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 سماور برقی ریتعم

های سنتی که از قدیم های دور نوشیدن چای رسم مردم ایران و حتی دنیا بوده است. یکی از این روشاز گذشته

در ایران و کشورهایی مانند روسیه متداول بوده، استفاده از سماورهایی از نوع زغالی و نفتی و امروزه از نوع برقی 

های کار اکثریت افراد در کشورمان است، به ها و محلامروزه مهمان خانه است. انواع سماورهای برقیو گازی 

 همین دلیل خرابی سماور برقی ممکن است برای شما زیاد اتفاق بیفتد.
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 نکات مهم و کلیدی برای نگهداری صحیح از سماور برقی

  متاسفانه عالوه بر علت عمده خرابی در سماورهای برقی سقوط آن از روی کابینت است. این مسئله

شود، به همین دلیل گرفتگی میخسارت به سماور و شکستگی آن، منجربه خطراتی مانند سوختگی و برق

 باید نکات ایمنی را در مورد سماور برقی به دقت رعایت کنید.

 .در صورت امکان حتما سماور برقی خود را به وسیله یک سیم به سیم ارت منزل خود وصل کنید 

  خوردگی یا پارگی در سیم برق سماور برقی خود حتما نسبت به تعمیر یا تعویض سیم یا ضربدر صورت

 دوشاخه آن اقدام کنید.

  همیشه به یاد داشته باشید که به علت سرریز شدن آب در زمان جوشیدن آب، حتما سماور را کامال پر

 نکنید و فضای خالی مناسب برای این مسئله در نظر بگیرید.

 نه اتصالی را به دقت و با سرعت بررسی کرده و نسبت به تعمیر آن یا توسط خودتان یا توسط وجود هرگو

 تعمیرکاران فنی بلد اقدام کنید.

 است، در نتیجه حرارت زیر سماور برقی با توجه به اینکه المنت سماور برقی در انتهای سماور تعبیه شده

پارچه، پالستیک، چوب و غیره در زیر سماور جدا  زیاد خواهد بود. لذا از قرار دادن اجسامی از جنس

 خوددداری کنید.

 

 عیوب متداول سماور برقی و نحوه رفع آنها
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 شودسماور برقی روشن نمی -

مانند بسیاری از وسایل دیگر، در ابتدا باید پریز برق خود را به وسیله فازمتر، ولتمتر یا آومتر بررسی کنید. اگر 

مطمئن شدید که پریز سالم است، سپس باید دوشاخه و ورودی برق سماور را بررسی کنید تا پارگی یا خرابی 

 در سیم وجود نداشته باشد. 

باید آب داخل سماور را خالی کرده و سماور را پشت و رو کنید. سپس  اگر این موارد هم مشکلی نداشت

های داخلی را رصد کنید تا در بخش فاز یا نول قطع شدگی وجود نداشته درپوش مربوطه را باز کرده و سیم

های داخلی سماور در این زمان مواجه شوید که مسلما باشد. همچنین ممکن است با صحنه سوختگی سیم

 ها را در این حالت تعویض کنید تا سماور مجددا قابل استفاده باشد.باید سیم

شود در حالی که ترموستات خاموش زنیم سماور روشن میدر زمانی که سمار برقی را به برق می -

 است

افتد. به همین دلیل برای رفع آن باید ترموستات معموال این مسئله به دلیل تنظیم نبودن ترموستات اتفاق می

توان ترموستات را روی حالت خاموش قرار داد، سپس با های ساده میظیم کرد. برای تنظیم ترموستاترا تن

های ساعت بچرخانید. به محض اینکه پیچ گوشتی، پیچی را که برای این کار تعبیه شده در خالف جهت عقربه

تر یم است، کار کمی مشکلصدای تق شنیدید، از پیچاندن پیچ دست بکشید. اگر ترموستات شما فاقد پیچ تنظ

خواهد بود. برای تنظیم باید خار ترموستات را از محور جدا کرده و ترموستات را بدون خار در حالت خاموش 

قرار داده، سپس آن را بچرخانید. به محض شنیدن صدای تق مانند خار را مجددا جا زده و سماور را آزمایش 

 کنید.

