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 اتو بخار ریتعم

پوش و مدرن امروزی هستید، حتما آراستگی ظاهر برایتان از اهمیت باالیی برخوردار اگر شما نیز جرو افراد شیک

کند و در همه منازل نیز وجود دارد، اتو بخار است. یکی از مهمترین ابزارهایی که این آراستگی را دوچندان می

شود. در زیر نکات پر اهمیتی که در همه منازل در انواع مختلف یافت میاست. اتو بخار یک وسیله کاربردی است 

کنیم تا بتوانید ایرادات اولیه را شخصا برطرف کرده و با رعایت را برای تعمیر و نگهداری اتو بخار خدمتتان ارایه می

 .موارد ذکر شده از اتو بخار خود طوری نگهداری کنید که عمر مفید آن بسیار باالتر برود

 

 نکات کلیدی و پرکاربرد برای تعمیر و نگهداری اتو بخار

سعی کنید در زمان استفاده یا در زمان عدم استفاده از اتو بخار، این وسیله را در جایی قرار دهید که  -

امکان افتادن و سرنگونی وجود نداشته باشد، چون در صورت افتادن ممکن است آسیب شدیدی به آن 

 وارد شود.

ه باشید که قبل از خنک شدن کامل اتو بخار، سیم اتو بخار را دور آن نپیچید، چون این کار توجه داشت -

 آسیب جدی به سیم و کفه اتو بخار شما وارد خواهد کرد.

توجه داشته باشید که اتو بخار خود را با آب شستشو ندهید، چون مدارات الکترونیک آن دچار آسیب  -

 جدی خواهند شد.
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ه در هنگام اتوکشی دقت کنید که کفه اتو بخار را بر روی موارد برجسته و سخت الزم به ذکر است ک -

 شود.لباس مانند سگک، زیپ، قالب و غیره نکشید، چون این کار باعث آسیب زیاد به کفه اتو بخار شما می

تعویض هایی با روکش بافته شده اگر کابل اتو شما دچار ایراد شد، آن را با کابل مناسب و ترجیحا کابل -

 نمایید.

سعی کنید برای ریختن آب درون مخزن اتو بخار از آب معمولی شیر استفاده نکنید، زیرا این آب رسوب  -

های بدون رسوب کند. بهتر است برای اتو بخار از آبزیادی را ایجاد و منافذ ظریف اتو بخار را مسدود می

 استفاده کنید.

به یاد داشته باشید حتما پس از اتمام کار با اتو بخار، آب مخزن را کامال خالی کنید. ماندن آب در داخل  -

مخزن به مدت طوالنی باعث ایجاد رسوب بیشتر در محفظه اتو شده و منافذ آن را بیشتر درگیر رسوب 

 آب خواهد کرد.

توانید از سرکه یا جوهر نمک استفاده برای تمیز کردن رسوبات موجود در محفظه و منافذ کفی اتو می -

های آغشته شده را کامال تمیز کنید. سعی کنید از آب کنید. البته سعی شود پس از انجام این کار بخش

 دار را جهت پاکسازی سرکه یا جوهر نمک به کار بگیرید.برای تمیز کردن استفاده نکنید، بلکه دستمال نم

 ر دقت کنید که بیش از حد ظرفیت مشخص شده در آن آب نریزید.در زمان پر کردن مخزن آب اتو بخا -
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 ایرادات و اشکاالت رایج و چگونگی تعمیر اتو بخار

 پرددر زمان روشن کردن اتو بخار فیوز می -

اگر در زمان روشن کردن اتو بخار فیوز برق بپرد، به احتمال زیاد این مشکل به وجود اتصال کوتاه در اتو بخار 

دهد. بهتر است در ابتدا سیم و دوشاخه اتوی خود را بررسی کنید تا خرابی و پارگی نداشته باشد. میشما رخ 

چون اگر این مسئله در سیم اتو بخار وجود داشته باشد، ممکن است سیم برق آن در قسمتی به هم اتصالی 

ود اتو نیز اتفاق بیفتد، کرده و باعث پریدن فیوز شود. البته این اتصالی ممکن است در ورودی سیم به خ

های داخلی آن را نیز بررسی کنید تا بتوانید اتصالی را پیدا و رفع توانید اتو را باز کرده و سیمبنابراین اگر می

 نمایید.

