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 یبخارشو ریپرسش و پاسخ در مورد تعم

 

 و با خاموش و روشن کردن مجدد آن نیز این مشکل  چند وقتی هست که مکش بخارشوی ما کم شده

 کنید؟حلی برای این مسئله پیشنهاد میاست. چه راهبرطرف نشده

بکشید و اطمینان حاصل کارشناس فنی بلد: ابتدا بخارشوی خود را خاموش کنید. سپس دوشاخه آن را از پریز 

کنید که بخارشوی شما به برق وصل نیست. سپس در ابتدا میزان آب داخل مخزن بخارشوی خود را چک 

کنید. اگر آب از حد مجاز بیشتر بود، آب آن را کم کنید. در ضمن حتما دقت کنید که محفظه آب به درستی 

بیفتد، خرابی در واشر و یا نصب نادرست آن  جا زده شده باشد. مورد دیگری که ممکن در این زمان اتفاق

 توان این مشکل را برطرف کرد.است، که با تعویض و یا درست کردن آن می

 

 تواند باشد؟شود. علتش چه مواردی میبخارشوی ما روشن نمی 

کار کارشناس فنی بلد: شما در ابتدا باید پریز خود را چک کنید و مطمئن شوید پریز سالم است. برای این 

توانید از پریزهای مختلف دیگر منزل استفاده کنید. همچنین کابل بخارشوی و دوشاخه آن را چک کنید. می

اگر از وجود برق در پریز خود مطمئن شدید و ایرادی در کابل و دوشاخه دستگاه پیدا نکردید، بخش کلید 

ست به دالیل متعدد از جمله روشن و خاموش شدن دستگاه را بررسی کنید. معموال در این بخش ممکن ا
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گرما، کلیدها کمی شل یا سفت شده باشند. به غیر از این موارد خرابی یا در رفتگی تسمه بخارشوی هم یکی 

تواند باشد، که جا اندختن یا تعویض آن معموال به دست تعمیرکاران دیگر از دالیل روشن نشدن دستگاه می

 شود.انجام می

 کند، به همین دلیل تمیز کردن سطوح به صورت قبل کمی از خود ایجاد می بخارشوی ما به تازگی بخار

 پذیر نیست. برای درست شدن آن باید چه کار کنیم؟امکان

کارشناس فنی بلد: ابتدا بخارشوی را خاموش کرده، سپس محفظه آب بخارشوی را باز و آن را بررسی کنید. معموال 

باشد. همچنین وجود رسوب در مسیر جریان بخار ل این مسئله میوجود آب بیش از حد استاندارد یکی از عل

هایی که دارای فیلتر هستند، تواند از شدت بخار بسیار کم کند. در ضمن بعد از مدتی استفاده از بخارشویمی

بود، حتما نسبت به تعویض این فیلترها اقدام کنید، تا بخارشوی شما بهتر کار کند. اگر مشکل در همه این موارد ن

 احتماال از المنت دستگاه است، که مسلما در این مرحله کار باید توسط تعمیرکار انجام شود.

 

 برای جلوگیری از ایجاد رسوب در بخارشوی باید چه کار کنیم؟ 

کارشناس فنی بلد: برای جلوگیری از ایجاد رسوبات مختلف در بخارشوی، باید از آب مقطر استفاده کنید، زیرا آب 

باشد و برای دستگاه مضر است. حال اگر نتوانستید این آب را برای دستگاه خود کشی دارای امالح زیادی میلوله

شده، استفاده نمایید. باز هم اگر این موارد برای شما  توانید از آب جوشیده یا حداقل تصفیهبه کار بگیرید، می
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زدایی محفظه و بار، نسبت به رسوبکشی شدید، باید هر چند وقت یکمقدور نبود و مجبور به استفاده از آب لوله

 ها اقدام کنید.لوله

 ترین روش برای این کار چیست؟شود و سادهزدایی در دستگاه بخارشوی چگونه انجام میرسوب 

توانید از مخلوط جوش شیرین کشی، میکارشناس فنی بلد: برای از بین بردن رسوبات ناشی از استفاده از آب لوله

 باشد.ترین راه حل برای این مسئله میو سرکه استفاده نمایید. این روش ساده

 