 یم، ولی مجددا المنت دستگاه سوخت. علت چیست؟به تازگی المنت سماور را تعویض کرد -

اگر این اتفاق افتاده باشد، احتمال سوراخ شدن مخزن سماور و نشت آب )هر چند کم( وجود دارد. سماور را 

 خالی کرده و به دقت دنبال نشتی گشته و به دنبال رفع آن باشید.

 دوقلو استفاده کرد؟توان از چسب برای پوشاندن سوراخ داخل مخزن سماور آیا می -

شاید این کار رایج باشد، ولی اصال اصولی و درست نیست و ممکن است باعث خرابی بیشتر دستگاه یا حتی 

کاری است که آن آسیب به خود شما شود. برای برطرف کردن سوراخ مخزن سماور برقی بهترین روش قلع

 شود.هم توسط استادکاران ماهر انجام می

 ب میچکد؟چرا از کف سماور آ -
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ترین حاالت برای این ایراد است. مسلما با تعویض این واشرها شما احتمال خرابی واشرهای المنت از رایج

تواند هم توانید مجددا از سماور خود استفاده کنید. به یاد داشته باشید که عدم توجه به این موضوع میمی

ین مسئله را جدی گرفته و در اسرع وقت برای رفع زا باشد، پس اتان آسیببرای شما و هم برای سماور برقی

 آن اقدام کنید.

 شودکند، ولی المپ آن روشن نمیسماور برقی کامال درست کار می -

در ابتدا سماور را خالی کرده، پشت رو نموده و دریچه زیر آن را باز کنید. سپس به دنبال قطعی برق المپ 

پیدا کردید، احتمال سوختگی المپ وجود دارد که معموال با تعویض ها و اتصاالت اطمینان بگردید. اگر از سیم

 گردد. آن این مشکل رفع می

 شودقبل از اینکه آب سماور بجوشید، سماور خاموش می -

مسلما این ایراد از ترموستات است. با تنظیم کردن ترموستات طبق آموزش داده شده در سواالت قبلی، این 

های حرارتی تواند ناشی از خرابی در عایقلبته غیر از این مورد این مسئله میمشکل قابل رفع خواهد بود. ا

 سمار برقی شما نیز باشد که با تعویض آنها این مشکل قابل اصالح است.

 شودشود، ولی آب گرم نمیالمپ خبر سماور برقی روشن می -

مشکل را در آنجا نیافتید، احتمال  در این هنگام ابتدا باید به دنبال قطعی سیم در زیر سماور بگردید. اگر

سوختن المنت وجود دارد. اگر المنت را به وسیله آومتر آزمایش کردید و خرابی آن مورد تایید واقع شد، باید 

 نسبت به تعویض المنت اقدام کنید. 

 بدنه سماور برقی برق دارد -

ریعا باید سماور را خاموش و آن را های داخلی سماور به بدنه باشد که ستواند اتصال سیممهمترین دلیل می

ها، قطعات الکترونیکی، المپ، المنت و غیره باشد. تواند ناشی از اتصال بین سیمبرطرف کرد. این مسئله می

 به همین دلیل تک به تک قطعات باید وارسی شوند.
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 فنی بلد مشاور شما در تعمیرات سماور برقی

کرده است که با دانش روز و ایرادات کلیه ای و تحصیلتعمیرکاران حرفهگروه فنی بلد متشکل از کارشناسان و 

توانند تعمیر وسایل برقی خانگی و حتی صنعتی شما را در لوازم خانگی آشنایی الزم را دارند، به همین دلیل می

که مقدور باشد  ترین قیمت انجام دهند. علت این امر این است که گروه فنی بلد تا آنجاکمترین زمان و با پایین

ای نباشد، نسبت به تعویض قطعات لوازم خانگی شما را از جمله سماور برقی تعمیر کرده و در صورتی که دیگر چاره

ای فنی کند. لیست زیر تعداد اندکی از برندهای مطرح موجود در بازار ایران است که تیم حرفهقطعات اقدام می

 بلد اشراف کامل روی تعمیر آنها دارد.