 کفی اتو بخار برق دارد -

کنیم که حتما با این مسئله بسیار پراهمیت است، پس اگر با چنین مشکلی مواجه شدید پیشنهاد می

گردد به ایراد و خرابی در المنت اتو سان ما در فنی بلد در میان بگذارید. معموال علت این مسئله برمیکارشنا

بندی داخلی اتو نیز شود. البته موارد دیگری مانند اشکال در سیمبخار که با تعویض آن معموال مشکل حل می

کنیم شخصا این این حالت توصیه می ممکن است باعث و بانی این امر باشد. به دلیل امکان برق گرفتی در

 ای فنی بلد بسپارید.کار را انجام نداده و کار را به گروه حرفه

 کنداتو بخار منزل حرارت کمی تولید می -

کند و کفه فلزی اتو بخار حرارت باالیی برای اتوکشی ندارد، اگر اتو بخار شما حرارت بسیار کمی تولید می

ی کنید، ترموستات دستگاه است. مسلما در صورت خراب نبودن ترموستان اتو اولین موردی را که باید بررس

 بخار، با تغییر ترموستات به درجه حرارت دلخواه خود خواهید رسید. 

شود گرمای اتو بسیار کشی داخلی اتو بخار به صورت غیر اصولی انجام شده باشد، باعث میهمچنین اگر سیم

گر در اتوی شما المنت و المپ به صورت سری به هم متصل باشند، ضعیف شود. دقت داشته باشید که ا

 احتمال پایین بودن حرارت اتو بسیارمحتمل است.
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 شوداتو بخار اصال روشن نمی -

تواند دالیل زیادی داشته باشد. در اولین قدم بهتر است از سالم بودن پریز برق مورد روشن نشدن اتو بخار می

کنید. سپس دوشاخه و کابل اتو بخار را وارسی کرده تا در صورتی که ایراد و اشکالی استفاده اطمینان حاصل 

کشی داخلی اتو بخار داشت، آن را برطرف کنید. اگر هیچ کدام از موارد یاد شده علت خرابی نبود، ایراد از سیم

کنیم این بخش یه میاست که باید باز شده و بازبینی شود تا در صورت مشاهده ایراد رفع گردد. البته توص

 شود.تر میآخر را به تعمیرکاران کاربلد فنی بلد بسپارید، چون در این بخش کار کمی تخصصی

 کندالمپ اتو روشن است ولی اتو بخار کار نمی -

اید، مشاهده کردید که با وجود روشن شدن المپ اتو، دستگاه کار اگر هنگامی که اتو بخار را به برق زده

ترین حالت است. بیشترین دلیل این مسئله هم معموال کشی اتو بخار محتملال خرابی در سیمکند، احتمنمی

نرسیدن برق به المنت اتو بخار است که باید اتو بخار را باز و اتصال سیم به المنت را بررسی کنید. اگر پس از 

وجود ندارد، المنت شما سوخته ها درست بوده و مشکلی از این بابت باز کردن اتو متوجه شدید که همه اتصال

است که باید نسبت به تعویض آن اقدام کنید. البته برای بررسی المنت نیز اگر در منزل دستگاه آومتر دارید 

 توانید از آن استفاده کرده و المنت معیوب خود را آزمایش کنید. می
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 شودکند ولی چراغ آن روشن نمیاتو به درستی کار می -

شود، کند، ولی چراغ آن روشن نمیاید و متوجه شدید که به درستی کار میار را روشن کردهمسلما اگر اتو بخ

مشکل از المپ اتو بخار شما خواهد بود. برای رفع آن باید درپوش اتو را باز کرده و اتصاالت بخش المپ اتو را 

گیریم که المپ سوخته است بررسی کنید تا قطعی نداشته باشد. اگر مشکل از قطعی اتصاالت نبود، نتیجه می

 که باید نسبت به تعویض المپ اتو بخار اقدام کرد. 

