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 یابی و تعمیر بخارشویعیب
باشد. این دستگاه با توجه به سادگی نسبی قطعات دستگاه بخارشوی یکی از لوازم خانگی پرکاربرد امروزی می

توانید پس از تست و کار رفته در آن، این قابلیت را دارد که ایرادات جزئی توسط خودتان برطرف شود. شما میبه

ای فنی بلد تماس به تعمیر اساسی باشد، با تعمیرکاران و کارشناسان زبده و حرفه یافتن ایراد، در صورتی که نیاز

 های الزم را از آنان کسب کنید.گرفته و راهنمایی

لوله  و شلنگ یشکستگ، بد یصدا جادیا، نشدن دستگاه روشن ها،یمشکالت بخارشو نیترمعموال متداول

 قطع، گرچراغ نشانعدم روشن شدن روش مناسب سطوح، نکردن زیتم، و ایجاد جرقه یگرفتگبرقی، بخارشو

، یدستریش یخراب، ادیز اریبس یگرما دیتول ی،دستگاه بخارشو لرزش، بخار با شدت فراوان تولید، شدن بخار

باشد. ما در اینجا به برخی از این موارد و غیره می یگرما توسط بخارشو عدم تولیدروشن نشدن بخارشوی، 

از دستگاه را کنیم. البته به یاد داشته باشید که قبل از انجام هر کاری، باید ابتدا و نحوه رفع آنها اشاره می

 کشیده و دوشاخه بخارشوی را از پریز جدا کنید.برق 
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 یبخارشو ینگهدارکلیدی و پراهمیت جهت  نکات

 کنید، باید نحوه صحیح استفاده از آن را نیز یاد بگیرید، تا هیچمداوم از دستگاه بخارشوی استفاده می طوراگر به

های وقت نیاز به تعمیر آن وجود نداشته باشد یا حداقل باعث شوید بروز ایراد در آن به تعویق بیفتد. اگرچه مدل

طور کلی ارای عملکرد مخصوص به خود هستند، ولی بهها در بازار وجود دارند و هر کدام دشماری از بخارشویبی

 کارگیری است، بیان کرد.ها قابل استفاده و بهتوان برخی نکات زیر را که در مورد همه بخارشویمی

 ای یک بار مورد استفاده کنند، باید هفتههایی که از بخار استفاده میبه یاد داشته باشید که همه دستگاه

های داخلی بخارشوی دچار ر صورت عدم استفاده در بازه زمانی طوالنی مدت، بخشقرار گیرند، زیرا د

 شوند.رسوب شده و نیازمند سرویس می

 کنید، استفاده  ی خودبخارشو درآب مقطر  که از ،کنندیم پیشنهاد و کارشناسان دکنندگانیتول بسیاری از

حتمی است. این مسئله  زمانی مشخصی،بازه  طیزیرا در غیر این صورت گرفتگی دهانه دستگاه پس از 

های درگیر شبدین علت است که استفاده از آب سخت با امالح معدنی مختلف باعث ایجاد رسوب در بخ

کند. ترجیحا سعی کنید از آبی بدون می هنگام شود و دستگاه را به مرور زمان دچار خرابی زودبا بخار می

و  کردهبهتر است بخارشوی خود را همیشه تمیز  ،مر مقدور نبودولی اگر این ا ،مواد معدنی استفاده کنید

های ریز دستگاه توسط جدا کنید. این امر به جلوگیری از انسداد سوراخ از قطعات بخارشوی رسوبات آن را

 کند.این رسوبات کمک می

 اده، حتما مورد استف برق راهیهمیشه باید توجه کنید که اتصال دوشاخه بخارشوی با پریز برق یا سه

از اهمیت زیادی  موجود، ها نسبت به سایر لوازم خانگیایمن باشد. دقت در این مسئله در بخارشوی

کنند و اگر سیم یا اتصاالت ها ولتاژ برق باالیی را برای تولید بخار مصرف میبرخوردار است، زیرا بخارشوی

 کند.میبه دستگاه آسیب جدی وارد  ،برقی آن استاندارد نباشد

 کننده و آب گرم شایان ذکر است که بعد از استفاده از حوله یا پارچه روکش بخارشوی، باید آن را با با نرم

