
ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

VARIANT CODE در برنامه تست دستگاه کد را چک و اصالح کنیداشتباه وارد شدن

مشخصات و تنظیمات برد اصیل را چک کنیدتنظیمات و مشخصاب برد اصیل ایراد دارد

ترکیب برد ها را چک کنیدترکیب نادرست برد اصیل و پنل

های برد اصیل ایراد دارد های برد اصیل را چک کنیدپارامتر پارامتر

برد بخار را چک کنیدبرنامه برد بخار ایراد دارد

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعویض کنید و با کمک برنامه تست نمایشگر را کالیتر

E010Bی یافت نشد ی یافت نشدپارامتر های برد اصیل را چک کنیدپارامتر تنظیمات و پارامتر

E010C برد اصیل را تعویض کنیدبرد اصیل ولتاژ و سیگنال مناسب تولید نیم کندهرتز50اختالل داییم سیگنال

E0100

E010D

DBUS2  تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدخطای ارتباط موقت در

سوکت ها را چک کنیداتصال سوکت ها ضعیف است

کابل ها را چک کنیدقطیع کابل

برد اصیل را تعویض کنیدخطا در برد اصیل

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

A0103ترکیبات غلط برد

ل قابلیت برد اصیل کنتر E010A

برد اصیل را تعویض کنیدهرتز نیست50سیگنال 

ارور عمویم یا ارتبایط برد اصیل C0110   E0110

خطا در برد اصیل

32 از 1صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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DBUS2  تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدخطای ارتباط موقت در

سوکت ها را چک کنیداتصال سوکت ها ضعیف است

کابل ها را چک کنیدقطیع کابل

برد اصیل را تعویض کنیدخطا در برد اصیل

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

DBUS2  تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدخطای ارتباط موقت در

سوکت ها را چک کنیداتصال سوکت ها ضعیف است

کابل ها را چک کنیدقطیع کابل

برد اصیل را تعویض کنیدخطا در برد اصیل

تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدخطای داخیل از برد اصیل

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

E0504 خطای ارتبایطRTC خطای ماژولRTCه کنید برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

E0111ارور عمویم یا ارتبایط برد اصیل

E0113ارور عمویم یا ارتبایط برد اصیل

C0502     یا     

C0503
ه سازی داده ها خطای ذختر

32 از 2صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدDBUS2خطای اصیل 

خطاها را پاک کنید و دستگاه را ریست کنیدهنگام قطع و وصل برق برد اصیل با برد مولتر مدیا ارتباط برقرار نیم کند

سوکت ها را چک کنیداتصال سوکت ها ضعیف است

کابل ها را چک کنیدقطیع کابل

ات نشتر امواج بر  اتصاالت جوشکاری شده را برریس کنید که نشت امواج نداشته باشندDBUS2تاثتر

زبانه درب و لوال و درب را چک کنید  درب کامل بسته نیم شود

ن آن خراب شده ون یا آنیر ن آن را چک کنیدمگنتر ون و آنیر مگنتر

ه ارت اینورتر را چک کنیدتخلیه ارت اینورتر انجام نیم شود سیم و پیچ و گتر

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

برد اصیل را تعویض کنیدخطا در برد اصیل

C0510    یا    E0510خطای ارتبایط برد مولتر مدیا

32 از 3صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدDBUS2خطای اصیل 

سوکت ها را چک کنیداتصال سوکت ها ضعیف است

کابل ها را چک کنیدقطیع کابل

ات نشتر امواج بر  اتصاالت جوشکاری شده را برریس کنید که نشت امواج نداشته باشندDBUS2تاثتر

زبانه درب و لوال و درب را چک کنید  درب کامل بسته نیم شود

ن آن خراب شده ون یا آنیر ن آن را چک کنیدمگنتر ون و آنیر مگنتر

ه ارت اینورتر را چک کنیدتخلیه ارت اینورتر انجام نیم شود سیم و پیچ و گتر

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

برد اصیل را تعویض کنیدخطا در برد اصیل

B0512در برنامه تست دستگاه ارور را ریست کنیدخطا در برد نمایشگریغام خطای رابط کاربری

B0513
پیغام خطای رابط کاربری در 

حافظه
در برنامه تست دستگاه ارور را ریست کنیدخطا در برد نمایشگر

B0514
پیغام خطای رابط کاربری 

DBUSدریافت 
در برنامه تست دستگاه ارور را ریست کنیدخطا در برد نمایشگر

E0511پیغام خطای رابط کاربری

32 از 4صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر
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تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدخطا در برد نمایشگر

