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 توستر ریتعم
ها و فروشیشود. این ابزار معموال هم در منازل و هم در ساندویچاز توستر بیشتر برای گرم کردن نان استفاده می

های ها کاربرد دارد. نحوه کار این دستگاه ساده است. این دستگاه از طریق عبور جریان الکتریکی از مقاومترستوران

برای اینکه این حرارت در حد متعادل باقی بماند، معموال دو راهکار را در شود. سیمی باعث گرم شدن نان می

های های المنتی تخت است و دومی کاهش تعداد المنتگیرند. یکی از این موارد استفاده از سیمتوسترها به کار می

 اتخاذ شده است.باشد. این راهکار برای جلوگیری از سوختن نان باالیی توستر به نسبت بخش پایینی آن می

 

 نکات مهم و کلیدی در تعمیر و نگهداری توسترها

دقت داشته باشید که در زمان استفاده از دستگاه توستر دستگاه را در جایی قرار دهید که سطحی صاف  -

داشته و از چهار طرف فضای کافی برای تبادل هوا برای آن وجود داشته باشد، طوری که به اجسام یا 

 متر در نظر گرفت.سانتی 20این فاصله را در کمترین حالت باید  دیوارها نچسبد.

 به یاد داشته باشید که در زمان استفاده از توستر، دستگاه را تکان نداده و جابجا نکنید.  -

 از ریختن آب بر روی دستگاه توستر یا شستشوی آن جدا خودداری کنید. -
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 رایج ترین ایرادات توسترها و چگونگی رفع آنها

 شودستر روشن نمیتو -

دالیل زیادی برای روشن نشدن توستر وجود دارد. بهتر است قبل از هر کاری ابتدا پریز مورد استفاده را بررسی 

توانید از فازمتر استفاده کنید یا دوشاخه توستر را کنید تا از سالم بودن آن اطمینان یابید. برای این کار می

شود عیب از توستر شما است یا پریز برق. اگر از سه راهی برق استفاده به پریز دیگری متصل نمایید تا مشخص 

ها دچار ایراد کنیم با برق مستقیم توستر خود را چک کنید، چون گاهی سه راهیکنید، پیشنهاد میمی

شوند. اگر از سالم بودن همه موارد فوق اطمینان یافتید، دوشاخه توستر را بازبینی کنید که در قسمتی می

 توانید از یک اهمتر استفاده کنید. عی نداشته باشد. برای آزمایش خرابی دوشاخه نیز میقط

تواند دلیل دیگری بر روشن نشدن توستر باشد. ترموستات در خراب بودن ترموستات دستگاه توستر نیز می

ای این کار ابتدا حقیقت وظیفه تنظیم دما را در توستر برعهده دارد و در صورت خرابی باید تعویض گردد. بر

های باید دستگاه را خاموش کرده و پس از خنک شدن آن درپوش مربوط به توستر را باز کنید. سپس هادی

ترموستات را از توسترخارج کرده و با آومتر بررسی کنید. باید بدانید که با حرکت ولوم توستر در جهت 

های فر برود. اگر این چرخش در خالف عقربههای آومتر حرکت کرده و روی صهای ساعت باید عقربهعقربه
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نهایت را نشان دهد. اگر این عمل اتفاق نیفتاد ترموستات قابل تعمیر نبوده و باید ساعت باشد، آومتر باید بی

 تعویض گردد.

تواند خرابی در فیوز دستگاه باشد. در واقع فیوز دستگاه در صورتی که دلیل دیگر روشن نشدن توستر می

کند. اگر این قطعه خراب باشد، احتماال حد زیادی از گرما و حرارت برسد، توستر را خاموش می توستر به

 توستر شما روشن نخواهد شد. برای رفع آن نیز باید فیوز توستر را تعویض کنید.

طور که اشاره تواند دلیل روشن نشدن توستر باشد. همانها و درآمدن آنها نیز میحتی خراب شدن المنت

 شوند و اگر دچار ایراد اساسی شوند، باید تعویض گردند.ها برای گرم کردن نان استفاده میشد، المنت

تواند علت روشن نشدن دستگاه مانند هر وسیله و ابزار دیگری خرابی در کلیدهای روشن و خاموش نیز می

 توستر باشد. 

وشن نشدن دستگاه توستر است که البته این همچنین ایراد در اتصاالت داخلی دستگاه توستر نیز جزو علل ر

 ای رفع عیب شود.قسمت باید توسط تعمیرکاران حرفه

 اگر تمامی موارد فوق نتیجه بخش نبود، حتما با کارشناسان و تعمیرکاران زبده ما در فنی بلد تماس بگیرید.