کن ماشین لباسشویی استفاده کرده یا در زیر نور بشویید. برای خشک کردن آنها هم بهتر است از خشک

شود . سعی کنید تا آنجا که میآفتاب این کار را انجام دهید، تا عالوه بر خشک شدن، ضد عفونی هم بشود

بار مصرف برای این کار استفاده های یککننده استفاده نکنید. البته برخی افراد از پارچهاز مواد سفید

شود. برای کنند، که روش مناسبی خواهد بود، ولی از نظر زیست محیطی این کار چندان توصیه نمیمی

توانید از پارچه کتانی ویترا که دارای پرز و کفپوش، میتمیز کردن سطوح مختلفی مانند چوب، سرامیک 

تر شده و از خرابی زود هنگام دستگاه نیز هستند، استفاده کنید، تا کار تمیز کردن سطوح برای شما آسان

 جلوگیری شود.
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  ساعت از دستگاه بخارشوی، فیلتر آن  75تا  50ماه و کارکرد  6الی  3به یاد داشته باشید که پس از هر

 کند. را تعویض کنید، زیرا سالم و تمیز بودن فیلتر از خرابی زودهنگام دستگاه بخارشوی شما جلوگیری می

 از میزان آب موجود در محفظه بخارشوی بسیار مهم است. این مسئله پراهمیت بوده و  همیشگی بازدید

ترین ایراد همیشه ممکن است نبود و یا کمبود آب داخل بخارشوی زیرا ساده ،نیاز به بازدید زود هنگام دارد

کند. پس میزان صحیح نیز شما را دچار دردسر می در مخزن حتی آب زیادیاین را هم بدانید که باشد. 

یزان سطوحی که قصد تمیز کردن آن را دارید، با م ، باید متناسبریزیدمقدار آبی که درون مخزن می

. حواستان باشد که بخارشوی نباید به صورت خشک روشن باشد. همچنین به یاد مطابقت داشته باشد

حتما بخارشوی را از برق کشیده  داخل آن، دریچه مخزن و ریختن مجدد آب نداشته باشید برای باز کرد

 .نماییدسپس اقدام به باز کردن دریچه و ریختن آب در داخل محفظه  ،و بگذارید تا کمی سرد شود

 

 بخارشوی در بخار شدن قطع

در این حالت بهتر است قبل از هر چیز، منبع آب بخارشوی را آزمایش کنید، زیرا اگر آب موجود در آن کم بوده 

یا آب آن تمام شده باشد، بخارشوی شما بخار نخواهد کرد. اگر این مسئله وجود نداشت، باید بدانید که معموال 
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های رابط و سوراخ سر نازل است. برای برطرف کردن این مشکل باید لولهها گرفتگی علت عدم بخار در بخارشوی

مانده در داخل این مجاری را که مانع خروج بخار های باقیبا استفاده از یک سوزن یا یک وسیله نوک تیز، رسوب

ی کار حفظ ها و اتصاالت دقت الزم را به خرج دهید، تا ایمنشوند، تمیز کنید. سپس در هنگام بستن درپوشمی

 شود.

به یاد داشته باشید که آب دستگاه باید به میزان الزم داغ شود، تا شما بتوانید از بخار آن برای تمیز کردن 

گراد نرسیده باشد و شما درجه سانتی 100سطوح مدنظرتان استفاده کنید. اگر دمای مخزن بخارشوی به 

دهد. پس عجله نکرده و ر الزم و کافی را به شما نمیتعجیل در استفاده از آن را داشته باشید، دستگاه بخا

تا گرم شدن کامل مخزن و تولید بخار صبر کنید. سپس از بخارشوی خود برای تمیز کردن سطوح مورد 

 نظر استفاده نمایید.

شود. حواستان باشد، اگر درپوش مخزن به درستی چفت نشده باشد، فشار الزم برای خروج بخار ایجاد نمی

د بعد از کشیدن دستگاه از برق و خنک شدن آن، این درپوش را مجددا باز کرده و به نحو صحیح پس بای

 ببندید.