 شود. علت آن کند، ولی از شیر دستی بخار چندانی خارج نمیدستگاه بخارشوی به خوبی بخار تولید می

 چیست؟

هایی که آب بیشتر تجمع کشی، در بخشدانید، به علت استفاده از آب لولهکارشناس فنی بلد: همان طور که می

بندد. معموال اولین بخشی که رسوبات آب باعث ایراد در کند، رسوب بیشتری ایجاد شده و مجاری باریک را میمی

های متداول دیگر به رفع این مشکل باید به طرقی که در پرسش شوند، شیر دستی آن است. برایبخارشوی می

 زدایی کنید، تا این مشکل بر طرف شود.آن پرداختیم، رسوب

 دستگاه بخارشوی برای چه کاربردهایی مفید است؟ 

شود. این قابلیت و کارشناس فنی بلد: دستگاه بخارشوی برای تمیز و ضدعفونی کردن سطوح مختلفی استفاده می

ها، ها، منازل، فروشگاهها، هتلشود که در بسیاری از بیمارستانع استفاده برای سطوح مختلف، باعث میتنو
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توانید کف زمین، لباس، ها، مساجد و سایر اماکن عمومی استفاده زیادی شود. به وسیله این دستگاه میمسافرخانه

 و مواردی از این دست را تمیز و ضدعفونی کنید. پرده، فرش، دیوار، موکت، ملحفه، کاغذ دیواری، قالیچه پرزدار

 تواند باشد؟شود. علت آن چه چیزی میاز دستگاه بخارشوی من کمی بخار بلند می 

کارشناس فنی بلد: باید بدنه بخارشوی خود را بررسی کنید و مطمئن شوید که تمامی قطعات محکم در جای خود 

ا به وسیله پیچ یا طرق دیگر سفت کنید. در صورتی که بعد از این کار قرار دارند و شل نباشند. اگر شل بودند آن ر

های مربوط به مجددا این اتفاق رخ داد، باید بر روی دستگاه بخارشوی به دنبال ترک و شکاف در محفظه یا بخش

ت، خروجی بخار بگردید. الزم به ذکر است که بخار به علت گرمای بسیار زیادی که دارد به شدت خطرناک اس

ها دست نزنید و این کار را به متخصصان بنابراین در حالت فعال یا اطمینان از وجود بخار زیاد در مخرن، به آن بخش

 و تعمیرکاران این عرصه بسپارید. 

 

 فیلتر بخارشوی را باید در چه زمانی عوض کنیم؟ 

رسوبات داخل آب را گرفته و باعث های بخارشوی دارای فیلتر هستند تا کارشناس فنی بلد: برخی از دستگاه

توان زمان مشخصی را برای تعویض این فیلترها گاه نمیافزایش طول عمر دستگاه بخارشوی شوند. البته هیچ

های آب مشخص کرد، چون به عوامل مختلفی مانند دفعات استفاده از بخارشوی و میزان رسوبات و آالیندگی

نی که احساس کردید بخار دستگاه آن طور که باید به خروجی دستگاه منطقه بستگی دارد. به طور حتم هر زما

 است.است، بدانید که زمان تعویض آن فرا رسیدهشود یا هر زمانی که فیلتر از نظر ظاهری کثیف شدهمنتقل نمی
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 ای بخارشوی را با چه روشی تمیز کنیم؟ای یا پارچهسری حوله 

شویم که برای تمیز کردن سطوح سعی کنید ابتدا سطوح تمیزتر را می کارشناس فنی بلد: قبل از هر چیز یادآور

تر بروید. با این کار تمیزکاری و ضدعفونی سطوح مورد نظر به بهترین انجام دهید و سپس به سراغ سطوح کثیف

گرم نحو انجام خواهد شد. در مورد تمیز کردن پارچه یا حوله استفاده شده در سری بخارشوی، بهتر است با آب 

گیر به و مواد تمیزکننده متداول مثل مایع ظرفشویی آنها را بشویید. دقت داشته باشید که از سفیدکننده و جرم

 هیچ عنوان برای این کار استفاده نکنید. 

 توانیم تمیز کنیم؟بدنه بخارشوی را با چه چیزی می 

را با آن پاک کنید. اگر لکه خاصی روی دار کرده و خاک دستگاه کارشناس فنی بلد: یک دستمال نخی را کمی نم

بدنه بخارشوی ایجاد شده است یا رسوب در بخشی خودنمایی میکند از ترکیب آب، جوش شیرین و سرکه استفاده 

 کنید.

