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  چروك هاي لباس ، پرده و غيره استفاده می شود  آهار دادن چين و اتو براي صاف كردن و از

 اتوي بخار . -2اتوي خشك )معمولی ( -1      و از نظر ساختمانی به دو دسته تقسيم می شوند :

براي اتو كردن لباس هاي غير پشمی استفاده می از اتوي خشك بيشتر  :خشك اتوي -1

   شود.

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 : ساختمان و اجزاء اتو

 



 

 

صفحه مشخصات كه مشخصات فنی  -2مجموعه كف اتو كه المنت هم در آن قرار ميگيرد.  -1

مجموعه  -3وزن و رنج درجه حرارت.-توان -آن نوشته می شود.مثل :ولتاژدستگاه روي 

مجموعه بی متال كه تغيير و كنترل درجه  - 6  پيچ ترمينال ها -5پيچ تر مينال  -4ترمينال 

واشر خار دار يا محدود كننده ي بی  - 8پوشش بی متال  -7حرارت توسط آن انجام می گيرد.

محور يا  - 11  پيچ بی متال - 9ی براي بی متال ايجاد می كند. متال :اين واشر محدوديت حركت

 - 13  پيچ نگهدارنده - 12نگهدارنده ومجموعه بست همراه آن  - 11ميله فرمان تر موستات 

وزنه يا كفه چدنی كه براي ذخيره كردن گرما وافزايش وزن اتو مورد استفاده قرار می گيرد. 

در پوش يا پوسته كه روي وزنه يا كفه سنگين قرار می  - 15پيچ هاي كفه يا وزنه سنگين  - 14

صفحه راهنما كه اطالعات درجه حرارت مربوط به پارچه هاي مختلف را ارايه می  - 16گيرد. 

 19المپ پيلوت يا نشان دهنده  - 18در پوش رنگی المپ پيلوت يا نشان دهنده اتو  - 17كند. 

سيم رابط كه  - 21رنده در پوش عقب دسته اتو پيچ نگهدا - 21در پوش عقب دسته اتو  -

مهره در  - 23لوله الستيكی حفاظ سيم.  -22از نخ هاي بافته شده است  "روكش آن معموال

مجموعه دسته ي صفحه  - 26دسته  - 25مهره در پوش جلويی  - 24پوش يا پوسته اتو 

 - 28ري يا موج دار واشر فن - 27چرخان كه كنترل درجه حرارت توسط آن انجام می گيرد 

 مهره دسته . - 31واشر دسته  - 29در پوش جلويی دسته 

 :مدار الكتريكی اتوي معمولی 

 

جريان  مقاومت محدود كننده -المپ نشان دهنده د  -ترمستات ج  -المنت ب -شامل : الف

 براي المپ خبر.



 

 

المنت پرسی=سيم المنت درون اليه اي از خاك چينی يا سراميك قرار دارد  انواع المنت :

وآن را درون محافظ فوالدي جاي می دهند وبا كفی اتو يك پارچه شده است بنابراين هنگام 

 تعمير وخرابی آن بناچار كفی نيز تعويض می شود. 

نوع چينی =كفی داراي شيار می باشد والمنت كه از داخل مهره هاي المنت با مهر ه هاي عايق از 

 چينی عبور كرده است درون آن قرار می گيرد. وبراحتی قابل تعويض است .

والمنت با پودر چينی عايق شده ودرون آن  Uكفی شيار دار ساده =كفی داراي شياري بشكل 

ی كرده واز المنت با مهره چينی قرار دارد . در صورت سوختن می توان درون شيار را خال

 استفاده كرد. 

 :اتو بخار -2

اين اتو كه براي لباس هاي پشمی بيشتر كار برد دارد ممكن است داراي محفظه آب جدا شونده 

 يا سر خود باشد وداراي قسمت هاي زير است.

