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 یابی، سرویس و تعمیر زودپزعیب
باشد. البته زودپز مسلما زودپز یک ابزار برای پخت و پز است که ظاهر آن مشابه یک قابلمه معمولی و ساده می

های زیادی با یک قابلمه معمولی دارد. این تفاوت را باید در فشار باالی داخل زودپز جستجو کرد، زیرا فشار تفاوت

شود. شایان مواد غذایی ریخته شده در داخل آن می باال در محفظه زودپز باعث سرعت بخشیدن به پخت غذا و

کنند، که در حالت نرمال این عدد برای زودپزهای گیری میاندازه PSIذکر است که معموال میزان فشار را با 

معموال در بازار این دستگاه در دو مدل برقی و  باشد.می 12و برای زودپزهای برقی حدود  15روگازی حدود 

ها با اینکه عملکردی ساده دارند، ولی به دالیل ایمنی از حساسیت زیادی در شود. این دستگاهمیروگازی یافت 

کارگیری برخوردار هستند. به همین دلیل عدم رعایت نکات ایمنی و نگهداری آن باعث خرابی هنگام استفاده و به

 زودهنگام این وسیله خواهد شد.

ا توجه به نیاز مصرفی اندازه مورد نظر را خریداری کنید. اندازه انتخابی در هنگام خرید زودپز باید دقت شود که ب

نفره  4ای شما به تعداد خانوار و غذایی که قصد پختن آن را در زودپز دارید، بستگی دارد. اگر دارای خانواده

 8و  6انید از نوع تولیتری برای شما کافی است. ولی اگر تعداد خانواده شما بیشتر است، می 4هستید، یک زودپز 

لیتری آن نیز استفاده کنید. همچنین جنس بدنه آنها باید از جنس استیل ضد زنگ یا آلومینیوم باشد. البته استیل 

باشد، پس به هنگام خرید از جنس ضد زنگ مسلما دارای کیفیت بهتر و عمر بیشتری برای استفاده در زودپز می

تلفی از زودپزها در بازار موجود هستند، ولی معموال نوع دسته بلند آن های مخبدنه آن مطلع باشید. اگرچه مدل

 تر است.جایی آسانگیرد، چون کار کردن با آن در هنگام جابهبیشتر مورد استقبال قرار می

دانید، دو نوع زودپز وجود دارد. نوع روگازی و مرسوم آن حرارت خود را از شعله اجاق گاز تامین همان طور که می

کشند. در مدل ها معموال تایمر ندارند و برخی از آنها سوت میکند و منبع گرمایی بر روی خود ندارد. این مدلمی

روگازی باید مراقبت بیشتری به خرج دهید و زودپر را به مدت طوالنی به حال خود رها نکنید. تجربه نشان داده 

کنند، مخصوصا زمانی که جنس بدنه آنها از استیل یاست که نوع روگازی زودپزها بیشتر از نوع برقی آن عمر م

ضدزنگ ساخته شده باشد. نوع دیگر زودپزها نوع برقی آن است. این دسته با اتصال به برق حرارت خود را تامین 

توان به وسیله تایمز زمان پخت آن را تنظیم کرد تا خود دستگاه پس از طی زمان تعیین کنند، که به راحتی میمی

کنند به موش شود. البته ناگفته نماند که زودپزهای برقی به اندازه زودپزهای روگازی حرارت تولید نمیشده خا

همین دلیل میزان زمان پخت در زودپزهای گازی به مراتب کمتر از زودپزهای برقی است. همچنین عمر مفید 

های روگازی تنها یک قابلمه مقاوم باشد، چون زودپززودپزهای روگازی بسیار بیشتر از عمر زودپزهای برقی می

 ها امکان خراب شدن در آنها وجود ندارد.هستند و به همین راحتی
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 یابی زودپزعیب

است کند، مطمئنا دچار مشکل شدهاگر زودپز شما از عملکرد مناسبی برخوردار نیست و به شکل مناسبی کار نمی

صورتی که موفق به رفع و تعمیر آن نشدید، حتما آن را به یک که باید موارد مختلف زیر را بررسی نموده و در 