 توان در بخارشوی استفاده کرد یا خیر؟آیا از موادی مانند الکل و مواد شوینده می 

وی مشخص است، این دستگاه سطوح مختلف را به وسیله بخار آب کارشناس فنی بلد: همان طور که از نام بخارش

توانید کند و نیاز به استفاده از مواد شوینده و الکل نیست. البته برای اطالعات بیشتر میداغ تمیز و ضدعفونی می

 ید که این قابلیت در بخارشوی شما وجود دارد یا خیر. به دفترچه بخارشوی خود مراجعه کرده و ببین

 توان استفاده ها هم میاست، آیا از بخارشوی برای تمیز کردن مبلهای ما بسیار کثیف شدهکش مبلرو

 کرد؟

ای که باید برای بهبود توانید برای این منظور استفاده کنید. تنها نکتهکارشناس فنی بلد: بله از بخارشوی می

ن را با جاروبرقی به خوبی تمیز کرده، سپس هایتاکارتان در نظر بگیرید، این مورد است که ابتدا روکش مبل

شود پاک کنید و در آخر از بخارشوی ها را با استفاده از شامپو فرش یا مواد شوینده دیگر تا آنجا که میلکه

 برای بهبود کار استفاده نمایید.
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 هایی دارد؟چرا باید از بخارشوی استفاده کنیم؟ استفاده از بخارشوی چه مزیت 

کارشناس فنی بلد: دستگاه بخارشوی به وسیله تولید بخار داغ و پرفشار کلیه سطوح را تمیز و ضدعفونی 

توان برای تمیز کردن سطوحی مانند سرامیک، کاشی، فرش، مبل و کلیه سطوح کند. از این دستگاه میمی

 دیگر به غیر از دستگاه های الکترونیکی استفاده نمود. 

 شود؟است. معموال هزینه تعمیر بخارشوی چقدر میبخارشوی ما خراب شده 

کارشناس فنی بلد: هزینه تعمیر بخارشوی در هنگام مشاهده و یافتن ایراد آن مشخص خواهد شد. علت آن 

هم مشخص است، ممکن است ایراد از یک قطعه ساده در بخارشوی به وجود آمده باشد، که از نظر قیمتی 

ی نداشته باشد. ولی از طرفی هم ممکن است محفظه آن سوراخ و یا موتور آن هزینه زیادی را برای شما در پ

دچار آسیب جدی شده باشد، که هزینه آن مسلما افزایش خواهد یافت. البته الزم به ذکر است که خوشبختانه 

 توان با قیمت مناسب آن را تعمیر کرد. پس برای کسبهزینه لوازم یدکی بخارشوی خیلی باال نیست و می

اطالعات بیشتر و مشاوره رایگان با کارشناسان ما در فنی بلد تماس گرفته و مشکل بخارشوی خود را مطرح 

کنید. در صورتی که نیاز به ارسال بخارشوی به واحد تعمیرات فنی بلد باشد، هزینه تعمیر هم برآورد و به شما 

 اعالم خواهد شد.
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 ید چه مواردی را مدنظر قرار دهیم؟ لطفا راهنمایی برای افزایش طول عمر دستگاه بخارشوی خود با

 بفرمایید.

کارشناس فنی بلد: به یاد داشته باشید که پس از هر بار استفاده از بخارشوی حتما کل آب داخل مخزن را 

کند. همچنین سعی کنید با توجه به میزان سطوحی خالی کنید. این کار به نبستن رسوب کمک زیادی می

ن را تمیز کنید، داخل مخزن آب بریزید. این مسئله پس از چند بار استفاده از بخارشوی دست خواهید آکه می

شما خواهد آمد. برای نبستن رسوب یا کاهش این مسئله، بهتر است از آب جوشیده یا آب مقطر استفاده 

را باز کنید تا آب های بخارشوی کنید. نکته دیگر این است که پس از اتمام استفاده از بخارشوی، تمامی سری

موجود در آنها به سرعت تبخیر شود و احتمال بستن رسوب را کمتر کند. دقت داشته باشید که هنگامی که 