دردستگاههای که المپ هالوژن دارند کاور المپ با یک بست محکم شده و باید با 

دو بست محکم کنید

اگر روی برد نمایشگر فویل شفاف قرار داده شده فویل را تعویض کنید

برنامه برد نمایشگر باید فلش شود

ه کنید در برنامه تست دستگاه نمایشگر را کالیتر

اگر مشکل حل نشد برد نمایشگر را تعویض کنید

ن کنید کلید را جدا کنید و تمتر

برد نمایشگر را تعویض کنید

برنامه برد نمایشگر باید فلش شود

ه کنید در برنامه تست دستگاه نمایشگر را کالیتر

ه کنید در برنامه تست دستگاه نمایشگر را کالیتر

برنامه برد نمایشگر باید فلش شود

وجود نم و رطوبت در نمایشگر

سایش روی کلید های فشاری

سایش روی کلیدهای تاچ یا تاچ اشتباه سنسور یا خرابر کابلهای سنسورها

دکمه بصورت مداوم تحریک یم 

شود

D0532     یا      

E0532

32 از 5صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

تنظیمات اصیل را مجددا انجام دهیدخطا در برد نمایشگر

ن کنید کلید را جدا کنید و تمتر

برد نمایشگر را تعویض کنید

برنامه برد نمایشگر باید فلش شود

ه کنید در برنامه تست دستگاه نمایشگر را کالیتر

ه کنید در برنامه تست دستگاه نمایشگر را کالیتر

برنامه برد نمایشگر باید فلش شود

E0534
ن  ه نبودن تاچ حیر خطا در کالیتر

وع برنامه تست شر
برنامه برد باید عوض شودبرنامه برد نمایشگر سازگار نیست

اسیون اصیل نمایشگر تاچ یم شود اسیون را تکرار کنیدهنگام کالیتر در برنامه تست دستگاه کالیتر

ه کنیدخطای سنسورهای تاچ برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

E0536اسیون تاچ اسیون اصیل نمایشگر تاچ یم شودخطا در کالیتر اسیون را تکرار کنیدهنگام کالیتر در برنامه تست دستگاه کالیتر

مییل متر فشار دهید8مرکز سنسور را با قطر سنسور به درستی تحت فشار قرار نگرفته است

سنسور درست را فشار دهیدسنسور اشتبایه فشار داده شده است

نمایشگر را چک کنید بدرستر در جای خود قرار گرفته باشدنمایشگر به خوبر روی پنل دکمه ها قرار نگرفته است

ه کنیدخرابر سنسور لمیس برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

سایش روی کلید های فشاری

اسیون تاچ خطا در کالیتر E0537

سایش روی کلیدهای تاچ یا تاچ اشتباه سنسور یا خرابر کابلهای سنسورها

فشار داییم بر کلید اصیل
C0533   یا   D0533 

E0533   یا  

اسیون تاچ خطا در کالیتر E0535

32 از 6صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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مییل متر فشار دهید8مرکز سنسور را با قطر یک یا چند تا از سنسورها بدرستر تحریک نشده اند

سنسور درست را فشار دهیدسنسور اشتبایه فشار داده شده است

نمایشگر را چک کنید بدرستر در جای خود قرار گرفته باشدنمایشگر به خوبر روی پنل دکمه ها قرار نگرفته است

ه کنیدخرابر سنسور لمیس برد نمایشگر را تعویض و کالیتر

E0539اسیون تاچ ه نشده است8سنسور در قطر خطا در کالیتر ی درست کالیتر ه کنیدمییل متر  در برنامه تست دستگاه سنسور را درست کالیتر

 درجه رسیده است65دمای اینورتر به باالی 
در فایل برنامه های تست دستگاه قسمت داغ شدن بیش از حد اینورتر را مطالعه 

کنید

محل نصب دستگاه را از نظر چرخش هوا برریس کنیدخنک کردن دستگاه مختل شده است

ون کار نیم کند فن را تعویض کنیدفن مگنتر

دمای اتاق را کم کنید درجه است30بیشتر از  (محل نصب)دمای اتاق 

فن خنک کننده را تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

ن هربار استفاده از دستگاه باید به آن فرصت خنک شدن را بدهیداستفاده بیش از حد بیر

اینورتر را تعویض کنیدخطای اینورتر

برد اصیل را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای برد اصیل

اسیون تاچ خطا در کالیتر E0538

گزارش دمای باال از اینورتر 

دریافت شده در مدلهای قدییم 

  میباشدU65 یا E136ارور 

F1001

32 از 7صفحه 
 بوش
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ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر
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 درجه یم باشد75دمای اینورتر بیش از 
در فایل برنامه های تست دستگاه قسمت داغ شدن بیش از حد اینورتر را مطالعه 

کنید

محل نصب دستگاه را از نظر چرخش هوا برریس کنیدخنک کردن دستگاه مختل شده است

ون کار نیم کند فن را تعویض کنیدفن مگنتر

دمای اتاق را کم کنید درجه است30بیشتر از  (محل نصب)دمای اتاق 

فن خنک کننده را تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

ن هربار استفاده از دستگاه باید به آن فرصت خنک شدن را بدهیداستفاده بیش از حد بیر

اینورتر را تعویض کنیدخطای اینورتر

برد اصیل را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای برد اصیل

گزارش دمای باال از اینورتر 

دریافت شده در مدلهای قدییم 

 میباشدH90 یا E137ارور 

F1002

32 از 8صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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  را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام های خطا را ببینید

اینورتر را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای اینورتر(سوخته در این صورت  یک (آمتر۸)F18فیوز 

ون کار نیم کند  (دو  ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن مگنتر فن مگنتر

ون   (سه ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای مگنتر مگنتر

فن خنک کننده را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند   (چهار

برق به اینورتر نیم رسد( سالم بود    یکF18اگر فیوز 

خطا در برد اصیل (دو

 ایراد دارندF5 و F4کلیدهای درب  (سه

مستر سیم های ماکروویو ایراد دارند   (چهار

ل به اینورتر نیم رسد   (پنج سیگنال کنتر
  را اجرا کنید و روی برد MICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه 