ترین تعمیرکاران ایترین و حرفهتجربهای و ماهر در فنی بلد بسپارید. تعمیرکاران این شرکت از باتعمیرکار حرفه

اسرع لوازم خانگی در کشور هستند و تعمیر وسایل خانگی شما را از جمله تعمیر و سرویس زودپز برای شما در 

 دهند.وقت و با کیفیت باال انجام می

 کنید، ممکن است موارد زیر برای زودپز شما اتفاق بیفتد:اگر در منزل از زودپز استفاده می

 شود فشار الزم در داخل زودپز های زودپز در حال خارج شدن است که همین امر باعث میبخار از جداره

 ، تامین نگردد.ر داخل محفظهشما برای پخت سریع موادغذایی ریخته شده د

 .عدم بسته شدن در زودپز 

 دیدگی واشر الستیکی دور در زودپز.آسیب 

 .خراب شدن یا از کار افتادن سوپاپ اطمینان زودپز 
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 .افزایش زمان پخت موادغذایی در زودپز 

 
 نکات ایمنی در هنگام استفاده از زودپز

، خطر ترکیدن و انفجار زودپز است. زیرا همان طور که بیان تواند رخ دهدمهمترین خطری که برای یک زودپز می

کند. به همین شد زودپز برای سرعت بخشیدن به پخت مواد غذایی از فشار باالی ناشی از بخار آب استفاده می

دلیل در صورتی که به هر علت بخار اضافی آب نتواند از مخزن زودپز خارج شود، این وسیله همانند یک بمب عمل 

های جسمی و مالی گردد. پس برای اینکه این ه و ممکن است منفجر شود و موجب بروز صدمات و آسیبکرد

 موارد اتفاق نیفتد، بهتر است به نکات زیر توجه کنید.

  .اولین نکته این است که اگر زودپز شما دفترچه راهنمایی دارد، حتما قبل از استفاده آن را به دقت بخوانید

 است.هم و حیاتی در مورد امنیت و نگهداری آن درج شدهچون مطمئنا نکات م

  سعی کنید بیش از یک سوم از ظرفیت محفظه زودپز را از آب پر کنید، البته برای زودپزهای بزرگتر این

 تواند تا دو سوم نیز صدق کند.مسئله می

 رزید توجه ویژه ن مینکته مهم دیگر این است که در هنگام استفاده از زودپز به مواد غذایی که داخل آ

اندازد و این لعاب و کف ایجاد شده باعث داشته باشید. چون برخی مواد غذایی در هنگام پخت لعاب می

شود. مواد غذایی مختلفی مانند بسته شدن مجاری سوپاپ اطمینان زودپز شده و موجب ترکیدن آن می
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توانند باعث این مسئله و غیره می دانهجو پرک شده، ماکارونی، بلغور گندم، رشته فرنگی، حبوبات ریز

 شوند. 

  همیشه به یاد داشته باشید که حلقه الستیکی واقع در دورتادور درپوش زودپز و همچنین سوپاپ اطمینان

اهمیت و کاربردی هستند. پس بهتر است پس از هر بار استفاده موجود در باالی در این وسیله، بسیار پر

 خوبی شسته و مجددا با دقت سر جای خود نصب کنید.  از زودپز، این دو را به

  به این علت که الستیک دور درپوش زودپز با کوچکترین آسیبی مثل پارگی و یا شل شدن، منجربه

عملکرد نامناسب زودپز شما خواهد شد، در صورتی که چنین عالیمی را مشاهده کردید، حتما در اسرع 

 وقت نسبت به تعویض آن اقدام کنید. 

 تری هستند و معموال به صورت های بزرگتر و محکمها، دارای دستهزودپزهای امروزی بر خالف اکثر قابلمه

های مربوط به اند. به همین دلیل گاهی ممکن است نیاز باشد پیچیکپارچه با محفظه زودپز ساخته نشده

 است، سفت شوند.آن را که شل شده

  اطمنان زودپز را بررسی کنید که درست عمل کند و منافذ آن باز باشد، قبل از استفاده باید حتما سوپاپ

 زیرا در غیر این صورت ممکن است خطر انفجار رخ دهد.

