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 چای ساز ریتعم
های ما ایرانیان چای است که در هر زمان و مکان نوشیدن آن دانید یکی از بهترین نوشیدنیهمان طور که می

بخش خواهد بود. به مرور زمان و با پیشرفت روزافزون در طراحی و ساخت لوازم خانگی برقی، برای همگان لذت

های معمولی باز کرد. یکی از علل خود را در بین سماور و کتریچای ساز نیز وارد خانه ما ایرانیان شد و جای 

شود. جویی زیادی میاستقبال از چای ساز، سرعت باال در جوش آوردن آب است، زیرا با این روش در زمان صرفه

ده تواند دلیل دیگری برای استفاسوزند که این مورد هم مینکته مثبت دیگر چای سازها این است که بدون آب نمی

 از چای ساز باشد.

کنیم تعمیرات چای ساز را به شما ارایه کنیم تا بتوانید مشکالت رایج موجود در آنها را در این مطلب سعی می

 خودتان برطرف کنید یا در صورتی که تخصص آن را نداشتید به تعمیرکاران زبده فنی بلد بسپارید.

 

 نکات مهم و کلیدی برای نگهداری چای ساز

طور که در مطالب قبلی نیز اشاره شد، بسیاری از مشکالت و ایرادات در لوازم خانگی به طریقه استفاده از همان 

گردد. به همین دلیل اگر برخی از مسائل را در زمان استفاده از این وسایل رعایت کنید، دیگر نیازی به آنها برمی

ها به درستی کار خواهد کرد. در اینجا گروه فنی بلد تعمیرات این لوازم خانگی نخواهید داشت و دستگاه شما سال

 کند.موارد مهم و کاربردی را برای استفاده صحیح از چای سازها به شما ارایه می
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سعی کنید اندازه چای ساز را با توجه به تعداد افرادی که قرار است از آن استفاده کنید، انتخاب نمایید.  -

 ل عمر چای ساز تاثیر زیادی دارد.این مسئله در دراز مدت در افزایش طو

 زدایی کنید.هر چند وقت یک بار سعی کنید رسوبات بسته شده بر روی المنت کتری برقی را رسوب -

شود از آب آشامیدنی تصفیه شده و بدون رسوب در چای ساز خود استفاده سعی کنید تا آنجا که می -

 حداقل برسد. کنید تا امکان بستن رسوب در داخل کتری و دور المنت به

 هیچ گاه چای ساز خود را در نزدیکی اجاق گاز آشپزخانه قرار ندهید. -

 در زمان استفاده از چای ساز مراقب باشید به دستگاه چای ساز آب نفوذ نکند. -

 

 معرفی اجمالی قطعات تشکیل دهنده چای ساز

ما را در درک هر چه بهتر موارد بیان تواند شمسلما شناخت قطعات به کار رفته در چای ساز و آشنایی با آنها می

شده در هنگام تعمیر چای ساز یاری نماید. بنابراین در اینجا به طور خالصه قطعات موجود در چای سازها را به 

 دهیم.شما معرفی و کاربرد هر یک راه شرح می

 های سمتبدنه چای ساز معموال از جنس شیشه، پالستیک و استیل است که این موضوع با توجه به ق

شویم که برای بدنه تواند ترکیبی از همه این موارد باشد. یاداور میمختلف آن متفاوت بوده و حتی می

 شود.های مقاوم در برابر حرارت استفاده میپالستیکی چای ساز معموال از پالستیک
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  شود که میصافی چای ساز برای جلوگیری از ورود تفاله چای به داخل مخزن قوری چای ساز استفاده

 در صورت ایراد یا ایجاد سوراخ در آن باید تعویض گردد.

 اش در برخی از چای سازها تایمری برای مشخص کردن زمان بر روی بدنه چای ساز وجود دارد که وظیفه

 مشخص کردن زمان روشن بودن دستگاه است. 

 امر با تنظیم بر روی  بخش دیگر چای سازها برای گرم نگه داشتن آب و چای درست شده است که این

 شود.جویی میدرجه حرارت متوسط انجام شده و در مصرف انرژی صرفه

 کنند تا این کار با سرعت عملی شود.برای جوش آوردن آب داخل چای ساز از المنت استفاده می 
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 مشکالت رایج چای سازها و چگونگی رفع آنها

 شودچای ساز بعد از جوشیدن آب خاموش نمی -

شود و از اند که پس از جوشیدن آب به طور اتوماتیک دستگاه قطع میسازها طوری طراحی شده اکثر چای

کند. اگر این اتفاق نیفتاد باید به دنبال عیب در سنسور دما و ترموستات ادامه جوشیدن آب جلوگیری می

 کمک بگیرید. چای ساز باشید. برای آزمایش این قطعات و تعویض آن بهتر است از کارشناسان فنی بلد

 شودالمپ مربوط به فعال بودن المنت روشن است، ولی آب گرم نمی -

کار المنت گرم کردن آب داخل کتری برقی است. اگر این المنت به هر دلیلی بسوزد، دیگر آب داخل کتری 

