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وسايل برقي گرمازا
(بخاري برقي واجاق برقي، سماور برقي، اتوي برقي، پلوپز 

برقي، سرخ كن برقي- قهوه جوش برقي)
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• قبل از وصل كردن دستگاه به برق شهر، دقت كنيد ولتاژ برق دستگاه 220 ولت باشد.
• ميز كار را بايد چوبي يا با روكش عايق الستيكي ساخت و پايه هاي آن ارت شده باشد همچنين چيدمان 

آن به شكل U باشد.
• براي خارج كردن دو شاخه از پريز برق، با يك دست پريز را نگه داريد و با دست ديگر دو شاخه را بگيريد 

و آن  را خارج كنيد.
• لوازم خانگي برقي را انتخاب كنيد كه حتماً استاندارد باشند.

• از پريز و دو شاخه ي ارت دار استفاده كنيد. دقت كنيد از پريزي كه مصرف كننده ي پر قدرتي از آن تغذيه 
مي شود به وسيله ي سه راهي، مصرف كننده ي ديگري را تغذيه نكنيد.

• در موقع نظافت يا جابه جايي دستگاه برقي الزم است دو شاخه ي آن را از پريز برق خارج كنيد.

نكات ايمني
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1-5 مقدمه
تمام دستگاه هاي برقي، كه در واحد كار پنجم قرار 
(المنت)  حرارتي  مقاومت هاي  وسيله ي  به  گرفته اند، 
توليد حرارت مي كنند و از اين حرارت براي گرم كردن 
منازل، پخت غذا، گرم كردن آب ومصارف ديگر استفاده 
فانتزي  و  مختلف  مدل هاي  در  دستگاه ها  اين  مي شود. 
قرار  مصرف كنندگان  اختيار  در  و  است  شده  ساخته 
مي گيرد. دراين واحد كار با اصول كار ونگه داري ايمني 

آن ها آشنا مي شويم.

2-5 نحوه ي پالك خواني لوازم برقي خانگي
نامي،  مشخصات  سري  يك  با  برقي  وسيله ي  هر 
همان  مشخصات  اين  مي شود.  معرفي  و  شناخته 
پالك وسيله ي برقي است، از جمله جريان نامي، ولتاژ 
با  نمونه  براي  و  بندي  عايق  كالس  نامي،  توان  نامي، 
نحوه ي پالك خواني چند نوع لوازم برقي خانگي آشنا 

مي شويم.
پالك اتو بخار (شكل 5-1)

w1200 توان حرارتي
AC v220 ولتاژ متناوب
Hz50 فركانس مورد نياز

استاندارد ايمني ايران

    شكل 1- 5

پالك جاروبرقي سطلي (شكل 5-2)

شكل 2- 5

دستگاه كالس 2 با بدنه ي عايق 
 220VOLT  ولتاژ برق

 907TYPE  نوع
 57MOD  مدل

 WATT 900  توان موتور
 SER NO 5101 شماره ي سريال

پالك جارو برقي معمولي شكل 5-3

شكل 3- 5

MC   MODEL NO F301  نوع و مدل
  A.C.  ONLY  220  V  فقط ولتاژ متناوب

50   Hz فركانس
850 w  توان موتور

MADE IN IRAN  ساخت ايران
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3-5 بخاري برقي 
بخاري برقي، يكي از لوازم الكتريكي پرمصرف است. 
كه در اكثر منازل وجود دارد. اين وسيله انرژي الكتريكي 
و  آلودگي  نظر  از  و  مي كند  تبديل  گرمايي  انرژي  به  را 
خيلي  فسيلي  سوخت هاي  از  آن  تأثير  محيط  بهداشت 
كم تر است. گرمايي توليد شده به وسيله ي المنت1 فنري، 
مي گيرد.  انجام  مخصوص  المپ هاي  يا  نواري  لوله اي، 
جنس سيم المنت از كروم نيكل يا كروم آلومينيوم است 
كه با گرم شدن سيم المنت، نور و گرما توليد مي شود و 

براي گرم كردن منازل يامحل كار به كار مي رود.

1-3–5- انواع بخاري برقي 
و  شكل  در  برقي  بخاري هاي  فناوري  پيشرفت  با 

طرح هاي مختلف ساخته شده است.
• بخاري يك المنتي تا چهار المنتي از نوع فنري.

• بخاري برقي كنترلي با جزءگرمازاي المپي.
• بخاري برقي تابشي با المنت فنري. 

• بخاري برقي با سيستم گرمايشي كانوكشن2 .
• بخاري برقي بادبزن دار با المنت نواري يا فنري.

• بخاري برقي جهت خشك كن ها يا حمام با المنت 
لوله اي.

• بخاري برقي با المنت فنري در روكش شيشه اي 
نسوز.

شكل 4-5 يك بخاري برقي سه المنتي چرخ دار را 
نشان مي دهد كه به وسيله ي دو كليد چراغ دار مي توان 
قدرت گرمايي اين سه المنت را در سه اندازه ي مختلف 

مورد استفاده قرار داد. به كمك المپ خبر آن، از وجود 
برق در دستگاه آگاه مي شويم. در ضمن قطع دستگاه به 

صورت خودكار با تايمر انجام مي شود.

