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خرداد ١۴٠٠ ٣١

تعمیر ماکروفر بوش
pishtazservice.ir/bosch-microwave-repair-services

زمان مطالعھ: 10 دقیقھ
تعمیر ماکروفر بوش (Bosch Microwave Repair Services) توسط تکنسین ھای مجرب مجموعھ پیشتاز سرویس بھ

صورت 24 ساعتھ در کلیھ مناطق تھران (شمال تھران ، جنوب تھران ،شرق تھران و غرب تھران) و کرج و با استفاده از قطعات
اصلی و 6 ماه گارانتی خدمات و تعرفھ شرکتی سبب تسھیل در ارائھ خدمات بھ ھمشھریان گرامی شده است.

چرا از خود تکنسین نپرسیم؟!

کاربران محترم می توانید با درج کامنت و سوال خود در پایان این مقالھ بھ راحتی با تکنسین در تماس باشید و در زمانی کوتاه
پاسخ سوال خود را دریافت کنند.

ارسال دیدگاه

https://pishtazservice.ir/bosch-microwave-repair-services/
https://pishtazservice.ir/wp-content/uploads/2021/06/Bosch-Microwave-Repair-Service-13-1030x568.jpg
https://pishtazservice.ir/bosch-microwave-repair-services/
tel://+982122878551
tel://+982156010207
tel://+982166000746
tel://+982166018656
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مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس

مجموعھ پیشتاز سرویس با بیش از سھ دھھ تجربھ در زمینھ تعمیرات لوازم خانگی نامی آشنا در ذھن شھروندان تھرانی می باشد.
مھمترین تفاوت مجموعھ با سایر شرکت ھای خدماتی اصل صداقت در رفتار تکنسین ھا و کیفیت قطعات تضمین شده توسط شرکت

می باشد.

ما بر این اعتقاد ھستیم کھ مشتری مھمترین عضو مجموعھ می باشد و رسیدگی بھ درخواست مشتری بھ بھترین نحو سر لوحھ کار
پیشتاز سرویس می باشد. بیش از دوازده ھزار مشترک ھمراه از ابتدای تاسیس مجموعھ تا کنون گواه این موضوع می باشد کھ

رعایت حقوق مشتری چھ در مبحث فنی و چھ در مبحث ھزینھ از مھمترین اصول کاری پیشتاز سرویس می باشد و ھمین امر سبب
بیشتر شدن مشترکین ما در طول این سالھا شده است.

خدمات پس از فروش مایکروفر بوش

یکی از قدیمی ترین و با کیفیت ترین شرکت ھا در زمینھ ساخت لوازم خانگی شرکت بوش می باشد کھ در ایران نیز با توجھ بھ
کیفیت و سابقھ درخشان این شرکت مورد استقبال مصرف کنندگان قرار گرفتھ است و شرکت پیشتاز سرویس نیز در ایران

سالھاست مشغول بھ ارایھ خدمات پس از فروش و تعمیر لوازم خانگی بوش می باشد.

آشنایی با کمپانی بوش

شرکت بوش حدود صد و پنجاه سال پیش در آلمان توسط رابرت بوش راه اندازی شد و تا کنون مشغول ساخت لوازم خانگی می
باشد. در حال حاضر بخشی از محصوالت این شرکت در کشور چین و ترکیھ و مالزی مونتاژ می شوند کھ مصرف کنندگان تصور
نادرستی نسبت بھ این محصوالت دارند و ذھنیت مشتری در ھنگام خرید محصول بر تقلبی بودن و اصل نبودن محصول می باشد،

ولی در واقع اینگونھ نیست و بھ علت ھزینھ پایینتر نیرو کار در این کشورھا شرکت بوش اقدام بھ تاسیس نمایندگی ساخت
محصوالت خود در کشورھای ثالث کرده است.

چرا پیشتاز سرویس؟ با استفاده از خدمات تعمیراتی و تکنسین ھای پیشتاز سرویس از چھ مزایایی برخوردار می شوید؟

چرا پیشتاز سرویس؟

تعمیرات و سرویس وسایل

تمامی محصوالت مورد استفاده ما در منزل پس از مدتی چھ کم چھ طوالنی احتیاج بھ تعمیر و سرویس دارند و مایکروفر نیز از
این قضیھ مستثنی نیست.