شده  شود. البته قبل از آنکه مطمئن شوید المنت سوخته است، ابتدا باید کابل برق متصلچای ساز گرم نمی

به المنت را بررسی کنید تا قطع نشده باشد. در صورتی که مطمئن شدید المنت چای ساز شما سوخته است، 

توانید با خرید و تعویض المنت دستگاه خود چای سازتان را درست کنید. برای این کار ابتدا کتری چای می

نده المنت به بدنه را باز کنید. در زمان ساز را از سکوی شارژ برداشته آن را برگردانید و چند پیچ اتصال ده

بندی شده آن آسیبی وارد نشود. معموال بر های المنت دقت کنید که به دستگاه و قسمت آبباز کردن پیچ

روی المنت چای سازها مشخصاتی از قبیل ولتاژ و قدرت حک شده است. توجه داشته باشید که در هنگام 

 در اندازه، ولتاژ و قدرت آن توجه کنید.خوانی خرید المنت جدید حتما به هم

 شودکند ولی قبل از جوشیدن آب داخل کتری چای ساز خاموش میچای ساز آب را گرم می -

گردد. در صورتی که این سنسور خراب شده باشد یا به معموال این مسئله باز به سنسور دمای چای ساز برمی

گیری کند و بر اساس آن کار خود را به درستی انجام دازهتواند دمای واقعی آب را اندرستی کار نکند، نمی

توان این مشکل را حل کرد. البته به یاد داشته باشید که قبل از اینکه نگاهتان به دهد. پس با تعویض آن می

 سمت سنسور دمای چای ساز برود، از ضعیف نبودن برق منزل یا محل کارتان مطمئن شوید.

 شودچای ساز روشن نمی -

ممکن است این اتفاق برای شما بیفتد که با زدن دوشاخه چای ساز به پریز برق، چای ساز شما اصال روشن 

نشود. دالیل زیادی برای این مشکل وجود دارد که باید یک به یک آنها را بررسی کنید. در ابتدا و قبل از هر 

توانید چای ساز خود را برای این کار میکنید، مطمئن شوید. کاری از سالم بودن پریزی که از آن استفاده می

کنید را آزمایش تا از وجود برق در آن به پریز برق دیگری بزنید یا با فازمتر پریز برقی که دارید استفاده می

اطمینان حاصل کنید. اگر از درست بودن پریز اطمینان یافتید، به سراغ دوشاخه و کابل برق چای ساز بروید 

زیرا وجود هرگونه آسیب در دوشاخه و کابل برق ممکن است علت این مسئله باشد. اگر  و آن را بررسی کنید
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از بررسی این موارد به نتیجه نرسیدید، کلید روشن و خاموش شدن دستگاه را آزمایش کنید که به درستی 

 های متصل به کلید ممکن است شل شده یا قطع شده باشند.عمل کند، چون گاهی اوقات سیم

اند که در صورت درست قرار ندادن کتری و ته باشید که برخی از چای سازها آنگونه طراحی شدهدقت داش

 قوری بر روی پایه تعبیه شده، چای ساز روشن نشود. پس قبل از هر کار از این امر مطمئن شوید.

چای ساز شما  در آخر اگر هیچ کدام از این موارد مشکل شما را حل نکرد احتماال ایراد در برد الکترونیکی

ای فنی بلد بسپارید تا برد خواهد بود. در اینجا دیگر کار را باید به دستان پرتوان تعمیرکاران زبده و حرفه

 الکترونیکی چای ساز شما را تعمیر کنند.

 علت بستن الیه چربی مانند بر روی آب در چای سازها چیست -

توانید از آب آشامیدنی منطقه شما بستگی دارد. شما می این مسئله ارتباطی با چای ساز شما ندارد، بلکه به آب

 ها یا آب تصفیه شده استفاده کنید تا با این مشکل مواجه نشوید.موجود در فروشگاه

 پرددر زمان استفاده از چای ساز فیوز منزل می -

را بررسی کنید. این اگر این اتفاق افتاد سریعا چای ساز را از پریز برق جدا کرده و تمامی اتصاالت کابلی آن 

مسئله ممکن است به دلیل اتصال کوتاه بین اجزای داخلی چای ساز صورت گرفته باشد. برای درست کردن 

 توانید با تعمیرکاران فنی بلد تماس بگیرید. و تعمیر چای ساز می

 شودشود، ولی آب داغ نمیساز روشن می چای -

ه در چای ساز است. بنابراین اگر آب شما گرم و داغ عامل اصلی داغ شدن و جوشیدن آب المنت تعبیه شد

 شود باید اتصاالت مربوط به المنت و خود المنت را بررسی و آزمایش کنید.نمی

 کار نکردن کلیدهای چای ساز -

بخار آب زیاد یا نشتی آب از طرق مختلف به مدارات زیر کتری برقی ممکن است چای ساز را دچار صدمه 

افتاد حتما چای ساز را سریعا از برق کشیده و آن به به تعمیرکاران متخصص و ماهر کند. اگر این اتفاق 

 بسپارید. 