شكل 4- 5

شكل 5-5 بخاري برقي مجهز به دستگاه كنترل از 
راه دور است. اين بخاري داراي زمان سنج 1 تا 8 ساعته 
و پايه ي گردان تا 180 درجه براي پخش گرما درمحيط 
دهنده ي  هشدار  و  ديجيتالي  تايمر  و  ساعت  به  است. 
دستگاه)  شدن  سرنگون  محض  (به  برق  قطع  و  ايمني 
حرارت آن با توان هاي مختلف قابل  مجهز است. ضمناً 
كنترل است. جزء گرمازاي آن از نوع المپ هاي حرارتي 

مخصوص است.

شكل 5- 5

.1- المنت: سيم مقاومت داري است كه با عبور جريان از خود گرما توليد مي كند
convection     2- جابه جايي هوا
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شكل 6-5 بخاري برقي تابشي رانشان مي دهد كه المنت 
آن فنري است كه روي استوانه ي سراميكي پيچيده شده. 
بشقابي  صفحه ي  مركز  در  عمودي  طور  به  المنت  اين 
مي گيرد.  قرار  است،  صيقلي  استيل  جنس  از  كه  شكل، 

قدرت تابش اين نوع بخاري خيلي زياد است.

شكل 6- 5

شكل 7-5 بخاري برقي كانوكتور1 را نشان مي دهد. 
اين دستگاه هوشمند جهت تنظيم دماي محيط و كاهش 
به  هم چنين  است  مجهز  برق  مصرف  ترموستات2  به 
كليد حساس به دما قطع خودكار و به المنت با سيستم 
از  استفاده  است.  مجهز  هوا  جابجايي  طريق  از  گرمايش 
هر دو سيستم انتقال حرارت جابه جايي آزاد و اجباري به 
كليدهاي  داراي  و  مي گيرد  صورت  بادبزن  يك  وسيله ي 
چراغ دار تنظيم ميزان گرمايش و قابل نصب بر روي ديوار 

نيز هست.

شكل 7- 5

شكل 8-5 يك بخاري برقي بادبزن3 داررانشان مي دهد.
معمولي،  هواي  خاموش،  وضعيت  چهار  داراي  آن  كليد 
هواي گرم و هواي خيلي گرم است.با قرار دادن كليد روي 
هواي گرم، المنت ها داغ مي  شوند وبادبزن هواي گرم رابه 

بيرون هدايت مي كند.

شكل 8- 5

شكل 9-5 يك دستگاه بخاري حمام 2000 واتي را 
نشان مي دهد. المنت هاي آن از نوع لوله اي و قدرت آن ها 
800 و 1200 وات است. كليد نخ دار آن چهار وضعيت 
دارد. با قرار گرفتن دو شاخه ي سيم رابط در پريز برق 

المپ نشانگر روشن مي شود.

شكل 9- 5

در شكل 10-5 يك بخاري برقي   (يا كرسي برقي) را 
مشاهده مي كنيد كه 8 المنت كم وات با حفاظ شيشه اي 

دارد اين بخاري را براي ايمني بيش تر به وسيله ي يك

Converctor 1.سيستم جابجا كننده ي هوا
Termostat 2.ترموستات وسيله اي جهت تنظيم درجه حرارت محيط

Fan 3.بادبزن
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آن ها  روي  نسوز  روكش  با  فلزي  مشبك  حفاظ 
مي پوشانند و داراي يك ترموستات قابل كنترل است.

شكل 10- 5

مشاهده  را  برقي  كرسي  ديگر  نوع   5-11 شكل  در 
مي كنيد كه در آن به جاي المنت از دو المپ مخصوص 
براي ايجاد گرما استفاده شده است. اين دستگاه داراي 

ترموستات قابل كنترل است. 
در ضمن مي توان برق دستگاه را از كليد روي سيم 

رابط قطع و وصل كرد.

شكل 11- 5

2-3-5 نكات ايمني بخاري برقي 
• هرگز از بخاري برقي براي پختن و گرم كردن غذا 

استفاده نكنيد.
استفاده  معيوب  المنت  با  برقي  بخاري  از  هرگز   •

نكنيد.
سيم  شاخه ي  دو  برقي  بخاري  جايي  جابه  جهت   •

رابط را كامًال از پريز برق جدا كنيد.

• هرگز بخاري برقي را در آب فرو نكنيد.

• هيچ گاه بخاري برقي را نزديك مواد قابل اشتعال 

روشن نكنيد.
• برا ي بيرون آوردن دو شاخه از داخل پريز هرگز با 

كشيدن سيم رابط اين كار را انجام ندهيد.
• حتماً براي بيرون آوردن دو شاخه با يك دست دو 

شاخه و بادست ديگر پريز را نگه داريد.
• صفحه ي صيقلي منعكس كننده ي حرارت را مرتباً 

كنترل و در صورت لزوم آن را تميز كنيد.
• از بخاري هايي كه اتصال بدنه يا نشتي جريان دارد 

به هيچ عنوان استفاده نكنيد.

4-5 سماور برقي 
سماور برقي دستگاهي است كه به وسيله ي المنت، 
از  يكي  مي كند.  گرمايي  به  تبديل  را  الكتريكي  انرژي 
سماور  دارد،  وجود  منازل  بعضي  در  كه  دستگاه هايي 

برقي است. (شكل 5-12)

شكل 12- 5

مي دانيم كه با اختراع سماور برقي سماورهاي زغالي 
و نفتي، كه در شكل 13-5 ديده مي شوند، به تدريج از 
رده خارج شده اند.امروزه سماور گازي نيز مورد استفاده 
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قرار مي گيرد ولي به علت خطرات ناشي از سوخت گازو 
گرفته اند.  قرار  دراولويت  برقي  سماورهاي  آتش سوزي، 
بديهي است، با رعايت اصول ايمني و آشنايي با طرز كار 
سماور برقي، مي توان خطرات احتمالي آن را به حداقل 

رساند.

