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 سرخ کن ریتعم
شود که به منظور آشپزی در زمینه ها محسوب میامروزه دستگاه سرخ کن جزو ابزارهای مدرن برای آشپزخانه

سرخ کردن کلیه مواد خوراکی کاربرد زیادی دارد. مسلما مانند هر وسیله و ابزار برقی دیگر، سرخ کن نیز به مرور 

کنیم این موارد را تا که ما در این مطلب سعی میو طی استفاده مکرر از آن ممکن است دچار ایراد و خرابی شود 

آنجا که مقدور است به شما آموزش دهیم تا خودتان شخصا بتوانید ایرادات جزئی به وجود آمده در سرخکن را 

ای و کاربلد فنی بلد بسپارید رفع نماید. البته برای ایرادات اساسی و تخصصی حتما باید کار را به تعمیرکاران حرفه

 اسرع وقت بتوانند سرخ کن شما را تعمیر و مانند روز اولش به شما تحویل دهند.  تا در

 

 نکات مهم و حیاتی در ایمنی و نگهداری از سرخ کن

تواند در بلند مدت در کارکرد صحیح های دیگر میاستفاده از روغن مخصوص سرخ کردنی به جای روغن -

 سرخ کن تاثیر زیادی داشته باشد. 
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به یاد داشته باشید که مواد غذایی فریز شده را قبل از استفاده از فریزر بیرون آورده و بگذارید یخ آن  -

 کامال آب شود، سپس آنها را در روغن داغ سرخ کن بریزید. 

زده را مستقیما در داخل سرخ کن خواهید مواد یخدر صورتی که به دالیل مختلفی مانند کمبود زمان می -

ترین زمان به باالترین هایی استفاده کنید که بتواند دمای روغن را در کوتاهی کنید از سرخ کنبیندازید، سع

 های ساده برای این کار جالب توجه نخواهد بود.حالت خود برساند. استفاده از سرخ کن

 ید. های تایمردار با قابلیت تغییر درجه حرارت استفاده کنسعی کنید در زمان خرید سرخکن از سرخ کن -

در نظر داشته باشید حداکثر روغنی که باید در داخل محفظه روغن سرخ کن بریزید، کمتر از نصف  -

محفظه است. در غیر این صورت ممکن است پس از قرار دادن مواد غذایی در داخل سرخ کن روغن اضافی 

 از سر سرخ کن سرریز کرده و باعث خرابی دستگاه شود.

استفاده کنید که سبد آن از بدنه اصلی سرخ کن جدا شده و به صورت  هاییشود از سرخ کنتوصیه می -

های آسانسوری احتمالی خرابی بیشتری ساده و دستی باشد نه از نوع آسانسوری آن، زیرا معموال مدل

 دارند. 

 کند، استفاده کنید.سعی شود از کفگیرهایی که به بدنه محفظه سرخ کن آسیبی وارد نمی -

 تفاده کنید که دارای فیلتر مناسب بوده و قابلیت تمیزکردن آنها وجود داشته باشد. هایی اساز سرخ کن -

 سرخ کنی را خریداری کنید که در هنگام داغ شدن کامل روغن، دارای چراغ هشدار و اعالن باشد.  -

سعی کنید در زمان خرید سرخ کن به تعداد نفرات خانواده خود دقت کرده و سرخ کنی مناسب تعداد  -

 د خانواده خود انتخاب کنید.افرا

های نچسب خریداری کنید، زیرا این مسئله طول عمر سرخ کن شما را سعی کنید سرخ کنی با الیه -

 دهد.افزایش می

 های زمانی مشخص تعویض کنید.فیلتر و صافی روغن را باید در بازه -

 از زدن نمک به مواد غذایی قبل از سرخ شدن خودداری کنید. -
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بودن روغن خطر سوختگی آن هم با روغن داغ باال است، به همین دلیل در زمان استفاده از سرخ به دلیل داغ 

 کن در حال کار باید موارد مهم و حیاتی زیر را رعایت کنید.