ی کنیدX15اصیل سوکت  . را طبق جدول زیر ولتاژگتر

 شماره DCولتاژ 

پایه ها
حالت مایکروویو روشنحالت مایکروویو خاموشتوان مایکروویو

1000/900 W ولت3/1 تا 1/8از  ولت0ولتاژ 

600 W ولت2/2 تا 1/8از  ولت0ولتاژ 

360/180/90 W ولت1/8 تا 1/5از  ولت0ولتاژ 

 ولت2/6 تا 0/15از  ولت5ولتاژ تمام توان ها2 و 1پایه های 

  را اجرا کنید ولتاژ MICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه 

 ولت 220باید  F4 سوییچ شماره ۴ و پایه شماره X37ایورتر را چک کنید پایه های 

نقشه سیمکیسر در صفحه )باشد     در اینصورت کابل های اتصال را چک کنید   

(آخر درج شده است

3 و 2پایه های 

  یا F1003 ارور 

بعضی مواقع دستگاه 

پس از سه ثانیه 

خاموش یم شود

 اینورتر در H95ارور 

E138دستگاههای قدییم 

32 از 9صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر
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 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام خطا را چک کنید

برد اینورتر را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای اینورتر

ون ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای مگنتر مگنتر

ون کار نیم کند ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن مگنتر فن مگنتر

فن خنک کننده را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام خطا را چک کنید

برد اینورتر را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای اینورتر

ون ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای مگنتر مگنتر

ون کار نیم کند ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن مگنتر فن مگنتر

فن خنک کننده را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام خطا را چک کنید

برد اینورتر را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای اینورتر

ون ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای مگنتر مگنتر

ون کار نیم کند ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن مگنتر فن مگنتر

فن خنک کننده را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

 یا بعضی F1004ارور 

مواقع دستگاه پس از 

حدود دو ثانیه 

خاموش یم شود

 اینورتر در H96-1ارور 

E139دستگاههای قدییم 

 اینورتر در H97ارور 

E141دستگاههای قدییم 
F1006

 یا بعضی F1007ارور 

مواقع دستگاه پس از 

 ثانیه 24حدود 

خاموش یم شود

 اینورتر در H98ارور 

 و E142دستگاههای قدییم  

ون نوسان نیم کند مگنتر
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 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام خطا را چک کنید

برد اینورتر را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای اینورتر

ون ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای مگنتر مگنتر

ون کار نیم کند ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن مگنتر فن مگنتر

فن خنک کننده را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام های خطا را چک کنید

ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدسنسور دما خراب است سنسور دمای مگنتر

برد اصیل را چک و در صورت لزو تعویض کنیدبرد اصیل ایراد دارد

 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام های خطا را چک کنید

ون را چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدسنسور دما خراب است سنسور دمای مگنتر

برد اصیل را چک و در صورت لزو تعویض کنیدبرد اصیل ایراد دارد

E100B ترمیستورER1برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدترمیستور فر شناسابی نیم شود و خطا در برد ایجاد یم کند قطع شده

E100C ترمیستورER4برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدترمیستور فر اتصال کوتاه شده و خطا در برد ایجاد یم کند قطع شده

 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام های خطا را چک کنید

سنسور را در محل خود بدرستر ثابت کنیدسنسور دما بدرستر در محل خود نصب نشده است

سنسور دما را از نظر عملکرد چک کنید و در صورت لزوم تعویض کنیدسنسور دما درست کار نیم کند

ن مواد غذابی- رطوبت مواد غذابی زیاد) بازدیه حراربر دستگاه کم است  - دمای پاییر

(حالت گرمادیه نامناسب

 درجه انتخاب کنید 160حالت گرمادیه مناسب مانند هوای داغ چرخیسر با دمای 

و مواد غذابی را چک کنید

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد اصیل

E1009
 مربوط به دمای NTCسنسور 

ون اتصال کوتاه شده مگنتر

 مربوط به دمای NTCسنسور 

ون قطع شده است مگنتر
E100A

F100D
 NTCمربوط به سنسور 

ون مگنتر

F1008
 اینورتر در H99ارور 

E143دستگاههای قدییم 
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 را اجرا کنیدMICROWAVE TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه پیغام های خطا را چک کنید

برد اینورتر را چک و درصورت لزوم تعمتر یا تعویض کنیدخطای اینورتر

برد اصیل را چک و در صورت لزوم تعمتر یا تعویض کنیدخطای برد اصیل

سنسور دما را چک و درصورت لزوم تعویض کنیدخطای سنسور دما

ون ون را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدخطای مگنتر مگنتر

ون کار نیم کند ون را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدفن مگنتر فن مگنتر

فن خنک کننده را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدفن خنک کننده کار نیم کند

