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زمان مطالعھ: 5 دقیقھ
دقت داشتھ باشید کھ نکات مھم در طرز استفاده از مایکروفر بسیار متعدد می باشند و ما در این متن بھ 5 مورد از مھم ترین آنھا
اشاره می کنیم و رعایت این نکات برای حفظ سالمت مصرف کنندگان بسیار حائز اھمیت می باشد. پیشتاز سرویس با بیش از 3
دھھ تجربھ در ضمینھ تعمیرات ماکروفر و ھمچنین داشتن مدرک معتبر از سازمان انرژی اتمی در رابطھ با پرتوھای ماکروفری

در خدمت شما مشتریان گرامی می باشد.

آیا سازمان غذا و داروی آمریکا استفاده از دستگاھھای ماکروفر را درست یا نادرست می داند؟

تولید کنندگان دستگاھھای مایکروفر (مایکروویو) باید محصوالت خود را مطابق با استانداردھای عملکرد ایمنی ساختھ و طبق
قوانینی کھ سازمان غذا و داروی امریکا برای محافظت از سالمت عمومی ارایھ کرده است بھ کار گیرند.

دستگاه ھای مایکروویو را اگر بھ صورت صحیح استفاده کنید ایمن ھستند اما گاھا مردم دچار سوختگی و در موارد بسیار کمی بھ
صدماتی ناشی از تشعشع امواج ماکروفر دچار می شوند. بنابراین ، با توجھ بھ دفترچھ ھای راھنمایی کھ ھر دستگاھی ھمراه خود

دارد مصرف کنندگان می توانند بھ بھترین شکل ممکن از دستگاه خود بھره ببرند.

دقت داشتھ باشید کھ یکی از مھم ترین نکات مھم در طرز استفاده ار مایکروفر این است کھ درب دستگاه بھ صورت کامل بستھ
شده باشد زیرا در صورت داشتن نشتی اشعھ بسیار خطرناک می باشد.
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طرز استفاده از مایکروفر

چگونھ ماکروفر پخت و پز انجام می دھند

قبل از بررسی طرز استفاده از مایکروفر ابتدا باید بدانید کھ امواج واقعی تولید شده توسط این دستگاھھا، نوعی تابش
الکترومغناطیسی می باشند. این امواج ساطع شده از المپ مگنترون باعث برخورد شدید بین مولکول ھای مواد غذایی شده و گرم

می شوند و این مکانیسم اصلی در دستگاھھای ماکروفر برای گرم کردن می باشد.

این امواج توسط قطعھ ای بھ نام  مگنترون تولید می شوندو بھ وسیلھ قسمتی کھ کالیبر پرتاب اشعھ نامیده می شود بھ داخل محفظھ
دستگاه ساطع می شوند و پس از عبور از فیلتر(کاغذ میکا) بھ مواد غذایی موجود در کابین دستگاه برخورد کرده و با بھ جنبش

دراوردن مولکول ھای مواد غذایی آنھا را گرم می کنند.

اشعھ ھای ساطع شده از المپ مگنترون نوعی پرتوھای غیر یونیزه ھستند کھ خطرات مشابھ اشعھ ایکس یا انواع دیگر پرتوھای
یونیزه را ندارند. (تشعشع یونیزه نوعی از پرتونگاری است کھ می تواند باعث آسیب رساندن بھ سلول ھای انسانی گردد.)

در صورتی کھ بعد از باز کردن درب دستگاه کماکان سینی و موتور فن دستگاه کار کند دستگاه را از برق کشیده و با تعمیرگاه
مجاز برای تعمیر ماکروفر خود تماس بگیرید.

نکات مھم برای استفاده ایمن از ماکروفر مبحث بسیار مھم و قابل تامل می باشد کھ در بین پزشکان و متخصصان بسیار مورد بحث
می باشد.
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طرز استفاده از مایکروفر

خطرات و آسیبھا در ماکروفر

بیشتر صدمات ناشی از ماکروفرھا  نتیجھ سوختگی در اثر گرم شدن  ظروف غذا ، گرم شدن بیش از حد غذا و یا ترکیدن مایعات و
مواد غذایی در داخل کابین و عدم دانستن طرز استفاده از مایکروفر بھ صورت صحیح می باشد.

محققین با بررسی دقیق متوجھ شده اند کھ اسیب رسیدن بھ وسیلھ امواج از درصد بسیار کمی برخوردار است و تنھا در صورتی کھ
از دستگاه بھ صورت صحیح استفاده نشود و یا بھ دستورات داخل دفترچھ راھنمای دستگاه دقت نشود خطرناک می باشد.

بھ طور کلی ، این صدمات پرتویی در اثر قرار گرفتن در معرض مقادیر بسیار زیاد از تابش امواج از طریق دریچھ ھایی مانند
شکاف در بدنھ ماکروفر ایجاد می شود.

FDA تاییدیھ

با این حال ،سازمان و غذا و داروی آمریکا FDA شرکت ھا را مستلزم طراحی بدون نقص در دستگاھھا کرده است. در واقع
تمامی ماکروفر ھای تولیدی توسط ھر کمپانی باید مھر تایید اف دی ای را دارا باشد.