 پردبعد از روشن کردن توستر فیوز برق می -

گردد. این مسئله های توستر از جای خود خارج شده و باعث اتصالی میسیممعموال در این قبیل موارد یکی از 

معموال ممکن است پس از افتادن یا ضربه به توستر برای دستگاه اتفاق بیفتد. همچنین سوختن عایق و روکش 

رد یاد شده تواند دلیل دیگری برای این مسئله باشد. برای رفع این مشکل باید توستر را باز و مواها نیز میسیم

ها مشاهده کردید، نسبت به تعمیر یا در صورت نیاز تعویض را بررسی و در صورتی که ایرادی در این بخش

 ها اقدام کنید.این بخش

 باال نیامدن نان در توستر پس از گرم شدن -

آورند. میهای نان را باال های توستر دارای قسمت های مکانیکی هستند که پس از گرم شدن نان تکهدستگاه

تواند خرابی این بخش مکانیکی توستر و فنر مربوط به آن باشد. اگر سیلندر توستر از یکی از احتماالت می

های مکانیکی جایش در رفته باشد، با جازدن مجدد آن، این بخش درست خواهد شد. البته اگر این بخش

پیچ دستگاه دستگاه باشد. برای تست سیم پیچ مغناطیسیتوستر درست بودند، احتمال دارد ایراد در بخش سیم

باید آن را به صورت مجزا با برق تست کرد و اگر درست عمل نکرد، باید آن را تعویض کرد. البته توصیه 

ای ما در فنی بلد بسپارید و خودتان این مسئله را آزمایش کنیم این کار را به تعمیرکاران متخصص و حرفهمی

 ایش آن برای شما خطرناک باشد.نکنید، زیرا ممکن است آزم
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 خروج دود از توستر -

شود. توجه ترین علت خروج دود، سوختن نان در توستر است که باعث بلند شدن دود از توستر میمتداول

مانده نان را در انتهای سینی توستر خالی کنید های باقیداشته باشید که پس از هر بار استفاده از توستر، تکه

های نان دچار سوختگی نشده و بوی نامطبوعی را در محیط ایجاد نکند. اده مجدد این تکهتا برای استف

های نان به بدنه داخلی توستر نچسبد، چون این مسئله نیز باعث سوختن همچنین دقت داشته باشید که تکه

ها را پس از هر بار ها و ایجاد بوی نامطبوع خواهد شد. برای رفع این مسئله نیز کافی است تکه نانخرده نان

 استفاده دستگاه از سینی زیرین و از دیواره داخلی خارج کنید.

 گیر کردن نان در توستر -

های کلفت نان در دستگاه استفاده کنید. به یاد داشته باشید، دهد که شما از تکهمعموال این ایراد وقتی رخ می

از ورودی توستر بوده و فضای کافی نیز برای  تردهید باید باریکضخامت نانی که در داخل توستر قرار می

های ضخیم استفاده کردید و نان در دستگاه توستر گیر کرد، دستگاه را رهاسازی نان داشته باشد. اگر از تکه

 های نان را از محفظه داخلی خارج کنید.خاموش کرده و پس از سرد شدن دستگاه تکه

 ایجاد بوی نامطبوع سوختگی الستیک از توستر -

اگر متوجه شدید که در هنگام استفاده از توستر بوی نامطبوعی شبیه سوختن جسم الستیکی به مشام شما 

های توستر شما خراب شده است. این مسئله معموال به دلیل استفاده زیاد از رسد، به احتمال زیاد وارنیشمی
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های توستر برای رفع عیب باید وارنیش افتد. مسلما در این جور مواقعها اتفاق میتوستر و آن هم پس از سال

 خود را تعویض کنید.

 

 هزینه تعمیر توستر

ترین پارامتر تعیین هزینه تعمیر در لوازم خانگی از جمله طور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد، اصلیهمان

کنند باشد، سعی میتوستر، استفاده از قطعات یدکی در دستگاه است. تعمیرکاران فنی بلد تا آنجا که مقدور 

تا قطعات لوازم خانگی شما را تعمیر کنند، ولی گاهی نیز به تعویض قطعه است که از روی ناچار قطعه را 

نمایند. به طور کلی برای کسب رضایت مشتری در فنی بلد، حداقل دستمزد با حداقل هزینه برای تعویض می

توانید با طالعات بیشتر از هزینه تعمیر توستر میشود. برای کسب اتعمیر لوازم خانگی در نظر گرفته می

 کارشناسان فنی بلد تماس بگیرید.
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 فنی بلد همیشه در خدمت شما

ای فنی بلد متشکل از کارشناسان و تعمیرکاران باتجربه و زبده در زمینه تعمیر انواع لوازم خانگی گروه حرفه

مشتریان عزیز خواهد بود. اگر به هر دلیل نتوانستید از جمله توستر، همیشه و در همه حال یار و یاور شما 

های ارایه شده در این سایت تعمیر کنید، کافی است تلفن را برداشته لوازم خانگی خود را با توجه به آموزش

و با کارشناسان فنی بلد تماس بگیرید تا شما را راهنمایی کرده و مراحل تعمیر دستگاه را برایتان شرح دهند. 

شما  ای فنی بلد با آنها آشنایی کاملی دارند، خدمتبرخی از برندهای مطرحی را که تعمیرکاران حرفهدر زیر 

 گردد.معرفی می

  اون توستر پارس خزرPars Khazar 

 یاون توستر دلونگ Delonghi 

 توستر بلک اند دکر  آونBlack & decker 

 پسیتوستر تول آون Tulips 

 ینیتوستر دس آون Dessini 

 یتوستر دلمونت آون Delmonti 
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 توستر ساپر  آونSapor 

 توستر فلر  آونFeller 

 نکسیتوستر مول آون Moulinex 

 نزویتوستر و آون Vinzo 

 و غیره 
 


