ذطاّای هاضیي لثاس ضَیی

Washing Machine Error

خطا -
ERROR

علت

قسوت هعیَب
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 -هَتَر پوپ اس زاذل صسهِ زیسُ ٍ -لتاژ اضتثاُ تِ قطعات هیزسس  -ایي ذطا هوکي است تِ زلیل

5E-E5

هطکل ترلیِ

8E-3E

هطکل هَتَر

9E1-9E2

هطکل پاٍر

 ید سزگی زر سهستاى رخ زّس – لَلِ آب گزفتگی زارز ( احتوال زارز یک جسن ذارجی اس قثیل الستیک،

اسکٌاس  ،سٌجاق سز  ،سکِ ٍ  ....گیز کززُ تاضس) تزهیٌال پوپ ٍصل ًطسُ است.
 -هوکي است عولکزز تزز زستگاُ اضتثاُ تاضس یا هسار کٌتزل هطکل زاضتِ تاضس

 -چک کٌیس کِ کاًکتَر تطَر صحیح هتصل ضسُ تاضس ٍ هطکل اتصال ًساضتِ تاضس

rg

 حزکت هَتَر تی ثثات است چَى سٌسَر آى کار ًوی کٌسٍضعیت ٍلتاژ تزق هصزف کٌٌسُ را چک کٌیس

ٍلتاژ را حیي کار را چک کٌیس  ،حیي عولیات ذطک کززى یک ٍلتوتز تِ تزهیٌال ٍرٍزی ٍصل کٌیس ٍ
عولکزز هاضیي لثلسطَیی را زقیقاً تزرسی کٌیس  ،ایي ذطا هوکي است زر حالت افت یا اضافِ تار

Ta
mi

رخ زّس  ،چک کٌیس کِ زٍ ضاذِ هتصل ضسُ تاضس زر حالتی کِ سین یک هتز است یک افت ٍلتاژ

PIO-PH1-UC

هَقتی ٍ 10لتی هوکي است رخ زّس  ،گاّی ذطا هزتَط تِ  PBA MAINهیثاضس.
-سیگٌالْا تیي زٍ تزز  SUB ٍ MAINتسلیل هطکل ارتثاطی زریافت ًوی ضًَس

AE - 13E

هطکل ارتثاطی

ارتثاط کاًکتَر تیي  SUB ٍ MAINرا تا زقت چک کٌیس  ،تسًثال اتصاالت اضتثاُ یا فطع ضسُ تاضیستزز  PBA SUBرا اس پٌل جسا ٍ تسًثال لحین سززی تاضیس.

-زکوِ استارت تصَرت هتٌاٍب ًگِ زاضتِ ضسُ است ( .تزای  12ثاًیِ )

پیچْایی کِ تزز را ًگِ زاضتِ اًس تیص اس حس سفت ضسُ اًس ٍ ذطا رخ هی زّس.

12E-BE1

تسلیل تغییزضکل پٌل  ,کٌتزل سَئیچ فطززُ ضسُ است.

هطکل سَئیچ ( رلِ
12E-BE2

اصلی)

Di

gi

 -زکوِ ای غیز اس استارت تصَرت هتٌاٍب ًگِ زاضتِ ضسُ است ( .تیص اس  30ثاًیِ )

 یکی اس پیچْایی کِ تزز را ًگِ زاضتِ تیص اس حس سفت ضسُ است.رلِ اصلی تزز ،اتصال کَتاُ ضسُ است .
18E-BE3

تزهیٌال رلِ اصلی زرست ٍصل ًطسُ است ( هثالً تزهیٌال ذن ضسُ ٍ اتصال تزقزار ًوی ضَز )
ٌّ - 1گاهی کِ زهای آب لثاسطَیی تاالتز اس  55زرجِ است ٍ عول ترلیِ ّن صَرت ًوی گیزز
) اگز آب زاغ تا سطح پَست تواس پیسا کٌس هوکي است تاعث سَذتگی ضَز (
CE

هطکل زهای آب

 - 2زر حالتی کِ زهای آب تزای یک زٍرُ ذاظ تِ  55زرجِ هیزسس ،
زر ایي حالت آب ترلیِ ذَاّس ضس .
 - 3تسلیل هطکل سٌسَر حزارتی ّن هی تَاًس تاضس.