محل نصب دستگاه را از نظر چرخش هوا برریس کنیدخنک کردن دستگاه مختل شده است

دمای اتاق را کم کنید درجه است30بیشتر از  (محل نصب)دمای اتاق 

برنامه برد سنسور المبدا را فلش کنید

برد سنسور المبدا را تعویض کنید

برنامه برد سنسور المبدا را فلش کنید

برد سنسور المبدا را تعویض کنید

سوکت های برد المبدا را چک کنید

برنامه برد سنسور المبدا را بروز کنید

در برنامه های تست دستگاه المبدا سنسور را تست کنید اگر نتیجه مثبت بود نیاز 

.به تعویض برد نیست در غتر اینصورت باید تعویض شود

E1204
ارور نرم افزاری در برد سنسور 

پخت
برنامه برد سنسور المبدا را بروز کنیدبرنامه برد سنسور پخت نامناسب است

قسمت حافظه در برد سنسور المبدا ایراد دارد
خطای حافظه در برد سنسور 

(المبدا)پخت 
E1202

(احتمال وجود رطوبت در سوکت های برد سنسور المبدا )خطا دربرد اصیل    
خطای سخت افزاری در برد 

(المبدا)سنسور پخت 
E1203

ون  NTCمربوط به سنسور  مگنتر

    دمای خییل باال
E100E

برنامه برد سنسور پخت نامناسب است
خطای رام یا فلش در سنسور 

(المبدا)پخت 
E1201
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سوکت های برد و سنسور المبدا را چک کنید

برنامه برد را آپدیت کنید

سوکت های برد و سنسور المبدا را چک کنید

برنامه برد را آپدیت کنید

برد سنسور المبدا را تعویض کنید

E1301
ون قطیع دارد  ترمیستور مگنتر

H32
 بدلیل خرابر برد از ترمیستور استفاده نیم شودخطا در برد اصیل

E1302
ون ترمیستور اتصال کوتاه  مگنتر

H32است 
 بدلیل خرابر برد از ترمیستور استفاده نیم شودخطا در برد اصیل

 هست یا 
ی

از تمام قسمت های بخار بازدید چشیم کند که اثری از خرابر و زنگ زدیک

نه

اگر اثری از آب دیدید بدنبال نشتر بگردید

ن دستگاه  ون کابیر فن خنک کننده را برریس کنید ٰ امکان کشیدن رطوبت به بتر

توسط این فن وجود دارد

اگر اثری از نشت آب ندیدید

را تعویض کنید... کل سیستم بخار شامل شلنگ ها و بست ها و 

ی کنید دستگاه را جرمگتر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

در برنامه های تست دستگاه ، دستگاه را چک کنید

برد بخار را تعویض کنید

خطای بدون دلیل مشخص ٰ   احتمال رطوبت در دستگاه وجود دارد خطا در برد بخار E5000

ن بخش های برد سنسور المبدا ارتباط برقرار نیم شود بیر
  در برد سنسور DBUSخطای 

المبدا
E1205

ن بخش های برد سنسور المبدا ارتباط برقرار نیم شود بیر خطای کیل مربوط به المبدا C1210  یا  E1210
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 هست یا 
ی

از تمام قسمت های بخار بازدید چشیم کند که اثری از خرابر و زنگ زدیک

نه

برد بخار را تعویض کنید

E5004 یا A5004
 اشتباه VARIANT CODEکد 

است
در برنامه های تست دستگاه کد درست را وارد کنید اشتباه است یا وارد نشده استVARIANT CODEکد 

های نادرست در برد بخار های برنامه برد بخار را برریس کنیدمجموعه ای از کاراکتر کاراکتر

برنامه برد بخار را بروزرسابن کنیدخطای نرم افزاری برد بخار

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعمتر یا تعویض و سپس کالیتر

 و 
ی

دیک اکم شدن و فشر بصورت چشیم بازدید کنید... تمام اجزای بخار را از نظر متر

اگر نشانه های قابل توجیه از آب وجود داشت

علت نشتر آب را پیدا کنید

ن دستگاه  ون کابیر فن خنک کننده را برریس کنید ٰ امکان کشیدن رطوبت به بتر

توسط این فن وجود دارد

اگر اثری از نشت آب ندیدید

را چک یا تعویض کنید... کل سیستم بخار شامل شلنگ ها و بست ها و 

برد بخار را تعویض کنید

برریس برد بخار E5005

س نیستند ها دیگر در دستر خطای سخت افزار از آنجابی که پارامتر های برد بخار ایراد دارد پارامتر E5006

احتماال خطای سخت افزاری وجود دارد خطا در برد بخار e5002
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برد اصیل را ریست کنیدDBUSخطای موقت ارتباط در 

سوکت ها را چک کنیدسوکت ها محکم نیستند

کابل ها را چک کنیدکابل قطع شده است

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد بخار

ه کنیدخطا در برد نمایشگر برد نمایشگر را تعمتر یا تعویض و سپس کالیتر

برد اصیل را ریست کنیدDBUSخطای موقت ارتباط در 

سوکت ها را چک کنیدسوکت ها محکم نیستند

کابل ها را چک کنیدکابل قطع شده است

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد بخار

ی الزم نیست ن خدمات مشتر هیچ اقدایم از تکنسیر

کت یا کارخانه اطالع دهید گزارش خطا را به شر

معموال این خطا از مشکل در تولید دستگاه یم باشد و بسیار نادر است

ن برد ها چک شوداحتمال قطیع یگ از کابل های دستگاه وجود دارد .ارت دستگاه چک شود. کابل های رابط بیر

