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اگر الزم است کِ هَتَر ضستطَی هبضیي ظرفطَیی را عَؼ کٌیذ هب ایٌجب ًحَُ 
.  دّین ایي کبر را ثِ غَرت گبم ثِ گبم آهَزش هی

زهیٌِ تعویر لَازم خبًگی را ًذاریذ ثْتر است کِ الجتِ اگر داًص فٌی کبفی در 
 .تعویر هبضیي ظرفطَیی را ثِ افراد هتخػع ثسپبریذ

اثتذا ثبیذ هطوئي ضَیذ کِ در هسیر درستی ّستیذ ٍ هَتَر ضستطَی هبضیي 
 :ایراد داضتِ ٍ ًیبزهٌذ تعویر است ظرفطَیی

 کٌذ هبضیي ظرفطَیی غذای ٍزٍز ثلٌذ تَلیذ هی 

  کطذ ٌّگبم کبر جیغ هیهبضٌی ظرفطَیی 

 ضَد کالً آة اسپری ًوی 

 :چیسّایی کِ الزم داریذ

 هَتَر ضستطَی جذیذ 

 ّبی فلسی ثست 

  (ای ستبرُ)هجوَعِ پیچ گَضتی 

 اًجردست 

ثبضذ  هی پَیٌت هبضیي ظرفطَیی ّبتایي راٌّوبیی ثرای تعَیؽ پوپ ضستطَی 
 .ّب ّن قبثل استفبدُ است رًذّب ٍ ة ٍلی هطوئٌب ثب کوی تفبٍت ثرای دیگر هذل

 تَصیِ ایوٌی – ۱قذم 

لطفبً قجالً از ضرٍع کبر تعویر هبضیي ظرفطَیی، دٍضبخِ ثرق آى را از ! اٍل ایوٌی
 .پریس درآٍریذ تب آسیجی ثِ ضوب ٍ هبضیي ظرفطَیی ٍارد ًطَد

http://poshtibanservice.com/%d9%86%d9%85%d8%a7%db%8c%d9%86%d8%af%da%af%db%8c-%d8%aa%d8%b9%d9%85%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7%d8%aa-%d9%be%d9%88%db%8c%d9%86%d8%aa-hotpoint/


 

 

 برداشتي سبذّا ٍ فیلترّا – ۲قذم 

ضیي لجبسطَیی را ثِ پطت قرار ثرای ایٌکِ ثِ هَتَر دسترسی پیذا کٌین ثبیذ هب
.  دّین کِ در ایي حبلت آة داخل قسوت فیلتر خَاّیذ ریخت

ثرای ّویي اثتذا سجذ پبییٌی ٍ فیلتر را از داخل هبضیي ظرفطَیی ثبز کردُ ٍ آة 
.  داخل قسوت فیلتر را ثب استفبدُ از یک اسفٌج تخلیِ کٌیذ

تَاًیذ ثب  حبال هی. کبر ضوب ًجبضذضیلٌگ آة را از هبضیي ظرفطَیی ثبز کٌیذ تب هبًع 
 .احتیبط هبضیي ثِ پطت قرار دّیذ

 ی زیری در آٍردى صفحِ – ۳قذم 

فرق  ّبی هختلف هبضیي ظرفطَیی حبال ثبیذ پٌل زیری را درآٍریذ ایي کبر در هذل
  .ّبی پٌل زیرا را ثبز کٌیذ ٍ پٌل را درآٍریذ پس سعی کٌیذ پیچ. کٌذ هی

ٌّگبم درآٍردى پٌل . ی ّن در قسوت پطت قرار دارًذّبی ّب پیچ در ثرخی هذل
.  فلَد ثرٍی آى ًػت ضذُ است-هتَجِ خَاّیذ ضذ کِ سٌسَر آًتی

ّبی سٌسَر را در آٍریذ تب پٌل ثِ راحتی  پس قجل از جذا کردى کبهل پٌل، سین
 .جذا ضَد

 در آٍردى پوپ تخلیِ – ۴قذم 

.  تَاًیذ پوپ ضستطَی اغلی را ثجیٌیذ حبال هی

هوکي است پوپ تخلیِ هبًع . تر است ایي پوپ از پوپ تخلیِ خیلی ثسرگ
.  درسترسی آسبى ثِ پوپ ضستطَ ضَد



 

 

ّبی پوپ تخلی را ثبز کردُ  پیچ. ثرای ّویي، ثْتر است اثتذا پوپ تخلیِ را ثبز کٌیذ
 .ٌّگبم در آٍردى اتػبالت الکتریکی خیلی دقت کٌیذ. ّبی آى را جذا کٌیذ ٍ سین

 آٍردى پوپ شستشَ در – ۵قذم 

قجل از ّر کبر عکسی از اتػبالت . رسذ حبال ًَثت ثِ درآٍردى پوپ ضستطَ هی
 .ّب را در آٍریذ الکتریکی ثگیریذ ٍ ثعذ آى

ایذ پوپ ضستطَ تَسط یک کلیپس فٌر ثِ سرجبیص ثِ  ّوبًطَر کِ هتَجِ ضذُ
.  الزم است کِ اثتذا فٌر را آزاد کٌیذ. ثذًِ ٍغل ضذُ است