 

 چکددر زمان استفاده از اتو بخار از کفه آن آب می -

ترین دالیل این مسئله این است که حرارت اتو بخار به اندازه کافی باال نیست تا کل آب را در یکی از عمده

معموال برای رفع آن کافی است حرارت را زیاد کنیم تا این مسئله برطرف زمان خروج به بخار تبدیل کند. 

شود. اگر با این روش مسئله حل نشد، شاسی مخصوص در بخش خروج بخار را به پایین فشار داده و نگه 

های ساعت شود. سپس ولوم ترموستات را در جهت عقربهدارید. این کار مانع ورود آب به کفی اتو بخار می

نید و دمای اتو را افزایش دهید. سپس شاسی را رها کنید. با این روش باید تمامی آب موجود در آن بچرخا

بخش بخار شود. اگر این مسئله هم افاقه نکرد، مشکل از ترموستات اتو بخار است که باید تعمیر یا تعویض 

 شود.

 شودیاز بدنه اتو بخار، بخار خارج م -
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شود، باید اتو را خاموش ر متوجه شدید که از بدنه اتو بخار شما بخار بلند میاگر در زمان استفاده از اتو بخا

کرده و به دنبال درز یا شکستگی در محفظه آب آن باشید. اگر مخزن شکستگی یا ترکی نداشت، احتمال دارد 

 محفظه آب را به درستی روی اتو بخار خود جای نزده باشید که این مشکل را به وجود آورده است.

 

 شودبخار از منفذهای اتو بخار خارج نمی -

شود بخار از اتو بخار ترین دلیل این ایراد وجود رسوبات آب در داخل منافذ خروج بخار است که باعث میرایج

جوهر نمک یا سرکه در منافذ اتو  توانید با ریختن چند قطرهخارج نشود. برای رفع رسوب از منافذ اتو بخار می

 بخار آن را تمیز کنید. 

 ها در زمان اتوکشیایجاد لکه بر روی لباس -

از دالیل عمده ایجاد این مسئله نیز وجود رسوبات در منافذ اتو بخار است. برای رفع آن همان طور که در باال 

 ز اتو بخار خود استفاده کنید.زدایی کرده و سپس مجددا اذکر شد به وسیله جوهر نمک یا سرکه رسوب

 هاچسبیدن کفه اتو بخار به البسه -
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دالیل مختلفی برای بروز این مشکل وجود دارد. اول اینکه دقت داشته باشید که در مخزن اتو بخار شما آب 

کنید وجود داشته باشد. دوم اینکه در زمان تنظیم درجه حرارت به نوع پارچه و درجه حرارتی که انتخاب می

ت الزم و کافی را داشته باشید. اگر با وجود دقت در این دو مورد باز این اتفاق برای البسه شما رخ داد، بهتر دق

ای توانید با تعمیرکاران و کارشناسان حرفهاست کفی اتوی خود را بررسی کنید. اگر به نتیجه نرسیدید، می

 نید.های الزم را از آنان کسب کفنی بلد تماس گرفته و راهنمایی

 

 گروه فنی بلد و تعمیر انواع برندهای موجود اتو بخار

ای در عرصه تعمیر لوازم خانگی تشکیل شده است که گروه فنی بلد از کارشناسان و تعمیرکاران متخصص و حرفه

شما را های موجود در بازار ایران آشنایی کامل داشته و به بهترین نحو تعمیر کلیه اوازم خانگی با تمام جاروبرقی

کنیم که گروه فنی بلد آنها را باکیفیت و سرعت گیرند. در ذیل به برخی از برندهای مطرح اشاره میبر عهده می

 دهند.باال تعمیر و به شما تحویل می

  براونBraun 

  بوشBosch 
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 میب Beem 

 خزر  پارسPars Khazar 

 کیپاناسون Panasonic 

 تفال Tefal 

 پسیتول Tulips 

 یدلونگ Delonghi 

 منسیز siemense 

 ژانومه janome 

 ونالیناس Nasional 

 نزویو Vinzo 

 هاردستون Hardstone 

 هنامو hanamo 

 کیونی Unique 

 