شكل 13- 5

1–4–5  انواع سماورهاي برقي از نظر المنت 
و ترموستات

دانه هاي  روكش  و  فنري  المنت  با  برقي  سماور   -
عايق چيني، كه باترموستات بي متالي قابل تنظيم است 

(مطابق شكل 5-14)

شكل 14- 5

- سماور برقي با المنت لوله اي، ترموستات بي متالي 
قابل تنظيم و المنت مخصوصي كه سماور را در شرايط 

بي آبي محافظت مي كند.(مطابق شكل 5-15)

شكل 15- 5

- سماور برقي با المنت لوله اي و ترموستات گازي.
مطابق شكل الف – 16- 5  و ب – 16 - 5

شكل الف – 16 - 5

شكل ب – 16 - 5
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2–4–5  طرز كار سماور برقي 
دو  سپس  بريزيد.  سماور  در  آب  كافي  اندازه ي  به 
ترموستات  چرخاندن  با  و  بزنيد  پريز  به  آن را  شاخه ي 
در جهت حركت عقربه هاي ساعت درجه ي مورد نظر را 
انتخاب كنيد. با وصل شدن ترموستات جريان از مدار 
المنت مي گذرد و المپ خبر روشن مي گردد و كم كم 
المنت داغ و سرخ مي شود و آب راگرم مي كند. هرگاه 
آب به درجه ي مورد نظر برسد ترموستات عمل كرده و 
مي كند و به قطع جريان برق مي  انجامد. و المپ خبر هم 
خاموش مي شود. حال اگر بر اثر استفاده يا به مرور زمان 
به  و  مي كند  عمل  ترموستات  بيايد،  پايين  آب  دماي 
همان ترتيب با قطع و وصل مداوم درجه ي حرارت آب 
ثابت نگه داشته مي شود. مگر اين كه درجه ي ترموستات 
از  ترموستات  حالت  اين  در  كه  باشد  دائم  جوش  روي 

مدار خارج مي شود و آب به طور مداوم مي جوشد.

3-4-5  حفاظت و ايمني در سماور برقي 
• هرگز سماور را از آب پر نكنيد.

• دقت كنيد آب مخزن تا حد نشانه ي داخل مخزن 
باشد.

• سماور را از دسترس كودكان دور نگه داريد.

• قبل از زدن دو شاخه به پريز برق، كليد سماور را 
درحالت خاموش قرار دهيد.

به  ومستقيم  واسطه  بدون  را  سماور  شاخه ي  دو   •

پريز برق بزنيد.
• درموقع خارج شدن از منزل حتماً سماور را ازبرق 

جداكنيد.

• براي جلوگيري از سوختن سماور دقت كنيد سماور 
بدون آب نباشد.

رسوب  مشاهده ي  با  گرمايي  تلفات  كاهش  براي   •
داخل مخزن آن  را با سركه رسوب زدايي كنيد.

• هرگز براي نظافت سماور، قسمت برقي آن را داخل 

آب قرار ندهيد.
• از سماور برقي كه اتصال بدنه دارد استفاده نكنيد.

• موقع استفاده كردن از سماورهاي برقي درمكان هاي 
مرطوب دقت و ايمني بيش تري را رعايت كنيد.

5-5 اتوي برقي
مي توانيم  آن  وسيله ي  به  كه  است  دستگاهي  اتو 
چين و چروك لباس، پارچه و پرده را برطرف و صاف 
كنيم. اتوي برقي دستگاهي است كه انرژي الكتريكي را 

به وسيله ي المنت تبديل به انرژي گرمايي مي كند.

شكل 5-17

توجه!

• تو را به آرامي در جايگاه خود قرار دهيد.
• در هنگام جوش سماور را جا بجا نكنيد.

•      در هنگام جوشيدن آب در سماور آن را جابجا نكنيد.
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و در اكثر منازل يافت مي شود. (شكل 17-5 ) قبل از 
شروع آموزش اتو بهتر است بدانيم كه اولين اتوي ساخته 
زغال  از  آن  كردن  گرم  براي  كه  بوده  زغالي  اتوي  شده 
استفاده مي كردند و جنس آن ازچدن سنگين  گداخته 

انتخاب مي شد. 

شكل 18- 5

مطابق شكل 18-5، با رونق پيداكردن مصرف برق در 
منازل، اتوهاي برقي گوناگوني ساخته شد. اين اتوها ظاهرا 
با هم متفاوت هستند ولي در مجموع اصول كار آن ها با 
را  قديمي  برقي  اتوي  يك  شكل 5-19  است.  يكي  هم 
نشان مي دهد كه فاقد اتو ترموستات است و تنظيم دما به 

وسيله ي كليد قطع و وصل آن صورت مي گيرد.