برای انتخاب جایی مطمئن برای سرویس و تعمیر ماکروفر بوش شاید شما ھم مردد باشید، پس در این مقالھ ما سعی می کنیم
بررسی علل خرابی ماکروفر بوش انتخاب شما برای انتخاب تعمیرکار مناسب را آسانتر کنیم.

https://www.bosch.com/
https://en.wikipedia.org/wiki/Robert_Bosch
https://pishtazservice.ir/why-pishtaz-service/
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تعمیر مایکروفر بوش

چرا پیشتاز سرویس؟

پیشتاز سرویس ھمواره سعی بر این داشتھ تا رضایت مشتریان خود را کسب کند و تاکنون نیز بھ لطف شما در این مورد موفق بوده
است. اما تمایز ما با سایرین در چیست؟

1. سعی ما بر تعمیر تا جای ممکن، جلوگیری از تعویض غیر ضروری قطعات شما می باشد.
2. در صورت تعویض قطعات از قطعات فابریک و ھمسان با دستگاه شما استفاده می شود.

3. گارانتی خدمات انجام شده بھ مدت 6 ماه از تاریخ فاکتور و ضمانتنامھ کتبی خدمات
4. تضمین اصل بودن کاالی استفاده شده توسط تکنسین شرکت

5. خدمات در محل و در حضور مشتری و بدون احتیاج بھ جابجایی دستگاه انجام می شود. (این امر عالوه بر ایجاد حس
اطمینان بیشتر بھ مشترکین سبب جلوگیری از آسیب دیدن در ھنگام حمل محصول نیز می شود.)

6. تعمیر ماکروفر بوش بھ ھمراه تست اشعھ و اطمینان خاطر بابت تشعشعات احتمالی امواج انجام می شود.
7. پیشتاز سرویس دارای مجوز رسمی از سازمان انرژی اتمی میباشد و تکنسین ھا آموزش کار با امواج را زیر نظر سازمان

انرژی اتمی آموزش دیده اند.
8. تعمیرات مایکروفر بوش در تمامی مناطق تھران و کرج انجام می شود و مشترکین عزیز شھرستانی مجموعھ ما نیز می

توانند از طریق تیپاکس و پست مابکروفر بوش خود را ارسال و بعد از تعمیر و تست دستگاه را تحویل بگیرند.
9. تضمین قیمت قطعات و خدمات

10. پاسخگویی 24 ساعتھ حتی در ایام تعطیالت رسمی

بررسی خرابی ھای احتمالی مایکروفر بوش
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احتماال شما کھ در حال مطالعھ این مقالھ ھستید، احتیاج بھ تعمیر ماکروفر بوش دارید بد نیست قبل از ھرگونھ اقدام برای تعمیر این
مطالب را بخوانید تا با علم بیشتری نسبت بھ تعمیر مایکروفر بوش خود اقدام کنید. ما در این مقالھ بھ بررسی موارد زیر می

پردازیم:

دستگاه روشن نمی شود!
مایکروفر روشن است تمامی کارھا انجام می شود اما غذا گرم نمی شود!

ماکروویو مانند گذشتھ فرایند گرم شدن را انجام نمی دھد و زمان گرم کردن مواد غذایی طوالنی شده است!
برق داشتن بدنھ مایکروفر

مایکروفر در حالت ماکرو شروع بھ جرقھ زدن می کند!
بدنھ مایکروفر بیش از حد داغ می شود!

المپ روشنایی مایکروفر روشن نمی شود
مایکروفر بوش بوی سوختگی می دھد!

نچرخیدن سینی گردان (در مایکروفر رومیزی بوش)
پریدن فیوز ساختمان در ھنگام استفاده از مایکروفر

صدای زیاد حین کار کردن مایکروفر

(FAQ)سواالت متداول

آیا ماکروفر بوش فقط در مدل ھای اینورتر می باشد؟

خیر، ماکروفرھای بوش در 2 مدل اینورتر و معمولی می باشند.

چرا ماکروفر بوش جرقھ می زند؟

ممکن است ایراد از کثیف بودن داخل دستگاه و یا المپ مگنترون باشد.

آیا تعمیر ماکروفر بوش ھزینھ زیادی دارد؟

بستھ بھ نوع خرابی و قطعات مورد نیاز ھزینھ تعمیرات متفاوت می باشد.

آیا تعمیرات پیشتاز سرویس دارای گارانتی می باشد؟

بلھ تمامی خدمات انجام شده دارای 180 روز گارانتی می باشند.

دستگاه خاموش است!