 پالن  یسماور برقعمیر تPlan 

  راسل  یبرق سماورتعمیرRasel 

  والدیر یبرق سماورتعمیر Riwald 

  انیزمرد یبرق سماورتعمیر Zomorrodian 

  ژانومه  یبرق سماورتعمیرjanome 

  ساپر  یبرق سماورتعمیرsapor 

  نسب یعال یبرق سماورتعمیرAlinasab 

  فلر  یبرق سماورتعمیرFeller 
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  مونوتک  یبرق سماورتعمیرMonotec 

 ایران موجود در بازار یتمام برندهاسماور برقی در  تعمیر و 
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 تعمیر سشوار خانگی و سشوار صنعتی

ها بسیار بااهمیت تلقی امروزه استفاده از سشوار به عنوان یکی از ابزارهای مهم در هر خانه مخصوصا برای خانم

تواند کند. مطمئنا ایراد و خرابی در سشوار میپیرایش افراد خانواده کمک زیادی می شود. این ابزار به آرایش ومی

دغدغه فراوانی را در بین اعضای خانواده ایجاد کند، به همین دلیل ما در اینجا سعی خواهیم کرد تا ایرادات متداول 

عملکرد سشوارهای صنعتی نیز تقریبا  های رفع آنها را بازگو کنیم. شایان ذکر است کهحلدر سشوار را بیان و راه

تواند شما را در حل مشکل مشابه سشوارهای خانگی است، به همین دلیل خواندن و آشنایی با موارد یاد شده می

 سشوارهای صنعتی و تعمیر آنها نیز یاری کند.

 

 سشواراز  حیصح ینگهدار یبرا یدینکات مهم و کل

  مجدد بررسی کنید تا پارگی یا فشردگی نداشته باشد. در صورت همواره سیم سشوار را قبل از استفاده

 مشاهده چنین مشکلی حتما نسبت به درست کردن سیم یا تعویض آن اقدام کنید.

  دقت داشته باشید تا به سشوار ضربه وارد نشود، این مسئله مخصوصا در زمانی که سشوار روشن است یا

های به تازگی خاموش شده، حساسیت بیشتری وجود دارد، چون با ضربه وارد شده ممکن است المنت

 سشوار از جای خود درآمده و اتصالی کند. 
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 روشن نگه ندارید، زیرا این کار باعث آسیب زیاد به سشوار  های طوالنی یکسرههیچ وقت سشوار را در زمان

خواهد شد. به همین دلیل در زمان استفاده زیاد از سشوار بهتر است بین فواصل استفاده از آن فاصله 

 بیندازید.

  .از پاشیدن یا ریختن آب بر روی سشوار جدا جلوگیری کنید 

  کنید.در زمان تعمیر سشوار حتما سشوار را از برق جدا 

  مراقب باشید تا موهای شما به بخش مشبک انتهای سشوار نزدیک نشود، چون ممکن است موهای شما

 را دچار آسیب کند.

 

 و نحوه رفع آنها سشوارمتداول  وبیع

 شودسشوار روشن نمی -

مانند سایر لوازم خانگی دیگر اگر این اتفاق افتاد، ابتدا پریز مورد استفاده خود را تغییر دهید، اگر مشکل حل 

شد که ایراد از پریز برق شما بود، ولی اگر حل نشد، احتمال ایراد در کلید روشن و خاموش کردن سشوار 

های کلید روشن و خاموش را جدا کرده ی از سیمتواند باشد. برای بررسی این مسئله باید سشوار را باز و یکمی

متر این بخش را آزمایش کنید. در صورت اطمینان از خرابی کلید باید نسبت به تعویض و سپس به وسیله اهم

آن اقدام نمایید. اگر این مورد هم درست بود و کلید مشکلی نداشت، متاسفانه ایراد در موتور سشوار خواهد 
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سوختن موتور سشوار استفاده بیش از حد و مداوم از آن است. برای رفع این مشکل  هایبود. یکی از علت

ای و متخصص فنی بلد بسپارید تا در اسرع وقت سشوار را تعمیر و توانید سشوار را به تعمیرکاران حرفهمی

 تحویل شما دهند. 