ٍقتیکِ زرب تا فطار کطیسُ هیطَز  ،تسلیل زفزهِ ضسى ستاًِ زرب تواس سَئیچ تزقزار ًطسُ ٍ ذطا هیزّس .

DE

سَکت سَئیچ قفل  ،تسرستی ٍصل ًطسُ است  ،سَکت سَئیچ قفل  ،ضکستِ ضسُ است.DE1

هطکل زرب

هوکي است ایي ذطا تسلیل جزیاى ًطتی هتٌاٍب اس یک سین رخ زّس .
هوکي است هطکل اس تزز زستگاُ تاضس.

FE
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DE2

 -سَئیچ استارت تطَر هتٌاٍب ذاهَش ٍ رٍضي هیطَز ٍ گزهای تسیار سیازی تَلیس ضسُ است.

هطکل في

-

في هطکل زارز  ،یکی اس سیوْای هَتَر في جسا ضسُ است.

پزُ ّای في زرگیز ّستٌس هثال تِ رٍکص گیز کززُ اًس  ،تٌاتزایي في ًوی تَاًس کار کٌس.
-

سیستن ایز ٍاش هطکل زارز کِ زر ایي حالت آى را عَض کٌیس.

-

ّیتز ضستطَ اتصال کَتاُ ضسُ است ٍ یا قطعی پیسا ًوَزُ است.

rg

HE-E5-HE1-E1EC

-

-

سَکت رٍی في لثاسطَیی اس جای ذَز زر آهسُ تاضس.

-

ّیتز پیغام ذطا هی زّس( .ذطای اتصال  ،ذطای سٌسَر زها )

 -سٌسَر سطح آب تسٍى آب عول هی کٌس  ،هوکي است آب زاذل لَلِ ّیسرٍستات ید سزُ تاضس.

هطکل ّیتز

زر ایي صَرت سٌسَر زها تزای جلَگیزی اس اضافِ ضسى زها عول هی کٌس چَى ّیتز زهایی تیي 100

Ta
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تا  150زرجِ زارز

ٌّگاهی کِ عولکزز ترار تصَرت طثیعی اًجام ًوی پذیزز( .زر هَرز زستگاّْایی کِ سیستن ترار زارًس)

HE3

 هحل اتصال ّیتز را چک کٌیس ،لَلِ َّااس جا زر آهسُ ٍ حیي سیکل چزذص ًطتی آب رخ هیسّس. -زیگ عقة زر قسوتی کِ پیچ سفت هیطَز ضکستِ است.

 -تسلیل هقسار سیاز هازُ ضَیٌسُ زر قسوت جلَ ًطتی آب ّوزا تا کف رخ هی زّس.

LE-11E-LE1-E9

هطکل ًطتی آب

E3-OF-OE

هطکل اضافِ تَزى آب

 لَلِ اتصال تِ هحفظِ هازُ ضَیٌسُ تسرستی ٍصل ًطسُ است ٍ ًطتی رخ هی زّس. کیس فیلتز پوپ ترلیِ زرست ٍصل ًطسُ است.ً -طتی آب زر لَلِ ترلیِ رخ هیسّس .

gi

 -سٌسَر ًطتی هطکل زارز.

 تطَر هتٌاٍب آب ٍارز هیطَز سیزا حسگز سطح آب (ّیسرٍستات ) کار ًوی کٌس. -لَلِ ترلیِ گزفتگی زارز ٍ ذطای ذزٍج ٍجَز زارز ( زر قسوت تاریک )

Di

 ایي ذطا هوکي است تسلیل افت کیفیت سٌسَر سطح آب رخ زّس. ّیتز شستطَ زر زیگ هطکل زارز ( ذطای اتصال  ،ذطای سٌسَر زها ) کاًکتَر تسرستی ٍصل ًطسُ ٍ یا اصالً ٍصل ًطسُ است. -سٌسَر سطح آب تسٍى آب عول هی کٌس  ،هثالً هوکي است آب زاذل لَلِ ّیسرٍستات جوع یا

6E-TE1

ید سزُ تاضس زر ایي صَرت سٌسَر تزای جلَگیزی اس اضافِ ضسى زها عول هی کٌس چَى
ّیتز زهایی تیي  100تا  150زرجِ زارز ٍ هاضیي لثاسطَیی تزق ٍرٍزی را قطع هی کٌس.