 

 :سرويس و نگهداري اتو 

 خود داري نماييد."از وارد آمدن ضربه به اتو )مثل زمين خوردن ( جدا -1



 

 

 قبل از خنك شدن اتو سيم هاي رابط آن را دور دسته نپيچيد.  -2

 هر گز اتو را داخل آب قرار نداده وروي آن آب نريزيد.  -3

 تر .اتو بخاررا تا حد مجاز آب نماييد نه بيش -4

 سيم رابط فرسوده را تعويض نموده واز سيم رابط با روكش بافته شده از نخ استفاده نماييد.  -5

 براي جلوگيري از خرابی كف اتو آن را بر روي زيپ،قالب و سگك نكشيد. -6

براي جلوگيري از تشكيل رسوب در اتو بخار از آب بدون امالح مثل آب مقطر يا آب برفك  -7

 نماييد.يخچال استفاده 

 :تميز كردن اتو 

اگر رسوبات سوراخ هاي بخار را مسدود كرده باشد مقداري سركه سفيد بجاي آب در اتو  

بريزيدوآن را به برق بزنيد تا داغ شود وسركه تبديل به بخار شود پس ازاين عمل بايد اتو را از 

تو با برس كوچكی سرد شدن ا  آب پر كرده واجازه دهيد كه بخار از اتو خارج شود و پس از

سوراخ هاي بخار را تميز كنيد. براي تميز كردن كف اتو چنانچه جنس آن از آلومينيوم باشد 

تكه پارچه اي را با محلول يك قسمت كربنات دو سود ودو قسمت آب خيس كرده و روي كف 

 اتو بكشيد. براي تميز كردن كفی هاي فوالدي ضد زنگ با يك پارچه وآب صابون آن را تميز

كنيد در هر دو حالت پس از خاتمه تميز كردن ،كف اتو را با آب شسته وخشك كنيد. سپس اتو 

را در درجه حرارت كم تنظيم كنيد وابتدا آنرا روي كاغذ مومی وبعد روي پارچه خشك بكشيد. 

براي تميز كردن كفی هاي داراي پوشش نچسب فقط با يك پارچه نم دار يا اسفنج آن را تميز 

 كنيد. 

 يب يابی و تعميراتو :ع

 اتو روشن نمی شود. - 1عيب 



 

 

 پريز برق ندارد. - 1علت 

 با ولتمتر )قسمت ولتاژ آوامتر ( پريز را مورد آزمايش قرار می دهيم . -1رفع عيب

 اتو روشن نمی شود.  -2عيب

 سيم هاي رابط ودو شاخه معيوب شده اند. -2علت 

اخل آن را باز ديد نماييد.سيم رابط تا ترمينال را دوشاخه را باز كنيد واتصاالت د -2رفع عيب 

( مورد آزمايش قرار داد.ورودي هاي برق به ترمينال را باز  R×1می توان بوسيله اهم متر )رنج 

كنيد وآن ها را به يكديگر ببنديد.سپس آوامتر را به دو سيم درون دو شاخه متصل نماييد.اگر 

 نزديك به صفر می ايستد."باكابل سالم باشد عقربه منحرف شده وتقري

 اتو روشن نمی شود. -3عيب 

 ترموستات خراب است. -3علت

( را به دو پايه ترموستات متصل  R×1اتو را از برق جدا كرده ،رابط هاي اه متر ) -3رفع عيب

و وصل كنيد. با وصل ترموستات عقربه بسوي صفر و با قطع آن   نموده وترموستات را قطع

افتادن پايه  "مايل می شود. در غير اين صورت ترموستات خراب است. اكثرابسوي بی نهايت مت

چينی ترموستات كار آن را مختل می سازد .اگر ترموستات قابل تعمير وتنظيم نيست آن را 

 تعويض نماييد.

 اتو روشن نمی شود.  -4عيب

 اتصاالت تر مينال معيوب است. - 4علت 

ديده "می بنديم.گاها "ال جدا كرده وپس از بازديد مجدداسر سيم ها را از تر مين - 4رفع عيب 

 شده كه بر اثر اشتباه قرار دادن سيم زير ترمينال ،ارتباط مدار از همان نقطه قطع می شود.