 از نزدیک شدن کودکان به سرخ کن جلوگیری کنید. -

باشد. این مسئله در زمان خرید سرخ کن دستگاهی را بخرید که دارای خاموش کن سرخ کن اتوماتیک  -

شود برد، زیرا سرخ کن پس از رسیدن به دمایی مشخص شده خاموش میامنیت دستگاه را بسیار باال می

 سوزی و مسائلی از این دست نشود.تا دچار آتش

در زمان استفاده از سرخ کن سعی شود سیم دستگاه در نزدیکی دست و پای افراد نباشد، چون با یک  -

 رخ دهد. ن است خطری بزرگ برای شما یا دیگر اعضای خانوادهانگاری کوچک ممکسهل

در حالت عادی سرخ کن نباید گرما را به بدنه خود انتقال دهد. اگر متوجه این مسئله شدید حتما قبل از  -

 استفاده مجدد از سرخ کن، علت را بررسی و به دنبال رفع آن باشید.
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ای بوده یا محفظه روی در اصلی آن قابلیت شیشه سعی شود از سرخ کنی استفاده گردد که دارای در -

دیدن مواد غذایی داخل سرخ کن را داشته باشد تا بتوان در زمان سرخ شدن مواد غذایی، این مواد را 

 بررسی کرد و دیگر نیاز نباشد تا هر بار در سرخ کن را برای بررسی سرخ شدن مواد غذایی باز کنید.

 خ کن با دستکش مخصوص به آن دست بزنید.سعی کنید در زمان روشن بودن سر -

 بالفاصله پس از اتمام کار خود با سرخ کن، دستگاه را از برق بکشید. -

 

 اشکاالت متداول در خرابی سرخ کن و چگونگی رفع آنها

 شودسرخ کن روشن نمی -

شاید برایتان زیاد اتفاق افتاده باشد که پس از زدن یک وسیله برقی خانگی به برق و فشردن کلید روشن آن 

طور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد، در ابتدا از پریز دیگری استفاده کنید. اگر دستگاه روشن نشود. همان

بی در آن به وجود نیامده باشد. اگر این مشکل حل نشد به کابل و دوشاخه سرخ کن دقت کنید تا ایراد یا خرا

موارد علت خرابی نباشد، ممکن است ایراد از معیوب بودن ترموستات سرخ کن باشد. علت آن هم عدم ارتباط 

ترین حالت برای رفع این تواند باشد. سادههای ترموستات به دلیل فرسودگی ترموستات میالکتریکی پالتین

های جدید بردهای الکترونیکی زیادی نیز وجود دارد. اگر لبته در سرخ کنمشکل تعویض ترموستات است. ا

ها است، ممکن است یکی از علل روشن نشدن سرخ کن ایراد و خرابی در دستگاه شما از این دسته سرخ کن
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های مدار موجود در سرخ کن خراب یا فرسوده برد الکتریکی آن باشد. برای اینکه کافی است یکی از خازن

 و درست عمل نکند و این باعث شود تا دستگاه روشن نشود. شده

 سوزدمواد غذایی داخل سرخ کن می -

دهد که علت این مسئله معموال ایجاد گرمای بیش از حد در سرخ کن است. این مسئله معموال زمانی رخ می

فته و مواد غذایی شود حرارت شدت یاخورند. این مسئله باعث میهای ترموستات به یکدیگر جوش میپالتین

 های ترموستات راهکار نهایی است.داخل سرخ کن بسوزد. برای رفع آن نیز تعویض پالتین

 شودسرخ کن به صورت اتوماتیک خاموش نمی -

تواند داشته باشد. این ایراد نیز بارها ممکن است برای سرخ کن ایجاد شود. این مسئله دالیل متعددی می

های ترموستات جوش خورده یا ایراد پیدا کرده باشند. شده باشد یا پالتین ممکن است تایمر سرخ کن خراب