برنامه برد بخار را بروزرسابن کنید یا برد را تعویض کنیدنرم افزار برد بخار ایراد دارد

ی الزم نیست ن خدمات مشتر هیچ اقدایم از تکنسیر

کت یا کارخانه اطالع دهید گزارش خطا را به شر

معموال این خطا از مشکل در تولید دستگاه یم باشد و بسیار نادر است

پالریته چک شد و نامعتتر است E5111

D5112خطای تغیتر پالریته قطب هاخطای تغیتر پالریته

خطای برد بخار C5010  یا  E5010

خطای برد بخار C5011  یا  E5011

خطای تغیتر پالریته قطب ها خطای تغیتر پالریته D5111
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ن برد ها چک شوداحتمال قطیع یگ از کابل های دستگاه وجود دارد .ارت دستگاه چک شود. کابل های رابط بیر

برنامه برد بخار را بروزرسابن کنید یا برد را تعویض کنیدنرم افزار برد بخار ایراد دارد

ن برد ها چک شودقطیع کابل یا سوکت در دستگاه هست .ارت دستگاه چک شود. کابل های رابط بیر

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنید

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

اواپراتور را تعویض کنید

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنید

ی کنید دستگاه را جرمگتر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

ن برد ها چک شودکابل سنسور قطیع دارد .ارت دستگاه چک شود. کابل های رابط بیر

اواپراتور را تعویض کنید

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنید

ی کنید دستگاه را جرمگتر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنید

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

مقدار سنسور دما خییل کم است
خطای اواپراتور

خطا در برد بخار

E5114

E5112پالریته چک شد و نامعتتر است

خطا در برد بخار

خطای اواپراتور

مقدار سنسور دما خییل کم است E5113
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در برنامه تست درستگاه را خاموش کنید و مجدد تست کنید

اواپراتور را تعویض کنید

برد بخار را تعمتر یا تعویض گنید

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از پس مانده های تولید روی هیتر اواپراتور

ن برد ها چک شودقطیع کابل یا سوکت در دستگاه هست .ارت دستگاه چک شود. کابل های رابط بیر

را چک یا تعویض کنید... کل سیستم بخار شامل شلنگ ها و بست ها و نشت آب یا بخار

تنظیمات سختر آب دستگاه را چک کنید

ی کنید دستگاه را جرمگتر

اواپراتور را تعویض کنید

برد بخار را تعویض یا تعمتر کنید

ی کنید دستگاه را جرمگتر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

برد بخار را تعویض یا تعمتر کنید

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

ی الزم نیست ن خدمات مشتر هیچ اقدایم از تکنسیر

کت یا کارخانه اطالع دهید گزارش خطا را به شر

معموال این خطا از مشکل در تولید دستگاه یم باشد و بسیار نادر است

E5116

انباشت دما با مقیاس بزرگ در اواپراتور

خطای اواپراتور

خطای برد بخار

مقدار سنسور دما خییل زیاد 

است

E5115
مقدار سنسور دما خییل زیاد 

است
اطالعات غلط هنگام برنامه تست دستگاه

هنگام تست انوماتیک پیش یم آید ارو خایل D5117

32 از 17صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

ی الزم نیست ن خدمات مشتر هیچ اقدایم از تکنسیر

کت یا کارخانه اطالع دهید گزارش خطا را به شر

معموال این خطا از مشکل در تولید دستگاه یم باشد و بسیار نادر است

 1در برنامه های تست دستگاه را چک کنید و هنگام تست مستر آب در پمپ 

(K63مربوط به پر کردن ) 2و پمپ (K64مربوط به خایل کردن تانک را چک کنید 

در مستر مکش وجود نشتر در سیستم را چک کنید

های آب بندی را چک یا تعویض کنید اگر نشتر مشاهده شد قطعات و واشر

اگر نشت آب یا هوا از مخزن آب بود آن را تعویض کنید

در برنامه های تست دستگاه را مجددا تست کنید

ح زیر پمپ  ن تست به شر  را 1در برنامه های تست دستگاه را تست کنید و حیر

برریس کنید

 ولت بود یونیت پمپ را 170 تا 110 را برریس کنید اگر 1ولتاژ روی پایه های پمپ 

تعویض کنید

 ولت بود یونیت پمپ و برد بخار را تعویض کنید245 تا 215اگر ولتاژ 

ن پمپ و برد بخار را چک کنید0اگر ولتاژ   بود مستر های سیم بیر

اگر سیم های مشکیل نداشت برد بخار را تعویض یا تعمتر کنید

 یم باشدACولتاژ پمپ 

D5118هنگام تست انوماتیک پیش یم آیدارو خایل

 به اواپراتور نیم رساند
ن

پمپ آب کاف

 توانای پمپاژ ندارد1پمپ 

اواپراتور پر نیم شود، آب به 

محفظه پخت نیم رسد

  در E5121خطای 

پیغام خطا یم نویسد 

تانک خایل است

32 از 18صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

در دستگاههای جدید اتصاالت و آب بندی های سمت راست پمپ را برریس کنید

 1در برنامه های تست دستگاه را چک کنید و هنگام تست مستر آب در پمپ 

(K63مربوط به پر کردن ) 2و پمپ (K64مربوط به خایل کردن تانک را چک کنید 

در مستر مکش وجود نشتر در سیستم را چک کنید

های آب بندی را چک یا تعویض کنید اگر نشتر مشاهده شد قطعات و واشر

در صورت عدم مشکل در اتصاالت و آببندی ها یونیت پمپ را تعویض کنید

در برنامه های تست دستگاه را مجددا تست کنید

اتصاالت و پمپ را چک کنید

سختر آب تنظیم شده را برریس کنید

ی کنید ی دستگاه را جرمگتر با کمک برنامه جرمگتر

اواپراتور و کابل سنسور را چک و تعویض کنید

ی کنید ی دستگاه را جرمگتر با کمک برنامه جرمگتر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

