
Xử Lý  Dễ Dàng Lỗi Hệ Thống Cấp Nước khi Sử Dụng Tủ Cơm Công Nghiệp 

Mua được một chiếc tủ nấu cơm công nghiệp ưng ý đã  khó, giữ cho tủ cơm luôn bền đẹp , tuổi
thọ cao cũng vậy. Ta phải kiểm tra, bảo  dưỡng cho máy thường xuyên để tránh các lỗi nhỏ về
tủ cơm công nghiệp trong thời  gian sử dụng.

  

    Sử Dụng Tủ  Cơm Công Nghiệp - sự cố hệ thống cấp nước
    

Thông thường khi   sử dụng tủ cơm công nghiệp được một thời gian sẽ có thể phát sinh ra những
 sự cố trong đó hệ thống cấp nước cho tủ cơm bị lỗi là một trong những lỗi thường  hay gặp khi
dùng. Vậy lỗi này khắc phục thế nào. Những thông tin sau đây sẽ chỉ  ra nguyên nhân tình
trạng này và cách khắc phục cần thiết.

    

Lỗi hệ thống cấp nước của tủ cơm là việc hệ thống đưa  nước vào tủ cơm công nghiệp để nấu
cơm bị trục trặc, không có nước để cung cấp  cho tủ hoặc cung cấp lượng nước bị thiếu cho tủ
cơm, điều này sẽ làm cho chất  lượng của cơm làm ra không đạt yêu cầu của người dùng, cùng
những thực phẩm  khác chế biến từ tủ cơm công nghiệp cũng không bảo đảm chất lượng vì
không chín  được.

 1 / 4



Xử Lý  Dễ Dàng Lỗi Hệ Thống Cấp Nước khi Sử Dụng Tủ Cơm Công Nghiệp 

Cơm được nấu bằng tủ nấu cơm công nghiệp

Sử Dụng Tủ  Cơm Công Nghiệp - Kiểm tra đường dẫn nước

Để khắc phục được tình trạng này thì tốt nhất bạn nên  kiểm tra xem đường dẫn nước của tủ
cơm ra sao, có vấn đề gì không. Nếu đường ống  bị tắc hay bị hư hại ở đâu đó thì nên thông,
sửa lại đường ống cho hết tắc hoặc  thay loại đường ống nước mới khi bị hỏng. Ngoài ra, còn có
thể do công tắc điều  chỉnh hay dây dẫn nước bị tắc nữa.

Tốt nhất trước khi nấu và sau khi nấu ta nhớ tắt đường  nước, làm vậy để đường chứa nước giảm
cặn bẩn ,cũng như tránh rò rỉ nước hay  gây chập điện.

Kiểm tra như vậy sẽ giúp cho nước cung cấp cho việc nấu  ăn vừa có số lượng đầy đủ và chất
lượng cơm cũng như các loại thực phẩm khác bảo  đảm hơn.

Sử Dụng Tủ  Cơm Công Nghiệp - Kiểm tra thường xuyên và định kỳ

                        

Bạn nên thường xuyên kiểm tra đường dẫn nước. Mỗi lần  bạn nấu ăn thì bạn nên xem hệ thống
cấp nước cho tủ cơm công nghiệp đã đạt  chưa, làm như vậy cũng giúp bảo đảm cho việc nấu

 2 / 4



Xử Lý  Dễ Dàng Lỗi Hệ Thống Cấp Nước khi Sử Dụng Tủ Cơm Công Nghiệp 

ăn được thuận lợi mà nấu ra những  món ăn thơm ngon và an toàn nhất.

Vệ sinh tủ nấu cơm thường xuyên

Xem thêm: Tình trạng nấu cơm lâu chín khi sử dụng tủ cơm công nghiệp

Sử dụng tủ cơm công nghiệp giúp giảm thời gian nấu ăn cho  người sử dụng, tuy nhiên trong khi
sử dụng có lúc thời gian...

   

Sử Dụng Tủ Cơm Công Nghiệp - Cách vệ sinh tủ giúp tủ nấu cơm công nghiệp luôn luôn
sạch sẽ, bền lâu

Những hạt cơm còn rớt bên trong tủ nấu cơm sau khi sử dụng xong, cần phải được thu dọn sạch
sẽ để tránh việc vi khuẩn trú ngụ , cơm có thể bị ôi thiu, gây mất vệ sinh an toàn thực phẩm
trong quá trình sử dụng tủ. Bên ngoài tủ cũng nên lau chùi sạch sẽ, và vị trí đặt tủ nấu cơm
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phải khô thoáng, sạch sẽ, tránh những nơi có độ ẩm cao, hay vật phát nhiệt cao.

Trên đây là những  thông tin về lỗi cung cấp nước cũng như vệ sinh cho tủ cơm công nghiệp khi
sử dụng.  Bạn có thể biết cách khắc phục khi gặp phải sự cố này cũng như giữ vệ sinh cho  tủ.
Nếu có thắc mắc hay điều gì cần tư vấn thì bạn có thể liên hệ tới Hải Âu  Group để biết thêm
thông tin.

      

Xem thêm: Cách nhận biết tủ nấu cơm Việt Nam và tủ nấu cơm Trung Quốc

Trên thị trường hiện nay, nhiều khách hàng chưa có cái  nhìn rõ ràng về sản phẩm tủ nấu cơm
Việt Nam và tủ nấu cơm Trung Quốc nên đôi  khi...

Tập Đoàn Hải Âu là thương hiệu về tủ cơm công nghiệp uy tín nhất hiện nay. Tại đây bạn sẽ
thấy được những sản phẩm chính hãng, có tem nhà sản xuất cùng những thông số kỹ thuật của
máy đều đáp ứng được tại những cơ sở lớn có nhu cầu từ nhiều người. Bạn sẽ được hướng dẫn
sử dụng chi tiết khi mua sản phẩm. Trong quá trình sử dụng nếu tủ cơm có xảy ra vấn đề gì mà
không thể tự giải quyết hãy gọi điện tới Hải Âu sẽ có người đến khắc phục sự cố cho bạn. Dịch
vụ bảo hành, cung cấp linh kiện mới từ Hải Âu Group với các thiết bị chất lượng nhất. 

Hãy liên hệ đến Tập Đoàn Hải Âu nếu bạn cần hỗ trợ:

Địa chỉ: 72 Miếu Đầm – Nam Từ Liêm  - Hà Nội.

Tel: 0913.102.168 - 091.507.8989 
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