علت: در ھنگام برخورد با ایراد خاموش شدن مایکروفر بوش اولین موضوع این است کھ آیا مایکروفر بدون بکارگیری شما و
صرفا داخل برق بودن، خاموش شده است و یا در ھنگام کار کردن و پخت وپز این اتفاق افتاده است. اگر دستگاه بدون بکارگیری

شما و ناگھانی خاموش شده است موارد زیر را بررسی کنید:

1. تبدیل سھ بھ دو نصب شده بھ سھ شاخھ (دو شاخھ مجھز بھ ارت) دستگاه
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تعمیر ماکروفر بوش (تبدیل سھ بھ دو)

تعمیر ماکروفر بوش (دو شاخھ)

2. فیوز مربوط بھ پریز کھ مایکروفر بوش شما بھ آن متصل است. (در تصویر پایین اگر دقت کنید در این جعبھ فیوز مربوط بھ
منزل مسکونی یکی از کلیدھای مینیاتوری عمل کرده است و خبر از بروز اتصالی در یکی از وسایل منزل می دھد کھ در خرابی
سوئیچ درب مایکروویو بوش نیز این اتفاق حادث می شود.) شما می توانید پس از اطمینان حاصل نمودن از خرابی میکروسوئیچ

مایکروویو خود با مرکز تعمیر مایکروویو بوش در تھران تماس حاصل نمایید.
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تعمیر ماکروفر بوش (عمل کردن کلید مینیاتوری)

بھ تعمیر مایکروفر در تھران نیاز دارید؟ از متخصصین پیشتاز سرویس کمک بگیرید.

ثبت درخواست
3. ولتاژ ورودی پریز را با استفاده از مولتی متر اندازه گیری کنید (اندازه گیری برق صرفا با مولتی متر می باشد فازمتر وسیلھ
ای برای تشخیص اندازه گیری برق نمی باشد و با وجود 5 ولت برق نیز المپ فازمتر روشن می شود ھمچنین در صورت قطع

بودن نول فازمتر ھیچ نشانھ ای را بھ ما نخواھد داد.)

در تصویر پایین نمونھ اندازه گیری ولتاژ مایکروویو بوش با دستگاه مولتی متر نشان داده شده است.

https://pishtazservice.ir/contact-us/
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تعمیر ماکروفر بوش (اندازه گیری ولتاژ مایکروویو بوش)

4. پس از بررسی موارد فوق و اطمینان از بی عیب بودن موارد ذکر شده نوبت بھ تست خود دستگاه می باشد. کاور دستگاه را باز
کنید و ورودی ھای دستگاه و ترموستات ھا را با اھم متر چک کنید اگر اھم موارد محافظتی نیز درست باشد متاسفانھ برد دستگاه
بھ علت نوسانات برق سوختھ است. در تصویر پایین نیز نحوه تست اھمی ترموستات محافظ مایکروفر بوش بھ شما آموزش داده

شده است.
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تعمیر ماکروفر بوش (تست اھمی ترموستات محافظ مایکروفر بوش)

این مقالھ پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیما با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده
کنید.

دریافت مشاوره

مایکروفر روشن است تمامی کارھا انجام می شود اما غذا گرم نمی شود!

کاربردی ترین بخش در مایکروفرھا بخش استفاده از امواج برای گرم کردن مواد غذایی میباشد کھ بھ این حالت مایکرو گفتھ
میشود ھر قطعھ ای کھ در این سیکل دچار ایراد شود مایکروفر از عمل گرم کردن باز می ماند.

عواملی کھ در گرم نشدن مواد غذایی مایکروفر دخیل می باشند می توان بھ خرابی برد الکترونیکی، خرابی ترانس ھای ولتاژ (در
دستگاه ھای اینورتر برد اینورتر)، خرابی مگنترون (المپ اشعھ)، خرابی خازن و خرابی دیود ھای ولتاژ اشاره کرد و در ادامھ بھ

نحوه تشخیص علت خرابی نیز می پردازیم.

مگنترون وسیلھ ای برای ایجاد جنبش مولکولی در مواد غذایی و در واقع اصلی ترین قطعھ در ھنگام استفاده از بخش گرمایش
مایکروفر می باشد.

https://pishtazservice.ir/contact-us/
https://pishtazservice.ir/transformer-microwave/
https://pishtazservice.ir/microwave-magnetron/
https://pishtazservice.ir/microwave-capacitor/
https://pishtazservice.ir/microwave-diode/
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تماشای تعمیر درب ماکروفر بوش در آپارات

تعمیر ماکروفر بوش (مگنترون ماکروفر)

بیشترین مشکل و درخواست تعمیر ماکروفر بوش نیز ھمین علت می باشد زیرا با از کار افتادن ھر قطعھ ای این اتفاق رقم می افتد.

ماکروویو مانند گذشتھ فرایند گرم شدن را انجام نمی دھد و زمان گرم کردن مواد غذایی طوالنی شده
است!