 

 روشن نشدن بخارشوی

دقت داشته باشید که آب در داخل محفظه بخارشوی همیشه موجود باشد، زیرا در صورتی که آب مخزن 

بخارشوی تمام شود، ممکن است دستگاه به طور اتوماتیک خاموش شود. پس در اولین قدم این مسئله را 
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تما از این دستگاه چک کنید. همچنین به یاد داشته باشید که در هنگام استفاده طوالنی مدت از بخارشوی، ح

در چند نوبت استفاده کنید و بین هر زمان استفاده، یک زمان استراحت برای دستگاه نیز در نظر بگیرید. 

تواند باعث ایراد در قطعات الکترونیکی و سنسورهای چون استفاده طوالنی مدت و مداوم از بخارشوی می

 ر افتاده و دیگر روشن نشود.آن شود و همین مسئله باعث گردد تا بخارشوی شما از کا

در نظر داشته باشید که گاهی ممکن است کلید خاموش و روشن شدن بخارشوی در هنگام استفاده، کمی 

سفت یا شل شده باشد. سعی کنید آن را ابتدا به حالت قبلی و سپس به حالت فعلی برگردانید. اگر مشاده 

به وسیله یک تعمیرکار آن را تعمیر یا در صورتی که  کردید که کلید دچار ایراد شده است، حتما سعی کنید

 قابل تعمیر نبود، آن را تعویض کنید. 

همچنین یکی دیگر از علل روشن نشدن دستگاه بخارشوی عدم کارکرد مناسب تسمه مربوطه است. چون این 

 خواهد شد.باشد، اگر کار نکند، مسلما دستگاه نیز روشن نقطعه مسئول به حرکت در آوردن دستگاه می

  

 فشار کم بخار در بخارشوی

مانده آید، ممکن است وجود رسوب و امالح معدنی باقیوقتی که آب توسط المنت در مخزن بخارشوی جوش می

از گذشته، باعث ایجاد ضعف در خروجی بخار دستگاه شود. وجود امالح مختلفی مانند فلوراید، کلر، پتاسیم و غیره 

کند. پس همان طور که گفته شد، یا باید از آب مقطر استفاده کنید یا به را تشدید میدر آب شهری این مسئله 

 های مختلف موجود پاک کنید.ای این امالح و رسوبات را از داخل دستگاه با روشصورت دوره
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نت فشار تر، به المهای کیفیت پاییندر هنگام استفاده مداوم در برخی از بخارشوی همچنین دقت داشته باشید که

شود. همین مسائل توانایی بخارشوی سوز کرده یا باعث گرفتن فاصله از بولر میآمده و به مرور زمان آن را نیم

 برای ایجاد گرمای مناسب و ایجاد بخار با فشار باال را، از بین میبرد.

د. این درجه را تا آخر قرار ای برای تنظیم میزان فشار بخار دارنها درجهباید بدانید که بعضی از انواع بخارشوی

توانید درجه را دهید و مجددا دستگاه بخارشوی خود را تست کنید. اگر دستگاه درست عمل کرد، آن وقت می

 مجددا کمتر کنید. 

 

 یدستگاه بخارشو یدست ریشایراد در 

های برنجی استفاده یک قطعه پالستیکی است، که در آن از فنر، واشر و مهره یدستگاه بخارشو یدستریش

است. این وسیله در حقیقت نقش مدیریت خروج بخار از محفظه بخارشوی را برعهده دارد. بیشترین علت شده

ارد آن خرابی این بخش وجود رسوبات و امالح معدنی در این قسمت است، که باعث اختالل در روند کاری استاند

تواند وارد کند. پس یا از آب مقطر های جدی را به این بخش میشود. به یاد داشته باشید که این امالح آسیبمی

 استفاده کنید یا در صورت استفاده از آب شهری، به روش زیر آن را از رسوبات پاک نمایید.
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ت، شلنگ را از دهانه جدا کنید. پس از این های موجود بر روی دسته را باز کرده، سپس با باز کردن بسابتدا پیچ

کار به وسیله ابزاری تیز مانند چاقو، امالح و رسوبات موجود در داخل آن را خارج و تمیز کنید. سپس این بخش 

 مانده نیز پاک شود. را با آب فشار باال بشویید تا رسوبات و امالح باقی

توان ند. یعنی در صورت فعال بودن آن، ماشه بخارشوی را نمیها قفل کودک دارباید بدانید که برخی از بخارشوی

 استفاده کرد. پس این مسئله را هم مدنظر داشته باشید که در صورت نیاز آن را نیز چک کنید.