سٌسَر زها

 -کاًکتَر اس جا زر آهسُ یا هطکل اتصال زارز

TE2
 -سٌسَر زهای سیستن ایز ٍاش (  ) AIR WASHهطکل زارز.

 کاًکتَر اس جا زر آهسُ یا هطکل اتصال زارزTE3

سٌسَر زها

UE-E4

عسم تعازل

اس راٌّوایی ّای ارائِ ضسُ زر " زفتزچِ راٌّوای هصزف کٌٌسُ " استفازُ کٌیس.

SUD

کف تیص اس حس

ایي آالرم سهاًیکِ کف تسیار سیاز تاضس رخ هی زّس

 -ایي ذطا ٌّگام قطعی سین یا سَذتگی سٌسَر زهای ایزٍاش ّن هیتَاًس رخ زّس.

 قسوتی اس لَلِ کِ سٌسَر سطح آب زر آى ٍاقع ضسُ صسهِ زیسُ است. -لَلِ تَسط یک جسن ذارجی گزفتِ است  ،لَلِ تا ذَرزگی زارز.

1E-E7

ah
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سٌسَر سطح آب (
ّیسرٍستات )

 سَکت سٌسَر اس جا زر زر آهسُ است احتوال گیز کززى چزتی یا رسَتات زر ضلٌگ َّا ٍجَز زارز.هیتَاًس ایزاز اس تزز زستگاُ ّن تاضس.
 -سَکت اتصال تِ تزز ٍصل ًیست  ،چزخ هَتَر هطکل زارز.

 -سین پیچ زاذلی هَتَر صسهِ زیسُ است ( قطعی زارز یا اتصال کَتاُ ضسُ است )

3E-EA-EB-8E

 -سَکت سٌسَر هَتَر ٍصل ًیست  ،هوکي است یک جسن ذارجی هثل یک پیچ ٍارز هَتَر ضسُ تاضس.

3E2

هطکل هزتَط تِ تزز زستگاُ هیثاضس.

هطکل حزکت هَتَر ٍ

 -ایي ذطا اس سیگٌالْای عولیاتی اضتثاُ تزای سٌسَر هَتَر ًاضی هیطَز.فزهاى اضتثاُ اس تزز صازر هی

تاذَ

ضَز .

(سٌسَر هَتَر)
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mi

3E3

rg

3E1

اضافِ تار سیازی تِ هَتَر تحویل ضسُ است  ،سَکت سٌسَر هَتَر ٍصل ًیست

 -سَکت هزتَط تِ تزز ٍصل ًیست.

 هَتَر تی تسوِ اس جا زر آهسُ است ( زرهَرز هَتَرّای تسٍى تسوِ ) -تزهیٌالْای تزز را چک کٌیس هوکي است هطکل اس تزز تاضس.

3E4

 -هَتَر تی تسوِ هطکل زارز ( زرهَرز هَتَرّای تسٍى تسوِ )

 جسن ذارجی تِ ضیز تزقی آب ٍارز ضسُ  ،سَکت ضیز تزقی ٍصل ًیست یا قطعی زارز . -کاًکتَرّای آب گزم ٍ آتکطی اضتثاّاً تِ یکسیگز ٍصل ضسُ اًس.

4E-E1

هطکل تغذیِ آب

gi

 هوکي است سَکت تزز تِ جعثِ هَاز ضَیٌسُ ( سیلَر ًاًَ ) ٍصل ًثاضس. چک کٌیس کِ لَلِ ّیسرٍستات ذن یا پارُ ًطسُ تاضس. -لَلِ ّای آب سزز ٍ گزم جاتجا ٍصل ضسُ اًس.

Di

4ED-4E1

 زهای آتی کِ تزای سیکل ذطک کززى قزار است استفازُ ضَز اس  70زرجِ تیطتز تزآٍرز هیطَز.E8-4E2

زر تزًاهِ پطن یا کتاى زهای آب تاالتز اس  50زرجِ تزآٍرز هیطَز.

ٍاحس پطتیثاًی فٌی سام سزٍیس ذَاّطوٌس است زر صَرت ّز گًَِ پیطٌْاز ٍ اًتقاز ٍ یا سَاالت فٌی تا ایویل TS@samservice .com
تواس حاصل ًواییس.