در این مورد خرابی صرفا مربوط بھ المپ مگنترون می باشد ولی بعضا برد الکترونیکی در صورت تغذیھ نامناسب مگنترون نیز
می تواند سبب ایجاد این مشکل شود.

https://www.aparat.com/v/WsCO6
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برق داشتن بدنھ مایکروفر

در صورت خرابی قطعات و اتصال بھ بدنھ این اتفاق رخ میدھد، ممکن است دستگاه شما بدون مشکلی کار بکند و شما متوجھ
خرابی قطعھ اتصال دھنده نشوید اما این مورد بسیار خطرناک و حادثھ آفرین می باشد و دستگاه باید فورا از برق خارج و مورد

بررسی قرار بگیرد. البتھ در اغلب موارد نبود ارت در ساختمان باعث ایجاد این مشکل می شود.

مایکروفر در حالت ماکرو شروع بھ جرقھ زدن می کند!

استفاده از ظروف فلزی، کثیف بودن داخل مایکروفر بوش، عدم تعویض بھ موقع فیلترھا و سوختن آنتن مگنترون از مھمترین
عوامل جرقھ زدن مایکروفر می باشد قبل از اقدام برای تعمیر ماکروفر بوش از تمیز بودن داخل دستگاه اطمینان حاصل نمایید.

بدنھ مایکروفر بیش از حد داغ می شود!

در ھنگام نصب مایکروفرھا حتما باید از استاندارد نصب مطلع باشید. در دستگاھھای توکار این استاندارد با توجھ بھ طراحی بھ
درستی رعایت شده است اما در دستگاھھای رومیزی باید حتما دقت داشتھ باشید کھ مایکروفر بوش از ھر طرف احتیاج بھ ده

سانتیمتر فضای ھواخور دارد.

پس از بررسی درست بودن جای قرار گیری باید فن دستگاه را تست کنیم. راحت ترین کار برای مصرف کننده کھ ابزار الزم برای
تست موتور فن مایکروفر بوش را ندارد استفاده از یک دستمال کاغذی و قرار دادن آن در پشت مایکروفر است بعد از انجام این

کار دستگاه را روشن کنید در صورت احساس مکش دستمال کاغذی بھ داخل موتور فن سالم و در غیر اینصورت موتور فن
معیوب می باشد کھ برای تعمیر ماکروفر بوش می توانید با مراکز پیشتاز سرویس در ارتباط باشید.

در مورد تعمیر مایکروفر خود سوالی دارید؟ سوال خود را کامنت کنید تا کارشناسان پیشتاز سرویس در اولین فرصت پاسخگوی
سوال شما باشند.

ارسال دیدگاه

المپ روشنایی مایکروفر روشن نمی شود

عدم رسیدن ولتاژ کافی از برد بھ المپ روشنایی و خرابی خود المپ روشنایی از بیشترین دالیل رقم خوردن این مشکل می باشند
اما در برخی موارد شکستگی زبانھ درب و عدم کار کردن میکروسوئیچ نیز موجب روشن نشدن المپ روشنایی مایکروفر بوش

میشود.

برای تست ولتاژ خروجی از برد کافیست مولتی متر را روی حالت ولتاژ گذاشتھ و ھر دو سر المپ را اندازه گیری کنید در
صورت نشان ندادن ولتاژ مورد نظر برد الکترونیکی معیوب و در صورت وجود ولتاژ مورد نظر المپ روشنایی سوختھ است.

https://pishtazservice.ir/fuma-microwave-repair-services/#respond
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تعمیر ماکروفر بوش (المپ روشنایی ماکروفر)

مایکروفر بوش بوی سوختگی می دھد!

سوختن مواد غذایی و بیش از حد گرم شدن و وجود چربی در مایکروفر بوش می تواند علت ایجاد بوی سوختگی در مایکروفر
باشد ولی در صورت خرابی ترانس ھای ولتاژ یا برد اینورتر نیز می توان بوی سوختگی از مایکروفر را حس کرد با این تفاوت
کھ در موقع خرابی ترانس ھای ولتاژ یا برد اینورتر بوی سوختگی سیم بھ مشام شما می رسد کھ با بوی سوختن غذا تفاوتی آشکار

دارد.
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تعمیر ماکروفر بوش

تعمیر ماکروفر بوش
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تعمیر ماکروفر بوش در تھران و کرج با شماره ھای داخل پس از اطمینان حاصل کردن از تمیز بودن داخل مایکروفر برای 
سایت تماس حاصل نمایید. ھمچنین می توانید برای تعمیر مایکروفر بوش ثبت سفارش اینترنتی در وب سایت پیشتاز سرویس انجام

دھید تا کارشناسان ما با شما در ارتباط باشند.