شكل 19- 5

1–5–5  انواع اتوهاي برقي 
اتوهاي برقي از نظر ساختار و سيستم كارايي كه دارند 

به سه دسته تقسيم مي شوند:
1- دستگاه اتوي خشك

2- دستگاه اتوي بخار و اتوبخار پرسي
 3- دستگاه بخار

2–5–5  دستگاه اتوي خشك 
لباس هاي  انواع  كردن  اتو  براي  خشك  اتوهاي  از 
مختلف، به جز پارچه و لباس هاي پشمي  ضخيم، استفاده 
مختلف  اندازه هاي  درمدل هاو  خشك  اتوهاي  مي شود. 
ارزان  قيمت  خشك،  اتوهاي  مزاياي  است.  شده  ساخته 
و  ساختمان ساده و در نتيجه تعميرات راحت ترآن است 

(شكل 5-20)

شكل 20- 5

3–5–5  دستگاه اتوي بخار
دستگاه اتوي بخار براي اتو كردن كليه ي پارچه ها و 
پشمي   مورد  پارچه هاي  به خصوص  مختلف،  لباس هاي 

توجه!

هنگام تميز كردن اتو روي آن آب نريزيد.
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استفاده قرار مي گيرد.
شكل 21-5 ، دو مدل اتو بخار را، كه مجهز به دكمه ي 
آب افشان، دكمه ي بخار و المپ خبر است، نشان مي دهد.

شكل 21- 5

4-5-5 اتو بخار پرسي
با توجه به ساختار مخصوص كه اتوهاي پرسي دارند 
مي توانند كليه ي پارچه ها و پرده هاي بزرگ و ضخيمي را 
كه اتوهاي بخار در اتوكردن آن ناتوان اند، به راحتي اتو 

بزنند.

شكل 23- 5

نحوه ي نگهداري 
1- چنانچه از آب شير استفاده مي كنيد آن را مرتب 

جرم زدايي كنيد.
2- در صورت ذوب شدن مواد مصنوعي روي پارچه ي 
مخصوص رو اتويي و يا كف آن قبل از خنك شدن اتو هر 

چه سريع تر آن را تميز كنيد.
3- هيچ گاه اتو را بدون حضور كسي روشن نگذاريد.

4- هميشه به هنگام پُر كردن يا خالي كردن مخزن 
آب اتوهاي بخار، آن را از برق جدا كنيد.

شكل 24-5 يك اتو بخار بدون سيم بامخزن آب جدا 
حفره ي  كه  شارژ،  بخاروسكوي  دكمه ي  با  است،  شونده 

سيم جمع كن در آن ديده مي شود

شكل 24- 5

5–5–5  دستگاه بخار
و  مي دهد.  نشان  را  بخار  دستگاه  يك  شكل 5-25 

اجزاي آن عبارت اند از:
- مخزن ذخيره ي آب جدا شدني 

- المنت
- مخزن بخار

- اهرم مخصوص توليد بخار
- كيف محافظ
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اين دستگاه با گرم شدن المنت و توليد بخار، بدون 
آسيب رساندن به پوست بدن، چين و چروك لباس هاي 
شما را كه به تن داريد بر طرف مي كند. در ضمن مي توان 
استفاده  آن  از  پرده  چروك  و  چين  بردن  بين  از  براي 

كرد.
و  راست  سمت  طرف  از  دستگاه  اين  كردن  اهرم  با 
كفي  چپ،  سمت  رنگ  قرمز  دكمه ي  آمدن  بيرون 
متحرك دستگاه بخار آزاد مي شود و به طرف جلو حركت 
مي كند.و باعث مي شود كه فاصله ي خروجي بخاراز بدن 
بيش ترشود و اين كاربراي لباس هاي نازك مورد استفاده 

قرار مي گيرد.

شكل 5-25

بازدن دكمه ي انتهايي، اهرم بخار مخزن ذخيره ي آب 
از بدنه ي دستگاه جدا مي شود. (مطابق شكل 5-26)

شكل 26- 5

6–5–5  طرز رسوب زدايي كف اتوي بخار
براي از بين بردن رسوبات داخل سوراخ هاي كف اتو، از 
پارچه ي آغشته به جوهر نمك رقيق شده يا رسوب زداهاي 
داراي جوهر ليمو، كه در بازار موجود است، استفاده كنيد. 
سپس اتو را به مدت ده دقيقه روي پارچه بگذاريد و پس 
از آن اتو را به برق بزنيد. با خارج شدن بخار، اتو رسوب 

زدايي خواهد شد. (شكل 5-27)

شكل 27- 5

7–5–5  طرز پاك كردن جرم كف اتوها
مقدار يك قاشق سوپ خوري جوش شيرين را داخل 
ظرف كوچكي به صورت خمير در آوريد و با پنبه آن را 
روي جرم هاي كف اتو بكشيد تا كم كم جرم ها از بين 

بروند.

8–5–5  طرز رسوب زدايي داخل مخزن بخار
دكمه ي بخار را بسته نگه داريد و كف اتو را به صورت 
افقي به سمت باال قرار دهيد. مقداري رسوب زداهاي داراي 
جوهر ليمو يا جوهر نمك رقيق شده روي سوراخ هاي كف 
بريزيد تا مخزن بخار پر شود. پس از ده دقيقه اتو را به 
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سمت پايين بگيريد تا رسوبات حل شده از اتو خارج شود. 
سپس مخزن بخار را با آب بشوييد.

