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 ساز چیساندو ریتعم
توان از آن در تهیه انواع شود که میامروزه ساندویچ ساز یکی از ابزارهای پرکاربرد در آشپزخانه محسوب می

غذاهای ساده و سالم استفاده کرد. ساندویچ سازها به دلیل سرعت بخشیدن به آماده کردن غذا هر روز جای خود 

کنند. به همین دلیل به محض خراب شدن ساندویچ ساز نیاز دارید تا به باز میها را بیشتر در میان افراد و خانواده

سرعت ساندویج ساز خود را تعمیر کرده یا در صورتی که توانایی این کار را نداشتید، تعمیر این دستگاه را به 

های عالی درست ساندویچای بسپارید تا مانند روز اول به درستی کار کرده و مجددا بتوانید با آن تعمیرکاران حرفه

ای فنی بلد در این مسیر یار و یاور شما خواهد بود. ما در این مطلب ایرادات متداول کنید. مسلما گروه زبده و حرفه

دهیم، ولی با این حال هر زمان نیاز پیدا کردید تا ساندویچ ساز خود را تعمیر کنید، و چگونگی رفع آنها را شرح می

را برداشته و با کارشناسان و تعمیرکاران ما در فنی بلد تماس بگیرید تا در اسرع وقت به کار تنها کافی است تلفن 

 شما رسیدگی کنند.

 

 نکات مهم در ایمنی و نگهداری صحیح ساندویچ ساز
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ساندویچ ساز خود را همانند بسیاری از وسایل برقی دیگر باید دور از مایعات نگهداری کنید و حواستان  -

 های متصل به مدار الکترونیکی نفوذ نکند.به قسمتباشد تا آب 

آوری آن اقدام پس از استفاده از ساندویچ ساز بگذارید ساندویچ ساز کمی خنک شود، سپس به جمع -

 کنید.

در زمان استفاده از ساندویچ ساز مراقب دستانتان باشید، چون صفحات و سینی داخلی ساندویچ ساز  -

 دارای حرارت باالیی هستند.

زمان استفاده از ساندویچ سازها آن را در مکانی مستحکم قرار دهید و حواستان باشد که زیر آن پارچه  در -

 یا رومیزی وجود نداشته باشد.

 ساندویچ ساز را در زیر نور مستقیم آفتاب قرار ندهید. -

 ته کنید.به علت ظرافت در بخش قفل ساندویچ ساز و اجزای آن، در ساندویچ ساز را به آرامی باز و بس -

 پس از استفاده از ساندویچ ساز و خنک شدن آن، نسبت به تمیز کردن کامل آن اقدام کنید. -

های دیگر مخصوصا یخچال قرار داده و سپس از ساندویچ ساز را با فاصله مناسب نسبت به سایر دستگاه -

 آن استفاده کنید.

 له از برق بکشید.به یاد داشته باشید، پس از استفاده ساندویچ ساز آن را بالفاص -

 در هنگام متصل بودن ساندویچ ساز به برق آن را به هیچ عنوان تمیز نکنید. -

مراقب باشید ساندویچ ساز در زمان استفاده حرکت نکند یا شما آن را در زمانی که مشغول به کار است  -

 حرکت ندهید.
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 ایرادات رایج و تعمیر ساندویچ ساز

 کم شدن حرارت ساندویچ ساز -

شود تا حرارت ساندویچ ساز یا همان گرم نشدن مناسب صفحات داخلی یا سینی آن باعث می کم شدن

 تواند سرچشمه بگیرد.ساندویچ ساز به خوبی عمل نکند. این مشکل از موارد متعددی می

قبل از هر چیز پریز برق منزل را بررسی کرده یا از پریز دیگری استفاده کنید تا مطمئن شوید مشکل از برق 

خانگی شما نیست. اگر با تعویض پریز مشکل حل نشد، دوشاخه ساندویچ ساز را بررسی کنید تا پارگی یا 

قطعی نداشته باشد. اگر این موارد نبود، احتمال قطعی اتصال بین پالگین و سیم کشی داخلی ساندویچ ساز 

کنند. برای خوب عمل نمی وجود خواهد داشت، زیرا در این حالت عناصرگرمایشی انرژی الزم را نگرفته و

 کشی داخلی آن را بررسی کنید.بررسی این مسئله باید دستگاه را باز کرده و سیم

اگر این مشکل در عناصر گرمایشی یا همان سینی باال یا پایین به صورت یک سمت وجود داشته باشد، باید 

ته باشد، زیرا معموال ایراد از اتصال اجزای بخشی که مشکل دارد را مورد بررسی قرار دهید تا قطعی سیم نداش

 های برق است.بین عناصر گرمایشی و سیم

نکته مهم دیگر خراب بودن دستگیره قفل ساندویچ ساز است. تجربه نشان داده است، در صورتی که این مسئله 

ساندویچ وجود داشته باشد، با تعمیر یا تعویض قفل دستگیره ساندویچ ساز مشکل گرم نشدن صفحات داخلی 

ساز حل خواهد شد. برای تعویض قفل ساندویچ ساز کافی است دو پیچ آن را باز کرده و قفل را به سمت بیرون 

 بکشید.