نچرخیدن سینی گردان (در مایکروفر رومیزی بوش)

خرابی موتور گردان و خرابی برد و یا خرابی شفت کوپلینگ از دالیل نچرخیدن سینی مایکروفر می باشد. برای تست برد دقیقا
ھمان کاری کھ در باال برای تست المپ روشنایی گفتھ شده را انجام می دھیم و در صورت موجود بودن ولتاژ مورد نظر سایر

موارد را بررسی می نماییم.

خرابی شفت کوپلینگ یا ریل بھ صورت ظاھری قابل مشاھده می باشد ولی برای تست موتور گردان احتیاج بھ باطری تست داریم
کھ برای رفع این خرابی نیز می توانید با مرکز تعمیر مایکروفر بوش پیشتاز سرویس تماس حاصل نمایید.

تعمیر ماکروفر بوش

این مقالھ پاسخگوی سوال شما نبود؟ می توانید مستقیما با کارشناسان پیشتاز سرویس تماس بگیرید و از مشاوره رایگان ما استفاده
کنید.

دریافت مشاوره

https://pishtazservice.ir/contact-us/
https://pishtazservice.ir/enquiry/
https://pishtazservice.ir/contact-us/
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پریدن فیوز ساختمان در ھنگام استفاده از مایکروفر

اگر ھنگام باز و بست درب مایکروفر، فیوز منزل عمل کند نشان از خرابی میکروسوئیچ درب و برد الکترونیکی دیسپلی می باشد
اما اگر عمل کردن فیوز در ھنگام کار کردن دستگاه باشد می تواند برد اینورتر و یا المپ مگنترون دستگاه شما آسیب دیده باشد

برای بررسی این ایراد و تعمیر مایکروفر بوش در محل میتوانید بھ راحتی در سایت پیشتاز سرویس درخواست خود را ثبت کنید.

کلیھ تعمیرات ماکروفر در مرکز تعمیرات پیشتاز سرویس با ضمانت 180 روزه (6 ماھھ) انجام می شود.

صدای زیاد حین کار کردن مایکروفر

خرابی موتور فن، ترانس ھای ولتاژ، موتور کف و مگنترون می تواند از دالیل ایجاد صدای ناھنجار در مایکروفر باشد. برای رفع
صدای موتور فن کافیست دستگاه را باز کنید و بعد از باز کردن موتور فن شفت موتور را بھ روغن آغشتھ کنید و در صورت رفع
نشدن مشکل اقدام بھ تعویض موتور فن توسط تعمیرگاه بوش در تھران نمایید و در صورت خرابی موارد دیگر نیز پیشتاز سرویس

آماده تعمیر ماکروفر بوش شما است.

موتور فن از شایع ترین خرابی ھا در ماکروفر بوش است. کھ عکس قطعھ برای آشنایی بیشتر شما انداختھ شده است.

تعمیر ماکروفر بوش (موتور فن ماکروفر)

سخن آخر
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پیشتاز سرویس مفتخر است کھ با بھره گیری از پنجاه نیروی متخصص در سراسر تھران و کرج بھ صورت شبانھ روزی آماده
تعمیر ماکروفر بوش شما است. اولین مرکز تعمیر مایکروفر بوش در محل مشتری بھ منظور رفاه حال مشتریان گرانقدر دفتر

مرکزی پیشتاز سرویس می باشد کھ با ثبت سیستمی مشخصات مایکروفر خود در سایت و یا تماس تلفنی می توانید با ما در ارتباط
باشید.

مراکز تعمیرات پیشتاز سرویس

مرکز تھران

88813743

جنوب تھران

56010207

غرب تھران

66101065

تلفن دفتر مرکزی

66000746

شمال تھران

22878551

شماره کارشناسان

09120603528 – 09120603527

تعمیر مایکروفر بوش در کرج نیز توسط نیروھای پیشتاز سرویس در محل انجام می گردد (بھ جز موارد تعمیر برد الکترونیکی)
کھ در این موارد تکنسین با ارائھ رسید دریافت دستگاه، مایکروفر را بھ دفتر مرکزی منتقل می کند و پس از رفع نقص مجدد

دستگاه بھ مشتری تحویل داده می شود.

در پایان اگر سوالی راجع بھ تعمیر ماکروفر بوش دارید می توانید با گذاشتن کامنت و یا تماس تلفنی سوال خود را مطرح نمایید.
پشتیبانی تعمیرات مایکروفر پیشتاز سرویس آماده پاسخگویی بھ شما مشترکان گرامی می باشد.

tel://+982188813743
tel://+982156010207
tel://+982166101065
tel://+982166000746
tel://+982122878551
tel:+989120603527
tel:+989120603528
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