اگرچھ برخی افراد نگران این ھستند کھ امواج ماکروفر برای کسانی کھ از باتری قلبی استفاده می کنند مضر است تا بھ حال ھیچ
موردی از تاثیر امواج بر روی این باتری ھا گزارش نشده است.

در ادامھ بھ بررسی انواع خطرات و آسیب ھای مایکروفر می پردازیم. این خطرات شامل

دفترچھ راھنمای دستگاه را با دقت مطالعھ کنید.
از ظروف ایمن و مخصوص ماکروفر استفاده کنید.

از گرم کردن آب خودداری کنید.
اضافھ کردن مواد تشکیل دھنده مانند قھوه فوری یا شکر بھ آب قبل از گرم کردن.

نشتی اشعھ در ماکروویوھا.
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دفترچھ راھنمای دستگاه را با دقت مطالعھ کنید

طرز استفاده از مایکروفر بھ این صورت می باشد زمانی کھ چیزی داخل دستگاه نمی باشد و دستگاه خالی است بھ ھیچ عنوان
دستگاه را روشن نکنید. عالوه بر این ، شما نباید آب یا مایعات را بھ مدت زمان طوالنی داخل دستگاه قرار دھید زیرا با داغ شدن

بیش از حد مایعات بھ جوش آمده و بھ داخل دستگاه پاشیده می شوند.

شما می توانید با مراجعھ بھ دفترچھ راھنمای استفاده از ماکروفر خود از اطالعات کافی برای استفاده ایمن از ماکروویو خود مطلع
شوید.

از ظروف ایمن و مخصوص ماکروفر استفاده کنید

بھ طور کلی ، نباید از قابلمھ ھای فلزی یا فویل آلومینیومی استفاده کنید ، زیرا اشعھ ھا با برخورد بھ فلز منعکس می شوند و باعث
می شوند داخل دستگاه جرقھ بزند و از ھمھ مھم تر اینکھ زمانی کھ اشعھ ھا با این ظروف برخورد می کنند مقداری از خود اشعھ

بھ المپ مگنترون بر می گردد و باعث خرابی خود المپ اشعھ می شوند.

ھمچنین شما نباید از برخی ظروف پالستیکی استفاده کنید زیرا غذای گرم باعث ذوب شدن آنھا می شود و حتی زمانی کھ از قسمت
گریل دستگاه استفاده کنید ظروف پالستیکی  داخل دستگاه را ذوب می کند.بھترین ظروف کھ در داخل ماکروفرھا قابل استفاده
ھستند ظروف شیشھ ای و سرامیکی می باشند کھ باز ھم برای دقت بیشتر باید بھ دفترچھ راھنمای ماکروویو مراجعھ شود تا از

بھترین ظروف استفاده کنید.

از گرم کردن آب خودداری کنید

گرم کردن اب بھ این معنی است کھ آب فراتر از دمای جوش ، بدون عالئم جوش گرم می شود. گاھا دیده شده کھ لیوان اب را بھ
منظور داغ شدن داخل ماکروفر قرار می دھند و با تمام شدن زمان کار دستگاه ھیچ نشانھ ای از بھ جوش امدن اب دیده نمیشود و با

بیرون اوردن لیوان ممکن است با یک تکان ناگھانی اب جوشیده شده بھ بیرون بپاشد کھ بسیار خطرناک است.

اضافھ کردن مواد تشکیل دھنده مانند قھوه فوری یا شکر بھ آب قبل از گرم کردن

خطر فوران آب گرم را بھ شدت کاھش می دھد. بدین صوت کھ اگر قبل از قرار دادن آب در دستگاه مقداری از این مواد اضافھ
کنیم در صد فوران اب جوش بھ طرز چشمگیری کاھش پیدا می کند.

نشتی اشعھ در ماکروویوھا

در صورتی کھ دستگاه سالم باشد و ضربھ خوردگی نداشتھ باشد دستگاه نشتی امواج نخواھد داشت. دقت داشتھ باشید کھ مھم ترین
ایراد در ماکروفر بستھ نشدن درب دستگاه بھ طور کامل می باشد بھ طوری کھ اگر با این مشکل مواجھ شدید بھ ھیچ عنوان از

دستگاه نباید استفاده کنید. ماکروفرھایی کھ با باز بودن درب کماکان بھ کار خود ادامھ می دھند مشکل بسیار جدی دارند.

بررسی این موارد بر عھده سازمان غذا و دارو (FDA) می باشد و دقت داشتھ باشید کھ در صورت مشاھده این ایراد سریعا
دستگاه را از برق کشیده و با تعمیرگاه مجاز تماس بگیرید.

https://www.fda.gov/
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نتیجھ گیری

در این متن بھ نکات مھم در طرز استفاده از مایکروفر اشاره کردیم کھ ھرچند کوتاه ولی کاربردی می باشد ولی دقت داشتھ باشید
کھ این متن گویای تمامی نکات مھم در طرز استفاده از مایکروفر نمی باشد و این بحث بسیار گسترده تر می باشد.

پیشتاز سرویس بھ شما این اطمینان را می دھد کھ تعمیرات دستگاه ماکروویو شما بھ صورت کامال اصولی و تست اشعھ بھ وسیلھ
دستگاه مخصوص انجام می شود و شما می توانید با ثبت سفارش آنالین درخواست تعمیرات خود را بھ این مرکز واگذار کنید.
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