است، به مخزن آن دست نزده و سعی کنید کمی که سرد شد این کار انجام دهید. بخارشوی تازه خاموش شده

ت طوالنی در بخارشوی شما باقی بماند، سعی مورد دیگر این است که نگذارید رسوبات ناشی از آب به مد

است، پاک های دیگر بیان شدههای مختلفی که در پرسشبار این رسوبات را به روشکنید هر چند وقت یک

کنید. نکته آخر هم اینکه هیچ وقت از بخارشوی به طور مداوم و یکسره استفاده نکنید. حتما در هنگام استفاده 

 ستگاه دقایقی را استراحت دهید.طوالنی مدت از آن، به د
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 کند؟ها را تعمیر میتیم فنی بلد چه برندهایی از بخارشوی 

تعمیرکاران ماهر و زبده فنی بلد، کلیه برندهای معتبر بخارشوی که در بازار ایران موجود است را تعمیر نموده و با 

 توان به موارد زیر اشاره کرد:دها میهای آنها آشنایی کافی و وافی دارند. از مهمترین این برنکلیه مدل

       تعمیر بخارشوی اپکسAppex

       تعمیر بخارشوی استیمSteam 

       تعمیر بخارشوی اکوویتاAcovita 

       تعمیر بخارشوی آرزومArzum 

       تعمیر بخارشوی آریتهAriete 

       تعمیر بخارشوی آکیاAukia 

       تعمیر بخارشوی آکیلیسAckiliss 

       تعمیر بخارشوی بایترونBitron 

       تعمیر بخارشوی برلیانتBrilliant 

       تعمیر بخارشوی بلزاBelleza 

       تعمیر بخارشوی بلک اند دکرBlack and Decker 

       تعمیر بخارشوی بوشBosch 

       تعمیر بخارشوی بیسلBissell 

       تعمیر بخارشوی بیمBeem 

       تعمیر بخارشوی پارس خزرpars Khazar 

       تعمیر بخارشوی تکنوTechno 

       تعمیر بخارشوی تولیپسTulips 
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       تعمیر بخارشوی دلونگیDelonghi 

       تعمیر بخارشوی دینوDino 

       تعمیر بخارشوی راسل هابزRussell Hobbs 

       تعمیر بخارشوی رکسونRexon 

       تعمیر بخارشوی رنکاردRancard 

       تعمیر بخارشوی زیروواتZerowatt 

       تعمیر بخارشوی ژانومهJanome 

       تعمیر بخارشوی سان لندSunland 

       تعمیر بخارشوی سایاSaya 

       تعمیر بخارشوی سرجیوSergio 

       تعمیر بخارشوی سونامیSonami 

       تعمیر بخارشوی فکیرFakir 

       تعمیر بخارشوی فلرFeller 

       تعمیر بخارشوی فوماFuma 

       تعمیر بخارشوی فوهلنFuhlen 

       تعمیر بخارشوی فیلیپسPhilips 

       تعمیر بخارشوی کاپرKaper 

       تعمیر بخارشوی کپیتانیCapitani 

       تعمیر بخارشوی کرشرKarcher 

       تعمیر بخارشوی کلترونیکClatronic 

       تعمیر بخارشوی کلورانسkalorance 

       تعمیر بخارشوی کنوودKenwood 

       تعمیر بخارشوی گرندGrand 

       تعمیر بخارشوی گوسونیکGosonic 

       تعمیر بخارشوی مگامکسMegamax 

       تعمیر بخارشوی مورفی ریچاردزMorphy Richards 

       تعمیر بخارشوی ناسا الکتریکNasa Electric 

       تعمیر بخارشوی نانیواNaniwa 
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       تعمیر بخارشوی نوالNewal 

       تعمیر بخارشوی نیل فیسکNilfisk 

       تعمیر بخارشوی نیو الیفNew Life 

       تعمیر بخارشوی وایت مورWhitemore 

       تعمیر بخارشوی وستا فیرVesta Fair 

       تعمیر بخارشوی ویداسVidas 

       تعمیر بخارشوی هاردستونHardstone 

       تعمیر بخارشوی هانHaan 

       تعمیر بخارشوی هایسونگHisung 

       تعمیر بخارشوی همیلتونHamilton 

 

 

 


