید کردچنانچه سئوال و پرسشی مجزا دارید در بخشی دیدگاه مطرح کنید پاسخ خود را سریعا د

 آیا در تعمیرات از قطعات اصلی استفاده میشه؟

 .سال گارانتی کتبی میدهیم 2قطعا بله، به همین خاطر تا 

 هزینه تعمیر مایکروفر سامسونگ چقدره؟

 .هزینه های تعمیرات در متن به شکل صریح شفاف سازی شده است

 فرق سوالردام، سامی با مایکروفر های سامسونگ چیه؟

 .نوع طراحی، برنامه های پخت، تعداد المنت های پخت میباشد در

 برای تعمیر ماکروفر سامسونگ در شهرستان ها چه کنم؟

اگر نیاز به تماس با نمایندگی رسمی تعمیرات مایکروفر سامسونگ در شهری غیر از تهران دارید از مرکز اطالعات 

 .شماره تماس الزم برای برقراری ارتباط را بگیرید 118

 ریست مایکروفر سامسونگ چگونه است؟

را از برق بکشید و مجددا به پریز وصل کنید. اگر مشکل حل نشد  Samsung ثانیه مایکروفر یا سوالردام 30به مدت 

 .اقدام کنید تعمیرات ماکروفر برای

 فر های سامی و برخی مدل ها از سرامیک استفاده میشود؟چرا در داخل مایکرو

استفاده از سرامیک در داخل مایکروویو های سامی و برخی مدل های دیگر مایکروفر و سوالردام های سامسونگ به 

 :دلیل

 .طول عمر بیشتر در برابر سوختگی و جرقه های ناشی .1

 .مقاومت در برابر خوردگی و خراش است .2

از دیگر دالیل استفاده از سرامیک در برخی مدل های سامی، سهولت چربی زدایی از سطوح و دیواره های  .3

 .دستگاه است

 راه های تماس با نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ
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عمیر، محله های هر شعبه از نمایندگی های ماکروفر سامسونگ همراه با برای سهولت کاربران بابت ثبت سفارش ت

 :شماره تماس به شرخ زیر تفکیک کرده ایم

 نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ در شمال تهران

اگر برای استفاده از خدمات از فروش ماکروفر سامسونگ در شمال تهران و مناطقی مثل:کامرانیه،آتی ساز،سعادت 

یه،دیباجی،ونک،کالهدوز،گاندی،اقدسیه،شیخ بهایی،دزاشیب،ظفر،گاندی،اقدسیه،دولت،آ.اس.پ،پل آباد،قیطر

رومی،شریعتی،زعفرانیه،تجریش،دولت،آ.اس.پ،نیاوران،پاسداران،دزاشیب،ظفر،فرمانیه،شهرک 

 .ماس بگیریدت26711831   غرب،میرداماد،جردن،الهیه و .. ساکن هستید با شماره

 تعمیرات ماکروفر سامسونگ در شرق تهران

برای تعمیر ماکروفر سامسونگ در شرق تهران و دسترسی به نمایندگی نزدیک چنانچه در محله هایی 

چون:محالتی،پروین،نیرو زمینی،تهران نو،نارمک،نظام آباد،هفت حوض،مدائن،چهارراه 

شمیران نو،خواجه عبدهللا تلفنخانه،هویزه،آیت،دالوران،باقری،حکیمیه،پلیس،

انصاری،استخر،رسالت،فرجام،سبالن،دردشت،تکاوران،سهروردی،دماوند،تهران نو،مجیدیه،نیرو 

 .شماره تماس بگیرید77985478  هوایی،پیروزی،شیان،هنگام،وحیدیه،تهرانپارس،بنی هاشم و ... حضور دارید با

 ونگ غرب تهراننمایندگی ماکروفر سامس

برای حضور در شعب غرب برای بهره بردن از خدمات تعمیر ماکروفر سامسونگ و مناطق غربی تهران و محالتی 

مثل: صالحی،ستارخان،بهبودی،دریانو،اشرفی اصفهانی،مرزداران،طرشت،شهرک نفت،امیر کبیر،شهر زیبا،مهر 

دهکده،تهرانسر،چیتگر،چهار ویال،شهران،بلوار فردوس،جناج،شهرک آپادانا،شادمان،همیال،

در 44376087  دیواری،طرشت،سرچشمه،پونک،وردآورد،اکباتان،بیمه،آریا شهر،فکوری و ... با این شماره تماس

 .ارتباط باشید

 خدمات پس از فروش ماکروفر سامسونگ جنوب تهران

برای تعمیر ماکروفر سامسونگ در جنوب تهران و اعزام سریع تعمیرکار به منزل میتوانید در محله های رودکی،یافت 

آباد،هفت چنار،جوادیه،مولوی،دامپزشکی،امام زاده حسن،خزانه،هاشمی،بازار آهن،مرتضوی،شاد آباد،فداییان 

سریه،رجایی،فالح،نعمت آباد،آزادی،بریانک،شهر اسالم،جیحون،نواب،آذری،شمشیری،خاوران،مهرآباد جنوبی،کمیل،اف

 .تماس حاصل فرمایید66698370  با شماره… ری،مشیریه،یاخچی آباد،شوش و 

 نمایندگی تعمیر ماکروفر سامسونگ مرکز تهران

اطقی مانند: الله استفاده از نمایندگی خدمات پس از فروش مایکروفر سامسونگ در مرکز تهران در من

زار،قرنی،سمیه،بهجت آباد،هفت تیر،الله زار،استانبول،پارک شهر،طالقانی،بلوار 

کشاورز،مفتح،کریمخان،بهشتی،ایرانشهر،استاد 

معین،اسکندری،فردوسی،انقالب،مطهری،کارگر،ولیعصر،سعدی،نواب،جمهوری،کالنتری،فاطمی،حافظ،یوسف 

 در ارتباط باشید  88026827 ا تلفنآباد،توحید،آذربایجان،عباس آباد و ... ب
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