 برروي كفی اتو ،فازمتر روشن شده اما برق گرفتگی رخ نمی دهد.  -5عيب 



 

 

 وجود برق ضعيف القايی. -5علت 

عبور جريان متناوب از المنت كه در جوار كفی قرار دارد،ميدان مغناطيسی خاصی  -5رفع عيب

بوجود می آورد كه از برخورد اين ميدان با كفی فلزي ولتاژ بوجود می آيد. اين ولتاژ 

،القاييناميده می شود.ولتاژ القايی بسيار ناچيز است با اين حال اگر داراي سيم ارت باشد وشبكه 

 باشد خطري متوجه مصرف كننده نخواهد بود.  شی منزل نيز داراي سيستم ارتبرق ك

 المنت داغ می شود اما المپ روشن نمی شود. -6عيب

 سيم فاز يا نول المپ قطع شده است. -6علت 

اگر در آزمايشی با فاز متر هر دو پايه المپ داراي فاز است ويا هر دو پايه فاز  -6رفع عيب 

جه می رسيم كه يكی از سيم ها قطع است اتو را از برق جدا نموده وبا آوامتر ندارد به اين نتي

 سيم ها را تست نموده تا قطع شدگی مدار را بيابيم.

 المنت داغ می شود اما المپ روشن نمی شود.  -7عيب 

 المپ سوخته است  -7علت

ا روشن نمی شود،نتيجه اگر در استفاده از ولتمتر آوامتر ،ولتاژ به المپ می رسد ام -7رفع عيب 

 می گيريم كه المپ سوخته است وآن را تعويض می كنيم.

 المپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود. -8عيب

 به المنت برق نمی رسد. -8علت

سيم هاي رابط به المنت را در حالی كه اتو به برق متصل نيست مورد آز مايش  -8رفع عيب 

( خواهد بود تانقطه قطع شدگی معلوم وترميم  R×1مايش )قرار می دهيم رنج آوامتر در اين آز

 شود.

 المپ روشن می شود اما اتو داغ نمی شود. -9عيب



 

 

 المنت سوخته است. -9علت

ولت را  221سيم هاي رابط به المنت رااز هم جدا وبتوسط يك سيم سيار  -9رفع عيب 

س از چند ثانيه هيچ گونه تغيير براي چند ثانيه به المنت متصل می كنيم. اگر المنت پ "مستقيما

 دمايی نداشت سوخته است ومی بايست تعويض شود .

 بمحض اتصال دو شاخه اتو به پريز ،فيوز مدار را قطع می كند.  - 11عيب 

 در دوشاخه يا سيم رابط اتصالی بوجود آمده . -11علت

هيم .براي رسيدن د  دو شاخه وسيم رابط را با اهم متر مورد آزمايش قرار می -11رفع عيب 

به اين منظور ورودي ترمينال را از ساير قسمت هاي مدار جدا نموده ورابط هاي اهم متر را به 

دو شاخه متصل می سازيم.از آنجايی كه مدار باز است عقربه حركت نخواهد كرد اگر عقربه 

ريع محل منحرف شد ومقدار صفر را نشان داد در دو شاخه ويا سيم رابط مشكلی بوجود آمده س

عيب را شناسايی ومورد را برطرف می كنيم.اگر دو شاخه وسيم رابط با همديگر ،بصورت آماده 

 توليد شده اند می بايست كل مجموعه دوشاخه وسيم رابط را عوض نمود.

 بمحض اتصال دو شاخه اتو به پريز ،فيوز مدار را قطع می كند. -11عيب 

 اند.سيم هاي داخل اتو اتصالی كرده  -11علت 

نقاط اتصال يافته "بدنه اتو را باز نموده وسيم بندي را بررسی می كنيم معموال -11رفع عيب 

عايق بندي می "بصورت خاصی سوخته اند كه بوضوح مشخص است.سيم بندي اتو را مجددا

 كنيم تا مشكل بر طرف شود.

 بمحض اتصال دوشاخه اتو به پريز فيوز مدار را قطع می كند. -12عيب

 در المپ ويا المنت اتصالی بوجودآمده است. -12علت



 

 

بوسيله اهم متر هر كدام از آن ها را بصورت جدا گانه مورد آزمايش قرارمی  -12رفع عيب

دهيم در آزمايش هر كدام ،عقربه منحرف شده ومقداري را نشان می دهد)باالخص در المپ كه 

شده ومقدار صفر را نشان  باشد(.هر گاه عقربه منحرف R×1Kمی بايست رنج بر روي"حتما

 تعويض شود. "دهد،آن مورد )المنت يا المپ (اتصال كوتاه شده است ومی بايست سريعا

 بدنه اتو برق دارد.  -13عيب 

 سيم بندي اتو بر اثر حرارت زياد آسيب ديده. -13علت 

عيب  مجموعه سيم هاي رابط ،حتی ترمينال را مورد بازديد دقيق قرار داده ومحل -13رفع عيب

 را بصورت كامل عايق بندي نماييد تا مشكل برطرف شود. 