توان با تعویض موارد یاد شده این مشکل را حل کرد، ولی برای اطمینان بیشتر و حل این مشکالت اگر چه می

ه خدمت ای رجوع کنید. گروه فنی بلد در هر زمان و مکان آمادمعموال باید به متخصصان و تعمیرکاران حرفه

 باشد.رسانی به شما شهروندان عزیز می

 

 زندبا روشن شدن سرخ کن دستگاه ناگهان جرقه می -
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توان این معموال دلیل اصلی ایجاد این مشکل ایراد در پریز یا دوشاخه است که با تعمیر یا تعویض آنها می

مدار داخلی را بررسی نمود تا مسئله را حل کرد. اگر این مسئله حل نشد باید قاب سرخ کن را باز کرده و 

 منطقه اتصالی را پیدا کرد.

 شودالعملی در صفحه نمایش مشاهده نمیدر هنگام فشردن کلیدهای سرخ کن هیچ عکس -

های جدیدی که دارای میکروسوئیچ و صفحه نمایش هستند، ممکن است به دالیل مختلفی همچون سرخ کن

ر ابتدا باید بدنه سرخ کن را باز کنید تا بتوانید ببینید که آیا گرم شدن زیاد دستگاه دچار نقص فنی شوند. د

اند یا خیر. اگر مدار مشکلی نداشت و اتصاالت درست بودند، احتمال های میکروسوئیچ از مدار جدا شدهپایه

تر است. در این حالت به دلیل پیچیده بودن تعمیر میکروسوئیچ بهتر است خرابی در خود میکروسوئیچ محتمل

 با خیالی راحت این مسئله را به کارشناسان فنی بلد بسپارید.

 شودپس از داغ شدن روغن، المپ هشدار روشن نمی -

تواند جوش خوردن پالتین ترموستات از دالیل عمده و اصلی روشن نشدن چراغ هشدار داغ شدن روغن، می

 آنها است.باشد که نیاز به تعمیر اساسی یا در صورت عدم موفقیت نیاز به تعویض 

 پرددر هنگام استفاده از سرخ کن فیوز می -

های سرخ کن خود باشید. اگر از سالم بودن دهد باید به دنبال اتصالی در سیمهر زمانی که این اتفاق رخ می

پریز و دوشاخه سرخ کن اطمینان پیدا کردید، باید سرخ کن را باز کرده و مدارات داخلی آن را بررسی کنید 

های سرخ کن یا عدم چفت شدن ها به هم اتصال نداشته باشند. خراب شدن هادیاز مدار سیم تا در قسمتی

 تواند از دالیل عمده دیگر این مسئله باشد.درست بدنه و قطعات در جای خود می
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 تعمیر سرخ کن در فنی بلد

های موجود در بازار آشنایی های آشنا و غیرآشنای سرخ کنتعمیرکاران و کارشناسان زبده فنی بلد با تمامی نام

الزم را داشته و از نظر فنی اطالعات کافی و وافی را در این زمینه در اختیار دارند. به عنوان مثال برندهای سرخ 

های تولید کننده سرخ کن است که هم اکنون در بازار ایران موجود است. تعمیرکاران کن زیر تنها بخشی از شرکت

اند کلیه این برندها را به راحتی تعمیر های آموزشی مستمر و کسب تجربه باال توانستهورهفنی بلد با سپری کردن د

 کرده و در اسرع وقت تحویل مشتریان عزیز دهند.