9-5-5 چگونه پارچه ها اتوي شوند. 
حرارت، عامل اصلي اتو كشي است زيرا الياف پارچه 
را نرم مي كند و حالت دلخواه را ايجاد مي كند. بخار آب با 
نفوذ دادن حرارت به داخل الياف تاثير اتو كشي را بيشتر 
مي كند، افزون بر اين رطوبت نقش روغن كاري را بر عهده 
مي گيرد و لغزيدن الياف بر روي يكديگر و شكل گرفتن 
آنها را تسهيل مي كند اما شدت فشار اتو بر روي پارچه 
تقريبا هيچ اثري ندارد. بنابراين فشار آوردن بر اتو با تمام 

قوا كاري بيهوده است.

10-5-5 نكات ايمني براي نگه داري اتو 
• از سيم رابط دو تكه استفاده نكنيد.

• از اتويي كه اتصال بدنه دارد، استفاده نكنيد.
• مخزن آب اتو بخار رادر حد تعيين شده تا خط نشانه 

پر كنيد.
• مراقب باشيد سيم اتو زير پايه ي اجسام سنگين يا در 

حد فاصله ي دو جسم قرار نگيرد.
• دقت كنيد در حين اتو كشيدن، اشياي تيز مانند 

زيپ لباس، كف اتو را نخراشد.
• دراتوهاي بخار، به فشار زياد بر روي دسته آن ها نياز 
نيست، زيرا رطوبت بخار آب چين و چروك ها را از بين 

مي برد.
• هنگام جدا كردن دو شاخه از پريز سيم رابط را به 

صورت اهرم به كار نبريد.

6–5 پلوپزبرقي 
پلوپز بر حسب ظرفيت پخت دراندازه ها و مدل هاي 
پخت  نوع  به  بستگي  اين  دارد.  وجود  بازار  در  مختلف 
و  پلوپز  دستگاه  يك  شكل 5-28  برقي.  پلوپز  نه  دارد 

يك دستگاه آرام پز را نشان مي دهد.

شكل 5-28

1-6-5  انواع پلوپز برقي
پلوپزها به دو صورت كلي در بازار وجود دارند:

الف)پلوپزمعمولي باترموستات   
ب)پلوپزاتوماتيك باترموستات و تايمر

• بعد از اتمام كا ر دو شاخه ي اتو را از برق جدا كنيد.
توجه  ايمني  نظر  از  گرم  اتوي  جايي  جابه  هنگام   •

كامل داشته باشيد.
هيچ گاه سيم رابط اتو را به دور دسته و كفي اتو   •

نپيچيد.

توجه!

هنگام تميز كردن اتو روي آن آب نريزيد.
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2-6-5  نكات ايمني پلوپز برقي 
ابتدايي ترين كار، خواندن دفترچه ي راهنماست    -1
قبل از هر اقدام آشنا شدن با توصيه هاي اين دفتر چه 

الزم است.
2– هيچ گاه بدنه ي پلوپزهارا در آب فرو نبريد، زيرا 

باعث برق گرفتگي مي شود.
3– سيم برق پلوپزرا مستقيماً به پريز متصل كنيد و 

از سيم هاي رابط استفاده نكنيد.
بايد در حداكثر  با سنگ حرارتي  ظرف داخلي   –4
تماس باشد. وجود اشياي خارجي در داخل پلوپز اين 
صورت  خوبي  به  پخت  عمل  و  مي كند  كم  را  تماس 

نمي گيرد.
5– ظرف پلوپز)تفلون( را داخل فر يا روي اجاق گاز 
قرار ندهيد، زيرا شكل آن را تغيير مي دهد و از كارآيي 
مطلوب آن پلوپز مي كاهد و مواردي غيربهداشتي نيز به 

همراه دارد.
برنج طراحي شده است.  براي پخت  پلوپز فقط   -6

بنابراين از پختن ساير غذاها با پلوپز خودداري كنيد.
7- محل قرارگيري پلوپز نبايد قابل اشتعال باشد و 
از گذاشتن آن بر روي موكت و قالي و... خودداري كنيد 
و سعي شود در جايي قرار گيرد كه هوا در زير پلوپز در 

جريان باشد.
با استفاده ازاسفنج نرم و  8- ظرف داخلي پلوپز را 
پودر يا مايع ظرف شويي تميز كنيد و بايد از به كارگيري  

اسكاچ اجتناب كرد.
پلوپز  مخصوص  پيمانه ي  از  بهتر  كاربرد  براي   -9

استفاده كنيد.

براي پخت بهتر پلو، حتماً از جدول پخت، كه   -10
در دفترچه راهنما توصيه شده است، كمك بگيريد.

پلوپز  داخل  ظرف  لبه هاي  به  زدن  ضربه  از   -11
اجتناب كنيد.

7-5 انواع اجاق برقي
اجاق هاي برقي را مي توان به سه دسته ي تابشي، يك 
پارچه )سنگي( و سراميكي القايي تقسيم كرد، به اين شرح:

1( اجاق هاي برقي تابشي
2( اجاق هاي برقي يك پارچه يا سنگي

3( اجاق هاي برقي سراميكي القايي

1-7-5 اجاق هاي برقي تابشي
 اين اجاق ها از انواع ديگر كارآمدتر و در عين حال 
ارزان تر هستند اجاق هاي تابشي، معموالً لوله دارند وبه 

راحتي تميز نمي شوند.