ن اواپراتور، برد بخارو برد اصیل را چک کنید  ن . کابل ها و سوکت های بیر همچنیر

ارت را چک کنید

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنید

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

 سنسور پرشدن در اواپراتور
ی

کثیفن یا خوردیک

اواپراتور خییل جرم گرفته

کابل سنسور پرشدن قطیع دارد یا در سوکت ها سست است

خطای برد بخار

 اواپراتور را کامل پر نیم کند1پمپ 

اواپراتور پر نیم شود، آب به 

محفظه پخت نیم رسد

  در E5121خطای 

پیغام خطا یم نویسد 

تانک خایل است

32 از 19صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

اگر از آب مقطر یا آب تصفیه شده استفاده شده است، آب شتر را تست کنیدآب نامناسب استفاده شده است

  در E5121خطای 

پیغام خطا یم نویسد 

تانک خایل است

  را چک کنیدX76در روی برد بخار سوکت 

سنسور پرشدن بدرستر به برد بخار اتصال ندارد اواپراتور پر نیم شود، آب به 

محفظه پخت نیم رسد

32 از 20صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

ح زیر پمپ  ن تست به شر  را 2در برنامه های تست دستگاه را تست کنید و حیر

برریس کنید

 ولت بود یونیت پمپ را 170 تا 110 را برریس کنید اگر 2ولتاژ روی پایه های پمپ 

تعویض کنید

 ولت بود یونیت پمپ و برد بخار را تعویض کنید245 تا 215اگر ولتاژ 

ن پمپ و برد بخار را چک کنید0اگر ولتاژ   بود مستر های سیم بیر

اگر سیم های مشکیل نداشت برد بخار را تعویض یا تعمتر کنید

 یم باشدACولتاژ پمپ 

ل نیم کند (تخلیه) 2پمپ خییل جرم گرفته یا حجم آب را کنتر

سختر آب تنظیم شده را چک کنید

ی کنید دستگاه را جرمگتر

یونیت پمپ را تعویض کنید

برنامه تست دستگاه را اجرا کنید

 اواپراتور خییل پر یم شود و آب به داخل محفظه پخت 2بدلیل عملکرد غلط پمپ

شریز یم شود

 را چک کنید2 و 1برنامه تست دستگاه را اجرا کنید و عملکرد پمپ 

یونیت پمپ را تعویض کنید

ل نیم کند (تخلیه) 2پمپ  حجم آب را کنتر

تخلیه نیم کند (تخلیه) 2پمپ 
اواپراتور خایل نیست و آب 

داخل محفظه پخت هست

5122

اواپراتور خایل نیست و آب 

داخل محفظه پخت نیست

کار نیم کند (تخلیه) 2پمپ 

 کار یم کند ویل همچنان ارور یم دهد2پمپ 

32 از 21صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

های عبور آب پمپ   را برریس کنید2 و 1برنامه تست دستگاه را اجرا کنید و مستر

های عبور آب و اتصاالت و آببندی ها را چک کنید تانک و مستر

اگر سیستم از تانک هوا یم کشد تانک را تعویض کنید

برنامه تست دستگاه را اجرا کنید

ح زیر پمپ  ن تست به شر  را 1در برنامه های تست دستگاه را تست کنید و حیر

برریس کنید

 ولت بود یونیت پمپ را 170 تا 110 را برریس کنید اگر 1ولتاژ روی پایه های پمپ 

تعویض کنید

 ولت بود یونیت پمپ و برد بخار را تعویض کنید245 تا 215اگر ولتاژ 

ن پمپ و برد بخار را چک کنید0اگر ولتاژ   بود مستر های سیم بیر

اگر سیم های مشکیل نداشت برد بخار را تعویض یا تعمتر کنید

 یم باشدACولتاژ پمپ 

در دستگاههای جدید اتصاالت و آب بندی های سمت راست پمپ را برریس کنید

 1در برنامه های تست دستگاه را چک کنید و هنگام تست مستر آب در پمپ 

(K63مربوط به پر کردن ) 2و پمپ (K64مربوط به خایل کردن تانک را چک کنید 

در مستر مکش وجود نشتر در سیستم را چک کنید

های آب بندی را چک یا تعویض کنید اگر نشتر مشاهده شد قطعات و واشر

در صورت عدم مشکل در اتصاالت و آببندی ها یونیت پمپ را تعویض کنید

در برنامه های تست دستگاه را مجددا تست کنید

پمپ و مستر آب نیم توانند اواپراتور را کامال پرکنند

 توانای پمپاژ ندارد1پمپ 

 اواپراتور را کامل پر نیم کند1پمپ 

اواپراتور هنگام تست خودکار پر 

نیم شود
E5123

32 از 22صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

ح زیر پمپ  ن تست به شر  را 2در برنامه های تست دستگاه را تست کنید و حیر

برریس کنید

 ولت بود یونیت پمپ را 170 تا 110 را برریس کنید اگر 2ولتاژ روی پایه های پمپ 

تعویض کنید

 ولت بود یونیت پمپ و برد بخار را تعویض کنید245 تا 215اگر ولتاژ 