 .از پختن غذاهای خشک با این وسیله جدا خودداری کنید 

  در زمان باز کردن درپوش زودپز، حتما از خالی بودن بخار آب داخل آن و عدم وجود فشار هوا اطمینان

توانید از مانده بخار نیز میحاصل کنید و سپس درپوش آن را به آرامی بردارید. برای خالی کردن باقی

 سوپاپ اطمینان استفاده کنید.

 جا کنید، زیرا در صورتی که شعله زیاد باشد تنها زمانی که زیر شعله زودپز شما کم هست، زودپز را جابه

ممکن است این کار خطرناک بوده و نیاز به دقت بیشتری فشار داخل زودپز به حداکثر خود رسیده و 

 جایی داشته باشد.برای جابه

  به این نکته هم توجه کنید که زودپز را روی شعله زیاد به شکل دایم قرار ندهید، زیرا این مسئله ممکن

 است خطرناک باشد.

 ل زودپز باال بوده و بخار آب درون برخی از انواع زودپزها قفل ایمنی دارند. این قفل تا زمانی که فشار داخ

دهد. این مسئله پس از کاهش فشار داخل زودپز و کم آن زیاد باشد، اجازه باز شدن درپوش زودپز را نمی

 توانید به راحتی در آن را باز کنید.شدن بخار داخلی، غیرفعال شده و شما پس از آن می
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 نکات کلیدی برای پیشگیری از تعمیر
 زنداز زودپز از درپوش آن بخار بیرون می هنگام استفاده 

کند. به همین دلیل حلقه الستیکی موجود در دور درپوش زودپز از نشت بخار به بیرون زودپز جلوگیری می

پس از استفاده باید این الستیک را به دقت شسته و بررسی شود تا ایراد یا پارگی نداشته باشد. نشت بخار آب 

تواند از این نظر خطرناک باشد که بخار آب بسیار داغ است و در صورت برخورد پز میهای درپوش زوداز جداره

با دست ممکن است باعث سوزش شدید آن شود. الزم به ذکر است که اگر متوجه نشتی در زودپز خود شدید 

نتقال پیدا حتما به سرعت زودپز را خاموش کرده و سوپاپ اطمینان را فشار دهید تا بخار داخل آن به بیرون ا

 کند. سپس درپوش زودپز را به آرامی باز کرده و الستیک دور درپوش را به دقت وارسی کنید.

 شوندفشار داخلی زودپز کم بوده و مواد غذایی دیر پخته می 

دانید وجود نشت در زودپز باعث کم شدن فشار داخل محفظه شده و همین امر سبب پخت همان طور که می

شود. به همین دلیل این مسئله مهم است که قبل از روشن کردن زودپز حتما داخل آن میدیرتر مواد غذایی 

تواند وجود شعله بسیار کم برای زودپز درپوش آن را به درستی چفت کنید. همچنین یکی دیگر از دالیل می

مواد غذایی  شما باشد. چون فشار ایجاد شده توسط بخار آب داخل زودپز ممکن است به قدری پایین باشد که

 تواند با زیاد کردن معقول شعله حل شود.داخل محفظه به سرعت پخته نشوند. این امر می

 تر شدن زمان پخت مواد غذایی داخل زودپزطوالنی 
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دالیل مختلفی برای این امر ممکن است وجود داشته باشد، از جمله پر کردن زیاد آب داخل محفظه زودپز، 

در داخل زودپز و شل بودن در زودپز به علت نبستن و چفت نکردن مناسب یا  قرار دادن موادغذایی منجمد

 خرابی الستیک دور درپوش زودپز.