 شودچراغ سبز دستگاه ساندویچ ساز روشن نمی -

معموال اگر ساندویچ ساز به درستی کار کند و صفحات داخلی آن گرمای الزم را داشته باشد، ولی با این حال 

ساندویچ ساز روشن نشود، ایراد از چراغ ساندویچ ساز است که باید نسبت به تعویض آن اقدام کرد. البته چراغ 

تواند از سوییچ حرارتی ساندویچ ساز نیز باشد. در صورتی که سوئیچ ساندویچ ساز ایراد داشته این مسئله می

 باشد، باید نسبت به تعویض آن اقدام کرد.

 یی و پایینی در ساندویچ سازهای باالعدم گرم شدن کفه -

در صورتی که پس از اتصال به برق و روشن شدن چراغ ساندویچ ساز متوجه شدید که هیچ یک از صفحات و 

شود، احتمال ایراد در المنت یا خرابی کلید کنترل حرارت آن های باالیی و پایینی ساندویچ ساز گرم نمیکفه

ساندویچ ساز از فیوزهای محافظتی در داخل دستگاه برای  است. شایان ذکر است در برخی از برندهای
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شود. اگر دستگاه پس از اتصال به برق اصال روشن نشود و دستگاه شما جلوگیری از نوسانات برق استفاده می

 دارای این فیوز باشد، احتمال خرابی از این فیوز زیاد است که باید نسبت به تعویض آن اقدام کرد. 

 

 گاه ساندویچ سازروشن نشدن دست -

علل مختلفی برای روشن نشدن دستگاه ساندویچ ساز ممکن است وجود داشته باشد. اگر از پریز و دوشاخه  

ها قطع شدن ساندویچ ساز مطمئن هستید، باید به دنبال دالیل دیگر برای آن بگردید. یکی از این علت

شود، بنابراین تعمیر آن را باید بر عهده میترموستات است. این قطعه در ساندویچ ساز قطعه حساسی محسوب 

ای فنی بلد بسپارید. البته در صورتی که علت روشن نشدن ساندویچ ساز از فیوز حرارتی تعمیرکاران حرفه

 باشد، باید نسبت به تعویض آن اقدام کرد.

 باز نشدن در ساندویچ ساز -

د در قفل ساندویچ ساز محتمل است. اگر به در صورتی که در ساندویچ ساز باز نشود، احتمال خرابی و ایرا

صورت عادی نتوانستید در ساندویچ ساز را باز کنید، بهتر است رفع ایراد آن را به تعمیرکاران فنی بلد بسپارید، 

 زیرا فشار زیاد و ضربه ممکن است به دستگاه آسیب وارد کند.

 پریدن فیوز خانه پس از روشن شدن ساندویچ ساز -
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های مورد استفاده در ساندویچ ساز است. اگر از دوشاخه ر این مواقع، وجود اتصالی بین سیممهمترین نکته د

های کشیو بخش ورودی کابل برق ساندویچ ساز مطمئن هستید، باید روکش ساندویچ ساز را باز کرده و سیم

هده کردید، باید آن داخلی آن را بررسی کنید. هر کجا که اتصال بین دو سیم برق را به صورت غیر عادی مشا

 ها مشاهده نکردید، حتما با تعمیرکاران ما تماس بگیرید.بندی کنید. در صورتی که ایرادی در سیمرا عایق

 

 هزینه تعمیر ساندویچ ساز

کلیه خدمات و سرویس ارایه شده در فنی بلد دارای لیست تعرفه مشخصی است که در زمان ارایه خدمات یا 

شود. البته تعمیرکاران و کارشناسان فنی بلد تا آن هزینه تعمیر ساندویچ ساز محاسبه میتعویض قطعه بر اساس 

جایی که مقدور است قطعات استفاده شده در ساندویچ ساز شما را تعمیر کرده و اجرت تعمیر آن را از شما اخذ 

باشد، به ناچار نسبت به کنند، ولی در صورتی که قطعه کامال معیوب شده و امکان تعمیر آن وجود نداشته می

تعویض آن اقدام خواهند کرد. البته این کار پس از اطالع مشتری انجام خواهد شد تا مشتری نسبت به آن اطالع 

 و آگاهی الزم را داشته و در صورت تایید آن قطعه توسط تعمیرکاران فنی بلد تعویض شود.
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 تعمیر انواع ساندویچ سازها

کنند، به همین دلیل تعدد های لوازم خانگی در جهان ساندویچ ساز تولید میتولیدکنندهتوان گفت اغلب تقریبا می

ها و برندها داشته برندهای مختلف ساندویچ ساز در ایران باعث شده است که تعمیرکاران اشراف کامل با انواع مدل

تعمیرکاران زبده و باتجربه، توانایی ای و آموزش دیده فنی بلد با داشتن کارشناسان و باشند. خوشبختانه گروه حرفه