ن پمپ و برد بخار را چک کنید0اگر ولتاژ   بود مستر های سیم بیر

اگر سیم های مشکیل نداشت برد بخار را تعویض یا تعمتر کنید

 یم باشدACولتاژ پمپ 

ل نیم کند (تخلیه) 2پمپ خییل جرم گرفته یا حجم آب را کنتر

سختر آب تنظیم شده را چک کنید

ی کنید دستگاه را جرمگتر

سیم های مستر سنسور به برد بخار را چک کنید

سنسور تانک را تعویض کنید

ه یم شود... وقتر سنسور و درب ها و را ببندید و تانک خایل باشد سنسور کالیتر

  را اجرا کنیدTANK TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه 

کار نیم کند (تخلیه) 2پمپ 

 کار یم کند ویل همچنان ارور یم دهد2پمپ 

اواپراتور هنگام تست خودکار 

تخلیه نیم شود
E5124

سنسور تانک درست کار نیم کند
سنسور سطح پر کردن مخزن 

آب
E5133

32 از 23صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

یونیت پمپ را تعویض کنید

 را اجرا کنیدCOMPONENT TESTدر برنامه های تست دستگاه 

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

ی کنید اگر ارور پابرجا بود اواپراتور را تعویض کنید و دستگاه را جرمگتر

 دقیقه چک کنید5یک برنامه گرمادیه با بخار را اجرا کنید و بعد از 

سنسور تانک را تعویض کنید

ه یم شود... وقتر سنسور و درب ها و را ببندید و تانک خایل باشد سنسور کالیتر

  را اجرا کنیدTANK TESTدر برنامه های تست دستگاه برنامه 

فن را از نظر چرخش و گتر کردن چک کنیدفن گتر یم کند

سیم ها را چک کنیدسیم های فن ایراد دارد

فن را تعویض کنیدخطای فن

برد را تعمتر یا تعویض کنیدخطای برد

درب را باز کنید ، تانک را )سنسور تانک درست کار نیم کند یا خطای اوپراتور است 

(خارج کنید و مجددا در جای خود قرار دهید

وع نیم  تجزیه در اثر حرارت شر

شود
F5211

ون خطا در فن مگنتر E6000

ل کند2پمپ   حجم آب را نیم تواند کنتر
سنسور دما هنگام تست خودکار 

درست کار نیم کند
E5135

32 از 24صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

فن را از نظر چرخش و گتر کردن چک کنیدفن گتر یم کند

فن را درجای خود درست نصب کنیدفن بدرستر در جای خود فیکس نشده

فن را تعویض کنیدفن باالنس نیست

 را اجرا کنیدCOMPONENT TESTدر برنامه های تست دستگاه 

کابل ها را چک کنید

فن را تعویض کنید

مجددا چک کنید

برد را تعمتر یا تعویض کنیدخطای برد

 را اجرا کنیدCOMPONENT TESTدر برنامه های تست دستگاه 

فن را از نظر چرخش و گتر کردن چک کنید

فن را از نظر نویز چک کنید

دریچه هوا را باز کنید و مجددا چک کنید

شفت و قسمتهای مکانیگ فن را بازریس چشیم کنید

فن را تعویض کنیدفن باالنس نیست

فن را درجای خود درست نصب کنیدفن بدرستر در جای خود فیکس نشده

ساعتگرد و ) را اجرا کنیدCOMPONENT TESTدر برنامه های تست دستگاه 

(پادساعتگرد

کابل ها را چک کنید

فن را تعویض کنید

مجددا چک کنید

برد را تعمتر یا تعویض کنیدخطای برد

فن گتر یم کند

خطای فن

خطای فن کانوکشن E6200

خطای فن

خطا در فن خنک کننده E6100

32 از 25صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

چک کنید موتور و سیستم آن به جابی گتر نکندموتور گتر یم کند

سیم ها را چک کنیدسیم های موتور ایراد دارد

موتور را تعویض کنیدخطای موتور

برد بخار را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد بخار

چک کنید موتور و سیستم آن به جابی گتر نکندموتور گتر یم کند

سیم ها را چک کنیدسیم های موتور ایراد دارد

موتور را تعویض کنیدخطای موتور

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد اصیل

چک کنید موتور و سیستم آن به جابی گتر نکندموتور گتر یم کند

سیم ها را چک کنیدسیم های موتور ایراد دارد

موتور را تعویض کنیدخطای موتور

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد اصیل

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطای برد اصیل

ن برد اصیل و وای فای را چک کنیدخطای سیم های ارتبایط سیم های ارتبایط بیر

برد وای فای را تعمتر یا تعویض کنیدHOME CONNECTخطای برد 

E7101برد وای فای را از نظر نرم افزاری بروزرسابن کنید خطای نرم افزاری برد وای فایخطای اطالعات وای فای( نیاز بهISERVICE)