 عدم روشن شدن صفحه نمایش زودپز 

این مسئله ممکن است به دالیل زیر رخ دهد. برخی از زودپزها ممکن است سیم برقشان مجزا از دستگاه بوده 

ستی در جای خود قرار نگرفته باشد. با سفت کردن آن شاید مشکل حل تواند شل شده باشد یا به درکه می

شود. اگر این مسئله نبود، مطمئن شوید دوشاخه و پریز مورد استفاده شده سالم بوده و مشکل خاصی نداشته 

 توانید از پریز دیگری برای این کار استفاده کنید.باشند. برای اطمینان بیشتر می

 زندزودپز برقی مدام بوق می 

رسد بوق بزند، روندی طبیعی است. ولی شود یا تایمر آن به پایان میاگر زودپز شما زمانی که دارد گرم می

دهنده ایراد و خرابی در دستگاه شما است. معموال بر روی نمایشگر موجود بر اگر این بوق دایمی باشد، نشان

توانید متوجه خطای داده شده شوید. چه میشود که از روی دفترروی زودپزهای برقی کد خطایی نوشته می

البته به طور معمول معموال بوق مداوم نشان دهنده داغ شدن بیش از حل زودپز و احتمال خظر برای آن است 

تا شما را آگاه کند. پس در این هنگام بهتر است زودپز را خاموش کرده و پس از خارج کردن بخار آب آن را 

 باز و وارسی کنید.

  دارای بوی نامطبوعی در هنگام استفاده استزودپز 

تواند بوهای مختلف را به خود جذب کند. به همین دلیل در هنگام پخت واشر الستیک دور درپوش زودپز می 

یک غذا پرادویه این بو ممکن است بر روی الستیک مانده باشد و در پخت غذای دیگر به صورت نامطبوعی 

گذارد. برای جلوگیری از بته خوشبختانه این موضوع روی طعم غذا تاثیری نمیبویی را از خود متصاعد کند. ال

این کار باید الستیک درپوش را پس از هر بار استفاده به خوبی شستشو دهید. اگر با این کار این مسئه حل 

بو به شیرین بیندازید و سپس آن را شستشو دهید تا توانید این الستیک را داخل محلول آب و جوشنشد می

 کلی رفاز بین برود.
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 عیوب متداول زودپز
 .تایمر زودپز از کار افتاده است 

 شود.زودپز در هنگام اتصال به برفق روشن نمی 

 است.محفظه زودپز دچار شکستگی شده و ترک پیدا کرده 

 است.صفحه نمایشگر زودپز در نوع برقی آن خراب شده 

 است.روکش داخلی ظرف آسیب دیده 

  است.اطمینان دچار ایراد شدهسوپاپ 

 است.زودپز ضربه خورده و دچار فرورفتگی شده 

 است.سیم برق یا دوشاخه آن خراب شده 

کنیم که حتما به همکاران اگر تمامی این موارد را بررسی کردید و نتوانستید مشکل را حل کنید، پیشنهاد می

 ند.ما در فنی بلد تماس بگیرید تا مشکل زودپز شما را حل کن

 

 معروفترین زودپزهای موجود در بازار
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آنها را در اختیار دارد،  معروفترین زودپزهای موجود در بازار که فنی بلد با آنها آشنایی کافی داشته و لوازم یدکی

 زودپزی، نیدس زودپز، دبلیو ام اف زودپز، تفال زودپز، لیپارس است زودپز، راسل لیزودپز است :باشندبه شرح زیر می

 زودپز، ایدیما زودپز، کرکماز زودپز، کارال زودپز، سلریف زودپز، فوما زودپز، مایعظ زودپز، فیسوپر ال زودپز، سناتور

 و غیره نودیو

 بهترین مرکز تعمیر برای زودپز
باشند. این ای و متخصص از بهترین تعمیرکاران لوازم خانگی در سطح کشور میفنی بلد متشکل از گروهی حرفه

گیرند. این شرکت با دسترسی کامل ای باال و عملکردی عالی تعمیر لوازم خانگی شما را برعهده میبا تجربه افراد

تواند تعمیر به تمامی ابزارهای الزم و خرید لوازم یدکی اصل برای کلیه لوازم خانگی موجود در بازار ایران، می

ای زودپز شما و استفاده از قطعات یدکی عمیر حرفههای خانگی شما را بر عهده بگیرد. به همین دلیل تدستگاه

تواند به بیشتر شدن طول عمر دستگاه شما کمک زیادی کند. در صورت تمایل برای کسب اطالعات اصل نیز می

 توانید با کارشناسان ما تماس بگیرید.بیشتر می

 