شكل 5-29

شكل 5-30

 يك دستگاه اجاق برقي مجهز به كليد چهار وضعيتي 
گردان براي تغيير دماوقطع و وصل دستگاه ،داراي تايمر قابل 
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باراندمان زياد به انرژي گرمايي تبديل مي شود.
پخت  صفحه  دو  با  القايي  اجاق  يك   5-32 شكل 
با تايمر توكار را نشان مي دهد و قدرت صفحه ي سمت 
راست 200الي 1800وات و قدرت صفحه ي سمت چپ 

200الي900 وات مي باشد.

شكل 5-32

شكل 33-5 يك اجاق القايي دارايي صفحه ي پخت، 
تايمر و صفحه ي سراميكي با قدرت 350 الي 1600وات 

را نشان مي دهد.

شكل 5-33

4-7-5 فوايد و ويژگي ها
اين اجاق داراي ويژگي هاي منحصربه فرد زير است:

ايده آل  شرايط  در  پديده  اين  بازدهي  باال:  راندمان   •
بسيار باالست.

• طبخ سريع و آسان: با توجه به تعريف و توضيح آن، 
كار پخت غذا در حداقل زمان ممكن صورت مي گيرد.

• دوست محيط زيست: با توجه به نبودن شعله، حرارت 
و تابش هاي زيان آور، هيچ گونه دود يا گاز آالينده ي توليد 

  1.فرومگنت: انواع فلزاتي كه آهن ربا آن ها را جذب مي كند. 

3-7-5 اجاق هاي برقي سراميكي القايي 
اجاق طبخ القايي آخرين و جديدترين پديده در صنايع 
پخت غذايي است. اين سيستم با انرژي الكتريكي فعال 
مي شود. جريان الكتريكي هنگام عبور از مدارهاي خاصي به 
انر ژي مغناطيسي تبديل مي گردد.انرژي به سرعت در سطح 
زيرين ظرفي كه از جنس فرو مگنت  است اثر مي گذارد و 

تنظيم از 60 تا220 درجه سانتي گراد را نشان مي دهند.

2-7-5 اجاق هاي برقي يك پارچه يا سنگي 
و  كم تر  بازده   ، تابشي  انواع  به  نسبت  اجاق ها  اين 
عملكرد كندتري دارند و حرارت را نسبت به انواع تابشي 
اجاق ها  اين  مرتب  كردن  تميز  مي كنند.  حفظ  بيش تر 
در حفظ راندمان ونماي ظاهري آن ها بسيار مؤثر است. 

(مطابق شكل 5-31)

 

توجه!

دقت كنيد در هنگام تميز كردن اجاق هاي برقي 
تابشي به شيشه ي المنت ها آسيب نرسد.  
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نمي شود و نيازي به هواكش ندارد.
• قابليت انتخاب برنامه هاي مختلف: با توجه به داشتن 

مدارهاي الكترونيكي 
• اقتصادي: ميزان بازدهي باال در مقايسه با اندازه ي 

انرژي مصرفي 
• ايمني : نداشتن شعله و حرارت ، در نتيجه سيستم 
مقابل  در  كوچك  بافرزند  خانواده هاي  در  ويژه  به  را 
عوامل زير آتش سوزي ، سوختگي، حتي در تماس با 
ايمن  اكسيژن  نبود  خفگي،   ، تنفسي  مسموميت  بدن 

كرده است.
دماي  تنظيم  صورت  در  غذا:  سوختن  از  حفاظت   •
به  آب دار،  غذاهاي  جهت  سانتي گراد،  درجه ي   100
محض اتمام آب غذا، دماي ظرف به شدت باال مي رود و 

سيستم خاموش مي شود.

5-7-5 ظروف سازگار
 هر وسيله ي طبخ غذا به ظروف سازگار با خود نياز 
.لذا جهت بهره گيري مفيد از اين اجاق از ظروف  دارد 
سازگار با خود، كه در زير مشخص شده استفاده كنيد.

1) انواع ظروف استيل با كف صاف؛
2) انواع فلزات بگير (فرومگنت)؛

3) انواع پيركس هايي كه كف آن ها از فلزات مذكور، 
كه آهن ربا آن را جذب مي كند، تشكيل شده باشد.

6-7-5 حفاظت و ايمني
• از گزاردن ظروف بدون محتويات غذا روي صفحه ي 

سراميكي جداً خودداري كنيد.

• حين پخت غذا،دماي ظرف به  صفحه پخت غذا 
منتقل مي گردد. لذا از تماس دست با صفحه ي پخت، 

بالفاصله بعد از برداشتن ظرف، خودداري كنيد.
• از پوشاندن سطح صفحه ي پخت توسط انواع فويل 

ها جداً خودداري كنيد .
صفحه ي  سطح  به  محكم  ضربات  كردن  وارد  از   •
پخت خودداري كنيد در صورت ترك خوردن ياشكستن 
جهت  و  كنيد  جدا  برق  از  را  دستگاه  پخت  صفحه ي 

تعمير به نمايندگي تحويل دهيد.
چنگال،  كارد،  مانند  فلزي  اشياي  كردن  رها  از    •
خودداري  دستگاه  سطح  روي  آن ها  غير  و  انگشتري 

كنيد.
دستگاه  هواي  عبور  شبكه هاي  مسدودكردن  از   •

جداً خودداري كنيد.
• دستگاه را روي سطح صاف طوري قرار دهيد كه 
حداقل ده سانتي متر از ديوارهاي اطراف فاصله داشته 

باشد.(جهت تهويه ي بهتر هوا توسط پنكه داخلي)
الكترونيكي  • حين جابه جايي همانند يك وسيله 

با آن رفتاركنيد. 
•جهت استفاده از برق شهري از پريز مناسب با فيوز 
10 آمپري استفاده كنيد. در ضمن هر پريز برق براي 

يك دستگاه مورد استفاده قرار گيرد.