 HOME)پیغام خطای وای فای 

CONNECT)
C7010  یا  E7010

ل پنل خطای موتور کنتر E6300

خطای موتور دریچه هوا E6400

خطای موتور مربوط به درب یا 

پنل
E6501

32 از 26صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر

02144219619روبراه شویس    : ترجمه 

WWW.ROBERAHSERVICE.COM



ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

لچ و زبانه درب را چک کنیدلچ و زبانه روی درب خراب است

سوکت ها را چک کنیداتصاالت ضعیف است

موتور قفل درب را چک و درصورت لزوم تعویض کنیدموتور قفل درب خراب است

سیم ها را چک کنیدخطا در سیم کیسر

ی نامناسب میکروسوییچ میکروسوییچ را در محل خود محکم کنیدقرارگتر

میکروسوییچ را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدمیکروسوییچ کار نیم کند

لچ و زبانه درب را چک کنیدلچ و زبانه روی درب خراب است

سوکت ها را چک کنیداتصاالت ضعیف است

موتور قفل درب را چک و درصورت لزوم تعویض کنیدموتور قفل درب خراب است

سیم ها را چک کنیدخطا در سیم کیسر

ی نامناسب میکروسوییچ میکروسوییچ را در محل خود محکم کنیدقرارگتر

میکروسوییچ را چک و در صورت لزوم تعویض کنیدمیکروسوییچ کار نیم کند

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنید روی برد اصیل کار نیم کندK26رله شماره 

سیستم قفل دستگاه را چک کنیددرب درست قفل نشده

 را تعویض کنیدPT500سنسور (NTC)  سنسور PT500خطا در 

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد اصیل

ترمیستور را تعویض کنیدR14 خطای ترمیستور 

 از دمای باال یا گریل با سیتن استفاده شدهاستفاده غلط از دستگاه

خطای قفل کردن E8010

خطای باز شدن قفل E8020

دما در دستگاه قفل شده بسیار 

باالست
E8030

32 از 27صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

سوکت ها را چک کنیداتصاالت ضعیف است

 قطیع دارندPT500سیم های سنسور کابل قطع است

  را تعویض کنیدPT500سنسور PT500خطا در سنسور 

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد اصیل

سوکت ها را چک کنیداتصاالت ضعیف است

 قطیع دارندPT500سیم های سنسور کابل قطع است

  را تعویض کنیدPT500سنسور PT500خطا در سنسور 

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنیدخطا در برد اصیل

 را اجرا کنیدCOMPONENT TESTدر برنامه های تست دستگاه 

 را اجرا کنیدOVEN TEMPERATURE TESTدر بردنامه های تست دستگاه 

 را تعویض کنیدPT500سنسور 

برد اصیل را تعمتر یا تعویض کنید

سنسور دما اتصال کوتاه شده E8402

مقدار مقاومت سنسور با تغیتر دما تغیتر نیم کند مقدار مقاومت ثابت است F8403

سنسور دما قطع شده E8401

32 از 28صفحه 
 بوش

ی
ات تخصیص لوازم خانگ نصب و تعمتر

ن و فروش قطعات یدیک اورجینال تامیر
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ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

را چک کنید (LAMBDA)کابل های سنسور پخت 

ه کنید پراب المبدا را تعمتر یا تعویض و سپس در برنامه های تست دستگاه آنرا کالیتر

را چک کنید (LAMBDA)کابل های سنسور پخت 

ه کنید پراب المبدا را تعمتر یا تعویض و سپس در برنامه های تست دستگاه آنرا کالیتر

سوکت سنسور پخت را چک کنید

اتصال کوتاه است (LAMBDA)سنسور پخت 
 (LAMBDA)سنسور پخت 

اتصال کوتاه است
E8602

قطیع دارد (LAMBDA)سنسور پخت 

سوکت سنسور پخت را چک کنید

 (LAMBDA)سنسور پخت 

قطیع دارد
E8601

32 از 29صفحه 
 بوش
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ح خطای فرهای شی   بوش8شر

ح خطاکد ارور نظرات/عیب یابی/تستعلت خطاشر

را چک کنید (LAMBDA)کابل های سنسور پخت 

ه کنید پراب المبدا را تعمتر یا تعویض و سپس در برنامه های تست دستگاه آنرا کالیتر

در بفر را باز کنید تا هوای تازه وارد دستگاه شود

دستگاه را تست کنید، اگر مشکل حل نشده بود برد و سنسور المبدا را تعمتر یا 

تعویض کنید

ی الزم نیست ن خدمات مشتر هیچ اقدایم از تکنسیر

کت یا کارخانه اطالع دهید گزارش خطا را به شر

معموال این خطا از مشکل در تولید دستگاه یم باشد و بسیار نادر است

ECC10خطای برد و خطای خایلDBUS

سوکت سنسور پخت را چک کنید

خطای مقاومت دارد (LAMBDA)سنسور پخت 
 (LAMBDA)سنسور پخت 

خطای مقاومت دارد
E8603

ه کردن باید جریان   میکرو آمتر بکشد7000 تا 2500هنگاه کالیتر
 (LAMBDA)سنسور پخت 

جریان باال یم کشد
E8604

32 از 30صفحه 
 بوش
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32 از 32صفحه 
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