 بندد، برای رفع آن چه باید کردکتری چای ساز جرم می -

های قبلی به آن اشاره کردیم، بستن رسوب به دلیل نوع آب آشامیدنی شهری آن همان طور که در سوال

ای یا آب تصفیه شده استفاده کرد. توان از آب آشامیدنی کارخانهمسئله می منطقه است. برای جلوگیری از این

ولی اگر خواستید با همان آب شهری موجود در چای ساز چای درست کنید، نگران نباشید. پس از جوشیدن 

 آب جوش کمی صبر کنید تا امالح ته نشین شوند، سپس اقدام به درست کردن چای کنید. 
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خواهید جرم بسته شده ممکن است جرمی در داخل کتری چای ساز ببندد، ولی اگر می البته به مرور زمان

توانید با آبلیمو یا سرکه این کار را انجام دهید. در داخل کتری چای ساز را هر بار تمیز کنید، به راحتی می

د محلول درست شده برای این کار ابتدا این موارد را با آب رقیق کرده، سپس در داخل کتری ریخته و بگذاری

شود جرم داخل کتری چای ساز شما در داخل کتری چای ساز بجوشد. مسلما اسیدی بودن این مواد باعث می

از بدنه جدا شود. سپس کتری را به خوبی با آب شستشو دهید تا کل رسوبات کنده شده از بدنه کامال از بدنه 

 جدا شده و داخل کتری چای ساز شما تمیز شود.

 

 تعمیر چای ساز هزینه

دانید، هزینه تعمیر لوازم خانگی با توجه به تعمیر یا تعویض قطعه معیوب محاسبه خواهد مسلما همان طور که می

شود و تعمیرکاران فنی بلد بر اساس آن لیست شد که این موضوع بر اساس لیستی از قبل مشخص شده ارایه می

روشن است که هزینه تعویض قطعه از تعمیر آن بیشتر خواهد بود، کنند. نسبت به دریافت هزینه از شما اقدام می

کنند تا هزینه پرداختی ای را که قابل تعمیر باشد تعمیر میولی نگران نباشید، چون تعمیرکاران فنی بلد قطعه

ه به شما به حداقل برسد. شایان ذکر است که به غیر از هزینه تعمیر یا تعویض قطعه، هزینه دستمزد نیز با توج

دهند متغییر خواهد بود. ولی نیاز نیست فکر خود را درگیر کنید، چون کاری که تعمیرکاران فنی بلد انجام می

 تمامی این موارد با توجه به قیمت مصوب انجام خواهد گرفت. 
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 تعمیرات انواع چای ساز در فنی بلد

گروه فنی بلد افتخار دارد که کلیه لوازم خانگی معیوب شما را تحویل گرفته و با قیمتی مناسب و با سرعتی باال 

ای فنی کلیه لوازم خانگی برقی شما را تحویل و پس از تعمیر به شما ارایه نماید. کارشناسان و تعمیرکاران حرفه

فنی در  ایران ساز موجود در بازار یچا یبرندها یتمامکه  بلد همیشه در کنار شما خواهند بود. الزم به ذکر است

 توان برندهای زیر را نام برد.ترین این برندها می. از جمله معروفباشدیم ریقابل تعم بلد

 Brilliant انتیساز برل یچا -

 Boschساز بوش  یچا -

 Pars Khazarساز پارس خزر  یچا -

 Tefalساز تفال  یچا -

 Dessini ینیساز دس یچا -

 Delmonti یساز دلمونت یچا -

 Sergio ویساز سرج یچا -

 fellerساز فلر  یچا -

 Philips پسیلیساز ف یچا -

 Kenwoodساز کنوود  یچا -
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 Gosonic کیساز گوسون یچا -

 Magic کیساز مج یچا -

 Hardstoneساز هاردستون  یچا -

 Hamilton لتونیساز هم یچا -

 Hugelساز هوگل  یچا -

 و غیره -

اند اعتماد و اطمینان مشتریان را به خود جلب کرده و ها تجربه توانستهبلد با سالهای فنی خوشبختانه تکنسین

طوری عمل کنند تا مشتریانی که برای اولین بار از گروه فنی بلد مشاوره گرفته و کار تعمیر لوازم خانگی خود را 

ای فنی بلد با طی کردن حرفه اند، از مشتریان همیشگی فنی بلد شوند. تعمیرکارانبر عهده این گروه قرار داده

اند، توانسته است های آموزشی تخصصی و آشنایی با برندهای مختلفی که حتی به تازگی وارد بازار ایران شدهدوره

سرعت و دقت در تعمیر لوازم خانگی را از جمله چای سازها به شکلی اصولی انجام دهند. ضمنا حفظ احترام و 

گر خصوصیات گروه فنی بلد است. همچنین همراه داشتن قطعات مورد نیاز برای مداری از دیرعایت اصول مشتری

جویی شما در زمان و تسریع هر وسیله قابل تعمیر در محل نیز از دیگر خصوصیات این گروه است. این کار به صرفه

 کند.در تعمیر لوازم خانگی معیوب شده کمک زیادی می

 

 