تعمیر انواع ساندویچ سازهای موجود در کشورمان را دارند. در زیر به تعدادی از این برندها که توسط تعمیرکاران 

توانید با فنی بلد تماس گرفته تا روند کنیم. جهت کسب اطالعات بیشتر نیز میشوند، اشاره میفنی بلد تعمیر می

 توضیح دهند. کار را به شما

 Optima مایساز اپت چیساندو اتریتعم -

 RTSاس  یآر ت برند ساز چیساندو ریتعم -

 Eleganceساز الگانس  چیساندو اتریتعم -

 Imperial الیامپر برند ساز چیساندو ریتعم -

 Arzumساز آرزوم  چیساندو اتریتعم -

 MRSام آر اس  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Icen سنیساز آ چیساندو اتریتعم -

 Bitron ترونیبا برند ساز چیساندو ریتعم -

 Brilliant انتیساز برل چیساندو اتریتعم -
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 Breville لیبرو برند ساز چیساندو رتعمی -

 Bimer مریساز ب چیساندو اتریتعم -

 Ariete تهیآر برند ساز چیساندو ریتعم -

 Burnerساز برنر  چیساندو اتریتعم -

 Black and Deckerبلک اند دکر  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Bishel شلیساز ب چیساندو اتریتعم -

 Thomsonتامسون  ساز چیساندو اتریتعم -

 Bellanzoبالنزو  برند ساز چیساندو ریعمت -

 Persia ایساز پرش چیساندو اتریتعم -

 Pars Khazarپارس خزر  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Princess نسسیساز پر چیساندو اتریتعم -

 Tefalتفال  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Parsian Tajhiz زیتجه انیساز پارس چیساندو اتریتعم -

 Russell Hobbsراسل هابز  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Technoساز تکنو  چیساندو اتریتعم -

 Dessini ینیدس برند ساز چیساندو ریتعم -

 DSP یاس پ یساز د چیساندو اتریتعم -

 Saporساپر  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Robenساز ربن  چیساندو اتریتعم -

 Tokyo ویتوک برند ساز چیساندو ریتعم -

 Sonifer فریساز سان چیساندو اتریتعم -

 Rancardرنکارد  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Zilan النیساز ز چیساندو اتریتعم -

 SunLandسان لند  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Sunny یساز سان چیساندو اتریتعم -

 Sergio ویسرج برند ساز چیساندو ریتعم -

 Supermaxساز سوپرمکس  چیساندو اتریتعم -

 Swiss Homeهوم  سیسوئ برند ساز چیساندو ریتعم -

 Saya ایساز سا چیساندو اتریتعم -
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 Sinbo نبویس برند ساز چیساندو ریتعم -

 Sokany یساز سوکان چیساندو اتریتعم -

 Simaran مارانیس برند ساز چیساندو ریتعم -

 Fakirساز فکر  چیساندو اتریتعم -

 Febeفه به  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Fellerساز فلر  چیساندو اتریتعم -

 Kenwoodکنوود  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Philips پسیلیساز ف چیساندو اتریتعم -

 Karaca کاراجا برند ساز چیساندو ریتعم -

 Kaperساز کاپر  چیساندو اتریتعم -

 Korkmazکرکماز  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Grandساز گرند  چیساندو اتریتعم -

 Clatronic کیکلترون برند ساز چیساندو ریتعم -

 Krupsساز کروپس  چیساندو اتریتعم -

 Gastrobackگاستروبک  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Gilda لدایساز گ چیساندو اتریتعم -

 Cookplusکوک پالس  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Larenzaساز الرنزا  چیساندو اتریتعم -

 Moulinex نکسیمول برند ساز چیساندو ریتعم -

 Lumaxساز لومکس  چیساندو اتریتعم -

 Myson سانیما برند ساز چیساندو ریتعم -

 Lacorساز الکور  چیساندو اتریتعم -

 Matheoمتئو  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Mahsonic کیساز ماهسون چیساندو اتریتعم -

 MAC Styler لریمک استا برند ساز چیساندو ریتعم -

 Monotecساز مونوتک  چیساندو اتریتعم -

 Nasa Electric کیناسا الکتر برند ساز چیساندو ریتعم -

 Nikai یکایساز ن چیساندو اتریتعم -

 Vidas داسیو برند ساز چیساندو ریتعم -
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 Newalساز نوال  چیساندو اتریتعم -

 Home and coهوم اند کو  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Hardstoneساز هاردستون  چیساندو اتریتعم -

 Hardonهاردون  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Vestaساز وستا  چیساندو اتریتعم -

 Hannoverهانوور  برند ساز چیساندو ریتعم -

 Hugelساز هوگل  چیساندو اتریتعم -

 Hamilton لتونیهم برند ساز چیساندو ریتعم -

 Eliza زایساز ال چیساندو راتیتعم -

 Gosonic کیگوسون برند ساز چیساندو ریتعم -

 و غیره -

 