 Delonghi یدلونگ برند سرخ کن ریتعم -

 Philips پسیلیف برند سرخ کن اتریتعم -

 Tefalتفال  برند سرخ کن ریتعم -

 Lacorالکور  برند سرخ کن اتریتعم -

 Profi Cookکوک  یپروف برند سرخ کن ریتعم -

 Hardonهاردون  برند سرخ کن اتریتعم -

 Sencorسنکور  برند سرخ کن ریتعم -

 Princess نسسیپر برند سرخ کن اتتعمیر -

 Soliter تریسوال برند سرخ کن تعمیر -



  www.MianaWeb.ir                                                                                      محتوانویس: فرهاد ناجی

8 
 

 Kenwoodکنوود  ر سرخ کن اتریتعم -

 Midea ایدیما برند سرخ کن ریتعم -

 Clatronic کیکلترون برند سرخ کن اتریتعم -

 Gosonic کیگوسون برند سرخ کن ریتعم -

 MAC Styler لریمک استا برند سرخ کن اتریتعم -

 Sergio ویسرج برند سرخ کن ریتعم -

 Nasa Electric کیناسا الکتر برند سرخ کن اتریتعم -

 Larenzaالرنزا  برند سرخ کن ریتعم -

 Bishel شلیب برند سرخ کن اتریتعم -

 Media ایمد برند سرخ کن ریتعم -

 Zilan النیز برند سرخ کن اتتعمیر -

 Kajnachasbکاج نچسب  برند سرخ کن تعمیر -

 Dessini ینیدس برند سرخ کن اتریتعم -

 Eurotop وروتاپی برند سرخ کن تعمیر -

 Thomsonتامسون  برند سرخ کن اتتعمیر -

 Naniwa واینان برند سرخ کن تعمیر -

 Vidas داسیو برندسرخ کن  اتتعمیر -

 Saporساپر  برند سرخ کن تعمیر -

 Hamilton لتونیهم برند سرخ کن اتتعمیر -

 Pars Khazarپارس خزر  برند سرخ کن تعمیر -

 Swiss Homeهوم  سیسوئ برند سرخ کن اتتعمیر -

 Sun Houseسان هاوس  برند سرخ کن تعمیر -

 Camry یکمر برند سرخ کن اتتعمیر -

 Bitron ترونیبا برند سرخ کن تعمیر -

 Frittolosa تولوزایفر برند سرخ کن اتریتعم -

 Imperial الیامپر برند سرخ کن تعمیر -

 Fuhlenفوهلن  برند سرخ کن اتتعمیر -

 Sinbo نبویس برند سرخ کن تعمیر -

 Felix کسیفل برند سرخ کن اتتعمیر -
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 Kaloranceکلورانس  برند سرخ کن تعمیر -

 Paradis سیپاراد برند سرخ کن اتتعمیر -

 Burnerبرنر  برند سرخ کن تعمیر -

 Tulips پسیتول برند سرخ کن اتتعمیر -

 Bellanzoبالنزو  برند سرخ کن تعمیر -

 Classic کیکالس برند سرخ کن اتتعمیر -

 Ackiliss سیلیآک برند سرخ کن تعمیر -

 American Rangeرنج  کنیامر برند سرخ کن اتتعمیر -

 Henny Penny یپن یهن برند سرخ کن تعمیر -

 Waring نگیوار برند سرخ کن اتتعمیر -

 Frymasterمستر  یفرا برند سرخ کن تعمیر -

 Bomannبومن  برند سرخ کن اتتعمیر -

 Monotecمونوتک  برندسرخ کن  تعمیر -

 Dean نید برند سرخ کن اتتعمیر -

 Moulinex نکسیمول برند سرخ کن ریتعم -

 UPE یا یپ وی برند سرخ کن اتتعمیر -

 Land Starلند استار  برند سرخ کن تعمیر -

 GSاس  یج برند سرخ کن اتتعمیر -

 Arzumآرزوم  برند سرخ کن ریتعم -

 Boschبوش  برند سرخ کن اتریتعم -

 Hunceهانس  برند سرخ کن تعمیر -

 Fellerفلر  برند سرخ کن اتتعمیر -

 Hardstoneهاردستون  برند سرخ کن تعمیر -

 Fakirفکر  برند سرخ کن اتتعمیر -

 Royalty Line نیال یالتیرو برند سرخ کن تعمیر -

 و غیره -

 