7-7-5 عيب يابي 
1) با اتصال دو شاخه به برق صداي (بي- ب) شنيده 

نمي شود. 
برق  پريز  در  برق  وجود  از  اطمينان  از  پس   : علت 
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دوشاخه و سيم را بررسي كنيد.
دهنده ها  نشان  مي كند،  عمل   o� - on 2)كليد 
.مدام صداي (بي- ب)شنيده مي شود.  روشن مي شود 

(صداي كار كردن فن به گوش مي رسد). 
علت : آيا ظرف مورد استفاده سازگار است؟    
آيا مسير و منافذ ورود و خروج هوا آزاد است؟ 

آيا قطر سطح زيرين ظرف بيشتر از 10 سانتي متر 
است؟

دستگاه دما توليد مي  گردد ولي  كاركردن  3) حين 
قطع مي شود . 

علت: آيا دماي انتخابي را كم انتخاب كرده ايد؟
آيا مسير و منافذ ورودي و خروجي هوا آزاد است؟

در صورت گرماي بيش از حدمجاز پس از رفع عيب 
چنددقيقه بعد  دستگاه روشن خواهد شد.

8-5 قهوه جوش يا قهوه صاف كن برقي 
اگرچه قهوه صاف كن هاي برقي در طرح هاي مختلف 
عرضه مي شوند، ولي نسبتاً روش عمل  كرد ساده و راحتي 
دارند.(شكل 34-5) آب سرد موجود در محفظه ي اين 
دستگاه پس از عبور از شير يك طرفه و ديگ فلزي لوله 

اي سريع آب جوش مي آيد و از لوله ي خروجي باالي 
دستگاه وارد صافي پُر از قهوه ي آسياب شده مي شود و 
از صافي قهوه عبور مي كند و به داخل يك پارچ مي ريزد 
صفحه ي  وسيله ي  به  شده  صاف  قهوه ي  حاوي  پارچ 

پايين گرم مي ماند تا مورد استفاده قرار گيرد.

شكل 5-34

1-8-5 انواع قهوه جوش يا قهوه صاف كن برقي
شكل 34-5 يك دستگاه قهوه جوش جديد را نشان 

مي دهد كه داراي مشخصات زير است:
•  پارچ شيشه اي مّدرج

• كاركردقهوه/آب جوش/بخار
• نگه دارنده ي فيلتر متحرك و سيستم ضد چكه

• دهانه ي فشار بخار براي كاپوچينو
• سيستم اندازه گيري مقدار سطح قهوه و آب

• ظرفيت 10 فنجان 
• سيستم قهوه ي قطره اي

• تنظيم كننده ي 2 فنجان
جداگانه  خروجي  دو  با  بخار  همراه  جوش  قهوه   •

جهت قهوه كاپوچينو و اسپرسو

شكل 35-5 يك دستگاه قهوه جوش ساده را نشان 
مي دهد كه داراي مشخصات زير است:

• داراي مخزن 1/5ليتر (10فنجان قهوه)
• فيلتر دائم

• نمايشگر ميزان آب
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• سيستم ضد چكه
• قوري پيركس قابل استفاده در اجاق مايكروويو

• صفحه ي گرم كن كم مصرف خودكار

شكل 5-35

2-8-5 نحوه ي نگه داري قهوه جوش
در صدد  • به محض مشاهده هر گونه نشتي، فوراً 
رفع آن برآييد و تا برطرف نشدن عيب از به كاربردن 
فرايند  نوع  اين  اثر  در  كنيد.چون  پرهيز  دستگاه 
گرمادهي،رسوبات و امالح به سرعت انباشته مي شوند. 
البته سختي نوع آب منطقه وميزان استفاده از آن نيز بر 

اين انباشتگي تأثير به سزايي دارند.
رسوب  ماده ي  وسيله ي  به  مرتب  جرم زدايي  با   •

زدايي مناسب عمر دستگاه را افزايش دهيد.
• دستورالعمل هاي سازنده را رعايت كنيد.

9-5 سرخ كن برقي
در ميان لوازم مدرن آشپزخانه ،سرخ كن ها جزء آن 
دسته هستند كه امروزه به دليل قيمت پايين و استفاده ي 
آسان از آن با استقبال بااليي مواجه شده است. در سال 
هاي اخير با اضافه شدن تايمرهاي ديجيتالي و سيستم 

دستگاه  اين  پيشرفت  سرعت  دور  راه  از  كنترل  هاي 
كن  سرخ  كه   طوري  به  است،  گرفته  بيش تري  شتاب 

سيستم  به  سبد،  باالبردن  براي  آسانسور  داراي  هاي 
صرفه جويي روغن،برق و فيلترهاي بوگير مجهز شده اند. 

(مطابق شكل 5-36)

ــي را در آب قرار  ــمت الكترونيك ــچ گاه قس 1- هي
ندهيد.