 

 کندینم زیتم خوبیی بهبخارشو

کند، اول باید مخزن بخارشوی اگر فهمیدید که بخارشوی مانند دفعات قبلی خوب و مناسب سطوح را تمیز نمی

ها مخزنی برای ریختن مواد را چک کنید که آب کافی داخلش وجود داشته باشد. همچنین در برخی از بخارشوی

کافی شوینده در آن وجود داشته باشد. اگر شوینده تعبیه شده است، که باید آن را نیز بررسی کنید، تا به میزان 

این موارد درست بودند یا با حل آنها باز به نتیجه دلخواه خود نرسیدید، باید فیلتر بخارشوی خود را در هنگامی 

که دستگاه خاموش بوده و خنک است، چک کنید. اگر این فیلترها کثیف بودند، به تمیز کردن آن مبادرت ورزید 

یز کردن را نداشتند، به فکر تعویض آنها باشید. زیرا ایراد در فیلترها از کارایی دستگاه کم خواهد و اگر قابلیت تم

 کرد. 
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 یاستفاده از بخارشو هنگام یمنینکات ا

 ها قفل ایمنی کودک دارند، ولی به هیچ عنوان و تحت هیچ شرایطی درست است که برخی از بخارشوی

 .دیکودکان قرار نده دسترسرا در  یبخارشو دستگاه

 ناپذیر به هیچ عنوان دستگاه را در حالت باز بودن در محفظه استفاده برای جلوگیری از صدمات جبران

 نکنید.

 دیفرو نبر عاتیما گریآن را درون آب و د بخارشوی کردن زیتم یبرا. 

  ،جدا کنید.دوشاخه بخارشوی را از پریز حتما پس از آنکه کلید خاموش روی دستگاه را زدید 

 های مختلف بخارشوی، حتما آن را از برق بکشید.کاری و بازدید قسمتبرای تمیز کردن یا دست 

 .به هیچ عنوان از بخارشوی برای تمیز کردن لوازم الکترونیکی استفاده نکنید 

 .حواستان باشد که بخارشوی شما در نزدیکی بخاری و منابع گرمایی دیگر قرار نگیرد 

 در هنگام استفاده از وسایل تیز و برنده دور نگه دارید. سیم بخارشوی را 

 پس از جدا کردن دستگاه از برق، به وسیله فشردن شیردستی  ،برای ریختن آب در داخل مخزن بخارشوی

مانده در مخزن آسیبی به دست بخار باقی ،تمامی بخار آن را خارج کنید تا در هنگام باز کردن در محفظه

 شما نزند.
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 آخرکالم 

ها در اینجا اشاره و راهکارهایی برای رفع آنها و یا جلوگیری از ایجاد به بعضی نکات و ایرادات رایج در بخارشوی

ها بیان شد. به هر حال، در صورتی که بخارشوی شما دچار ایراد شد و شما با استفاده اختالل در کارکرد بخارشوی

اندازی کنید، بهتر است که با تعمیرکاران و کارشناسان و مجددا راه از مطالب درج شده نتوانستید آن را تعمیر کرده

ماهر و زبده فنی بلد تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کرده و در صورت نیاز برای هدایت دستگاه بخارشوی شما 

دستگا شما به تعمیرگاه توضیحات الزم را به شما ارایه دهند. مطمئنا تیم متخصص فنی بلد هر ایرادی را که در 

رخ دهد، به شکل بسیار مطلوب و فنی برطرف کرده و در اسرع وقت دستگاه بخارشوی شما را صحیح و سالم برای 

 دهد.استفاده مجدد در اختیار شما قرار می

 