تَاًیذ  هی. ّبی فلسی ثبضیذ ى کبر هَاؾت ثریذُ ًطذى دستبت تَسط لجٌِّگبم ای
 .ّبی قرار دّیذ از دستکص استفبدُ کردُ یب یک حَلِ رٍی لجِ

ّبی فلسی را  ثرای ایي کبر ثبیذ ثست. ّب را از پوپ جذا کٌیذ حبال، ثبیذ ضیلٌگ
. را ًذارًذّب قبثلیت استفبدُ دٍثبرُ  ایي ثست. تَسط اًجردست ثِ ثیرٍى ثکطیذ

  .ّب را جذا کٌیذ یکی یکی ضیلٌگ

 .ّبی داخلی تر را جذا کٌیذ از ضیلٌگ ثیرًٍی ضرٍع کٌیذ ٍ ثعذ ضیلٌگ

 قرار دادى کلیپس فٌری ٍری هَتَر شستشَی جذیذ – ۶قذم 

تَاًیذ  ثعذ از ایٌکِ ٍقتی کِ پوپ ضستطَ قذیوی را از هبضیي جذا کردیذ هی
.  کلیپس فٌر را کِ در پطت هَتَر قرار دارد را ثجیٌیذ

داًیذ یک عکس از آى  اگر الزم هی. ی ًػت ٍ در آٍردى آى دقت کٌیذ ثِ ًحَُ
 .ثِ جْت فٌر ٍ پوپ دقت کٌیذ. ثگیریذ



 

 

در آٍردُ ٍ آى را هبًٌذ قجل ثر رٍی هَتَر  کلیپس فٌر را ثبیذ از هَتَر قذیوی
ی سبعت  ثرای درآٍردى فٌر کبفی است آى را در جْت عقرثِ. جذیذ ًػت کٌیذ

 .ثپیچبًیذ ٍ ثرای جب اًذاختي آى را در جْت عکس عقرثِ سبعت ثپیچبًیذ

 ّا ّای فلسی جذیذ ٍ ٍصل کردى شیلٌگ قرار دادى بست – ۷قذم 

ّبی فلسی  ّب از ثست ّب در آٍریذ ٍ ثِ جبی آى لٌگای را از ضی ّبی کبرخبًِ ثست
ّب را اثتذا  ضیلٌگ. ّب قرار دادیذ ّب را رٍی ضیلٌگ ٍقتی ّوِ ثست. استفبدُ کٌیذ

ٍقتی از هحکن ثَدى . ّب را هحکن کٌیذ ّبی پوپ جذیذ ٍغل کردُ ٍ ثست ثِ لَلِ
لٌگ داخلی ّب اطویٌبى حبظ کردیذ پوپ را سر جبیص قرار دّیذ ٍ اثتذا دٍ ضی آى

سپس ضیلٌگ جلَیی را . ّب ضبى را هحکن کٌیذ ّب ٍغل کردُ ٍ ثست را ثِ لَلِ
ی  طَر یبدتبى ًرٍد کِ فٌر ًگْذارًذُ ّویي. ٍغل کردُ ٍ ثست آى را سفت کٌیذ

 .هَتَر را ّن سرجبیص ًػت کردُ ثبضیذ

 ّا ٍ ًصب پوپ تخلیِ اتصال دٍبارُ سین – ۸قذم 

ّب پوپ ضستطَ را ّن ًػت  تَاًیذ سین ضذًذ هی ّبی هَتَر ًػت حبال کِ ضیلٌگ
ٍ ثبیذ چیسّبی . کبر اغلی هب ثرای تعَیؽ پوپ ضستطَ توبم ضذُ است .کٌیذ

 .دیگر را ّن ثِ حبلت اٍل ثرگرداًین

ّبی ثرق آى را  ّبیص را ثجٌذیذ ٍ کبثل پوپ تخلیِ را سرجبیص قرار دادُ ٍ پیچ
 .ًػت کٌیذ

 د ٍ پٌل زیریفلَ-ًصب هیکرٍسَیچ آًتی – ۹قذم 

ّبی هیکرٍسَیچ  پٌل زیر را سرجبیص دز زیر هبضیي ظرفطَیی ثیبٍریذ ٍ سین
 .ّبی را هحکن کٌیذ فلَد را ًػت کٌیذ ٍ پٌل را در سرجبیص ًػت ٍ پیچ-آًتی



 

 

تَاًیذ هبضیي ظرفطَیی را ثِ  توبم ضذُ ٍ ضوب هی کبر تعویر هبضیي ظرفطَیی
ی را هجذداً ًػت کردُ ٍ از هبضیي  حبلت اٍل ثرگرداًذُ ٍ ضیلٌگ آة ٍ دٍضبخِ

 .ظرفطَیی استفبدُ ًوبییذ

 جسوات آموزشی فنی حرفه ای تاسیسات

نرم افسارهای آموزشی  تعمیر و عیب یابی لوازم خانگی ، لوازم برقی و 

را در آدرس زیر دانلود کنید تاسیسات  
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