
 خدمات پس از فروش پاناسونیک فرم توصیه های فنی کد فرم:

یخچالراهنمای عیب یابی برای متخصصین گروه : عنوان شماره فرم:  دامنه کاربرد: نمایندگان خدمات پس از فروش 

پس از فروشخدمات تدوین و تنظیم:  تاریخ ایجاد:   PMMAFارائه کننده:  

 HA/MICROWAVEگروه و محصول:  نحوه چک کردن نشتی مایکروویو شرح ایراد ظاهری: همه مدل ها مدل: 

 

 نحوه چک کردن نشتی مایکروویو شرح ایراد ظاهری:

 برای اینکه از عدم نشتی اشعه بعد از پایان سرویس اطمینان حاصل نمایید لطفاً راه حل ها و ابزار زیر را دنبال کنید.

 

 

   

سایه پروب را در امتداد قسمت 

 دار مطابق شکل حرکت دهید.
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 محدوده مجاز نشتی اشعه مایکروویو:

نیم میلی وات بر سانتی متر مربع نباید بیشتر انحراف داشته باشد. رنگ سبز محل انحراف عقربه تا نیم میلی وات بر عقربه در شروع از 

 باشد که کارخانه تعیین نموده است.سانتی متر مربع را نشان می دهد که نشان دهنده دقت صحیح دستگاه می 

 (میلی وات بر سانتی متر مربع 5حدود ) ک می باشد.محدوده زرد رنگ نشان دهنده محدوده مجاز محصوالت پاناسونی

 میلی وات بر سانتی متر مربع است. 10ناحیه قرمز رنگ محدوده مجاز کشوری از نظر دولت می باشد که حد اکثر تا 

میلی وات بر سانتی متر مربع نشان دهنده اشکال در مایکروویو می باشد و محفظه  10توجه: انحراف عقربه بیش از 

OVEN  .باید تعمیر شود که استفاده از مایکروویو در این صورت خطرناک است 