2- سيم و دوشاخه ي دستگاه روي سطح داغ قرار 
نگيرد.

3- دستگاه را از دسترس اطفال دور نگه داريد.
ــوش را نزديك اجاق گاز، آب گرم كن و  4- قهوه ج

زير اشعه ي مستقيم خورشيد قرار ندهيد.
5- دستگاه را به وسيله ي يك دستمال نم دار تميز 

كنيد.

نكات ايمني

توجه!

قبل از استفاده از هردستگاه دستور العمل هاي 
دفترچه راهنما را به دقت بخوانيد.از هرگونه دست 

كاري قطعات دستگاه خودداري كنيد و تحت هيچ 
شرايطي شخصًاتصميم به تعميرآن نگيريد.   
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شكل 5-36

1-9-5 اجزاي سرخ كن برقي (شكل 37-5 الف)
1- درپوش با قابليت جداشدن و مجهز به فيلتر

2- پنجره جهت رويت موادغذايي
3- ديك

4- ناوداني جهت تخليه ي روغن
5- سبد
6- دكمه

7- قسمت الكتريكي
8- نشانگر دما

9- چراغ نشانگر دما
10- بدنه

11- دست گيره ي حمل
12- پين اتصال الكتريكي ديك

13- حس گر دما
(شكل  مطابق  رابط  سيم  قرارگرفتن  محل   -14

(5-37

شكل 5-37

2-9-5 نحوه ي نگه داري سرخ كن برقي
مطابق شكل 38-5 هميشه بعد از استفاده از سرخ كن 
دستگاه،  شدن  ُخنك  از  پس  و  جداكنيد  برق  از  آن را 
به  نياز  اگر  و  كنيد  بازديد  را  كن  سرخ  روي  فيلترهاي 
تعويض دارد آن را تعويض نماييد. روغن استفاده شده را از 
صافي روغن عبور دهيد و پس از 8 الي 10 بار استفاده، 

آن را تعويض كنيد.

شكل 5-38
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مطابق شكل 39-5، بعد از هربار استفاده از سرخ كن 
برقي سبد آن را جدا كنيد و آن را به مدت 20 دقيقه در 
آب داغ و مايع ظرف شويي قراردهيد. سپس از يك برس 
زبر جهت تميز كردن آن استفاده كنيد. آن گاه سبدرا در 
جاي خود قرار دهيد و درپوش را ببنديد و سيم رابط آن 

را دور پايه ي مخصوص، كه پشت دستگاه قراردارد، جمع 
كنيد.

شكل 5-39

توجه!

كيف هاي  (مانند  بسته بندي  مواد  از  برخي 
پالستيكي، فوم هاي بسته بندي) براي اطفال خطرناك 

اند و بايد از دسترس اطفال دور باشند. 

1- تا زماني كه روغن داغ است . به هيچ وجه 
به ديگ دست نزنيد و جهت دور ريختن روغن يا 

جابجايي سرخ كن اقدام نكنيد.
2- سيم و دوشاخه ي دستگاه روي سطح داغ 
قرار نگيرد و نيز از ميز آويزان نشود. سيم اضافه 
پشت  كن  جمع  سيم  مخصوص  پايه ي  دور  را 

دستگاه جمع كنيد.
روغن  از  ديك  كردن  پر  از  قبل  هيچ گاه   -3

دستگاه را به برق نزنيد.
تازماني  و  استفاده  هنگام  در،  را  دستگاه   -4
كه روغن آن داغ است. از دسترس اطفال دورنگه 

داريد.
و  ندهيد  قرار  آب  در  را  دستگاه  هيچ گاه   -5
قسمت  ابتدا  كن،  سرخ  شوي  و  شست  از  قبل 

الكتريكي را از دستگاه جداكنيد.

نكات ايمني
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چكيده

- وسايل برقي گرمازا، انرژى الكتريكى را به انرژى گرمايي تبديل مى كنند.
- بخارى هاى در اشكال و اندازه هاى گوناگون ساخته و به بازار عرضه شده اند.

- سماور هاى برقى نسبت به سماور هاى گازى و نفتى در اولويت قرار گرفته اند.
- انواع سماور هاى برقى از نظر المنت و ترموستات:

• سماور برقى با المنت فنرى با روكش دانه هاى عايق چينى با ترموستات بى متالى قابل تنظيم.

• سماور برقى با المنت لوله اى با ترموستات بى متالى قابل تنظيم.

• سماور برقى با المنت لوله اى با ترموستات گازى.

- اتو هاى برقى به سه دسته تقسيم مى شوند:
• دستگاه بخار؛

• دستگاه اتوى معمولى يا اتوي خشك؛
• دستگاه اتوى بخار؛

• دستگاه اتوبخار پرسي
- رسوب زدايى كف اتو بخار: پارچه اى را به جوهر نمك رقيق يا سركه آغشته كنيدو اتو را به مدت 10 

دقيقه روى آن قرار دهيد، سپس اتو را روشن كنيد. با خارج شدن بخار از اتو، رسوب زدايى انجام مى شود.
- جرم گيرى كف اتو: مقدارى جوش شيرين را به صورت خمير درآوريد و با پنبه آ ن را روى جرم هاى كف 

اتو بكشيد تا كم كم جرم ها از بين بروند.
- پخت برنج با پلوپز، باعث حفظ ويتامين هاى موجود در آن مى شود.