 بدنه اتو برق دارد.-14عيب

 المنت اتصال بدنه دارد. -14علت 

ولت(يكی از پايه هاي المنت را با بدنه كفی مورد  221توسط چراغ سري ) -14رفع عيب

شده باشد،بايد آزمايش قرار می دهيد.اگر المنت از نوع پرسی بوده وبه كفی جوش داده شده 

با يكديگر تعويض شوند اما اگر از نوع مهره هاي چينی والمنت باشد می بايست دوباره المنت 

 راداخل مهره قرار داد وبه اصطالح تجديد عايق بندي نمود تا اتصال زمين )بدنه ( برطرف شود.

 پس از پر نمودن آب مخزن اتو بخار ،آب نشت می كند.-15عيب

 زير مخزن از ميان رفته عايق بندي  -15علت 

مخزن را از جاي خود خارج نموده ونازل كنترل آب را از آن بيرون آوريد و -15رفع عيب 

 واشر هاي الستيكی را مورد بازديدقرار دهيد تامحل عيب شناسايی وترميم شود.

 پس از پر نمودن آب در مخزن اتو بخار ،آب نشت می كند. -16عيب

 جاي خود قرار نگرفته. مخزن بصورت صحيح در -16علت



 

 

بصورت صحيح آن را در محل قرار "مخزن را از جاي خود خارج نموده ومجددا -16رفع عيب

 می دهيم.

 پس از پر نمودن مخزن اتو بخار ،آب نشت می كند. -17عيب

 بدنه مخزن ترك برداشته وآب نشت می كند. -17علت

يم در صورت آسيب ديدگی آن را مخزن را بطور كامل مورد بازديد قرار می ده -17رفع عيب

تعويض می كنيم.در صورت كمياب بودن می توان بصورت موقت بوسيله يكی از چسب هاي 

 قوي مانند چسب دو قلو شيار بوجود آمده را پر نمود تا آب نشت نكند.

 از كف اتو به همراه بخار، آب نيز چكه می كند. -18عيب 

 كم بودن حرارت كفی. -18علت

دماي كفی را بتوسط چرخاندن ترموستات در جهت عقربه ساعت افزايش  -18رفع عيب 

 بصورت بخار در آمده واز آن خارج می شود."دهيد.آب راه يافته به شيارهاي كفی ،سريعا

 خارج شده واز اطراف بدنه اتو،بخار خارج می شود.   بخار كمی از كفی -19عيب

 ناسب به كفی راه يافته.دماي كفی مناسب نيست وآب زوتر از موقع م -19علت 

بتوسط فشار برنازل آب ،از خروج آن جلوگيري كنيد تا كفی به مقدار الزم داغ  -19رفع عيب 

شود پس از باال رفتن حرارت كفی ،اهرم خروج آب را آزاد كنيد تا آب به كفی راه يافته 

 وبصورت بخار خارج شود.

 تو ،بخار خارج می شود.بخار كمی از كفی خارج شده واز اطراف بدنه ا -21عيب

 خروجی هاي بخار در زير كفی بتوسط جرم يا رسوبات آهكی آب مسدود شده است. -21علت



 

 

اگر در زير كفی وجود چنين رسوباتی مشهوداست،كفی را از اتو جدا نموده  -21رفع عيب 

وتوسط يك قطره چكان در هر كدام از سوراخ هاي كفی دو الی چهار قطره جوهر نمك 

مطمئن باشيدكه حفره ها بدين طريق رسوب زدايی می شوند.سپس كفی را در يك بريزيدو

ظرف آب گذاشته وسعی كنيد،قطرات جوهر نمك را از ميان ببريد.قبل از سوار كردن كفی 

 براتو از خشك شدن كامل آن مطمئن باشيد.

 يانپا                                                              

 