 کندسشوار روشن شده ولی باد گرم تولید نمی -

ایجاد شده از سشوار به دلیل عبور جریان هوا از یک سیم داغ با مقاوت باال دانید گرمای طور که میهمان

شود. است. فن سشوار هم هوا را از بین این سیم داغ عبور داده و باعث گرم شدن باد خروجی سشوار می

سپس به  بنابراین در صورتی که سشوار باد گرم تولید نکند، ابتدا سشوار را باز کرده و این دو سیم را بیابید.

متر بسته بودن مدار بین دو سیم را بررسی کنید. همچنین دقت کنید که اگر سشوار باد سرد وسیله مولتی

تواند این مسئله را حل شود که با تعویض آن میبینی میکرد، احتمال اشکال در المنت سشوار پیشتولید می

 کنید.

 شودسشوار بیش از حد گرم می -

گاهی اوقات ممکن است برای شما رخ دهد. این داغ شدن حتی تا جایی پیش  داغ شدن بیش از حد سشوار

رود که عالوه بر آسیب به موها، ممکن است بدنه سشوار را نیز دچار ذوب شدن قرار دهد. این مشکل به می

که  باشد. زمانیاحتمال زیاد از ترموستات سشوار است، زیرا عملکرد ترموستات در واقع کنترل جریان مدار می

های سشوار به هم جوش بخورند، ترموستات به درستی عمل نکرده و به علت استفاده زیاد از سشوار کنتاکت

سشوار بیش از حد داغ خواهد شد. اگر این بخش از سشوار دچار آسیب شود، چون با بخش المنت سشوار 

 یکی است، باید هم زمان هر دو بخش تعویض شوند.

 ددهسشوار بیش از حد صدا می -

ای توجه داشته باشید که سشوار دارای پروانه است که به مرور زمان یا در اثر ضربه ممکن است سیم یا قطعه

به این پروانه گیر کرده و صدای ناهنجار تولید کند. برای رفع این مشکل باید سشوار را باز کرده و بررسی 

داخلی گیر نکرده باشد. اگر این صدا به دلیل های فن ای از قطعات داخلی سشوار به پرهکنید که سیم یا قطعه

های موتور سشوار این مسئله را رفع کرد. توان با تعویض بوش یا بلبرینگایراد مکانیکی در دستگاه باشد، می

تواند یکی دیگر از مواردی باشد که منجربه تولید همچنین تکان خوردن فن و لق زدن آن در زمان گردش می

های متصل به آن ار شما شود. این مسئله نیز با باز کردن سشوار و سفت کردن پیچصدای ناهنجار در سشو

تواند قابل رفع باشد. به یاد داشته باشید که عالوه بر موارد یاد شده، زغال موتور را نیز بررسی کنید، چون می

ا آزار دهد. مسلما زنی این صداها تولید شود و شما رممکن است با کوچکتر شدن زغال سشوار در زمان جرقه

 حل این موضوع باشد.تواند راههای بلندتر نیز میها با زغالتعویض این زغال
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 ایجاد بوی بد در سشوار هنگام استفاده -

معموال بوی بد ناشی از گرد و خاک موجود در داخل سشوار است و ایراد در فن سشوار نیز عامل دیگری 

این موضوع بهتر است سشوار خود را باز کرده و فیلتر آن را تمیز  تواند برای این مسئله باشد. برای رفعمی

توانید پس از در آوردن فیلتر، آن را با آب و صابون شسته و پس از خشک کنید. برای تمیز کردن فیلتر می

 شدن در جای خود قرار دهید.

 

 سشوار راتیبلد مشاور شما در تعم یفن

نگرانی و دغدغه کیفیت خدمات و پشتیبانی را نخواهید داشت، زیرا اگر  شایان ذکر است که در فنی بلد دیگر شما

ترین قطعات را برای سشوار شما از هر برندی نیاز به تعویض قطعات پیدا کند، گروه فنی بلد بهترین و باکیفیت

خواهد داد. برای تعویض در اختیار دارد و با تعمیر یا تعویض به موقع، سشوار شما را مانند روز اول به شما تحویل 

های بیشتر را توانید با کارشناسان و تعمیرکاران ما در فنی بلد تماس گرفته و راهنماییکسب اطالعات بیشتر می

 از آنان دریافت کنید.

 


