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Model: DH-612 

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٠٢١ - ٥٥٨٠٩٩٣١  لتون :  تهرانيمرکز خدمات پس از فروش  هام

  

  لوازم خانگي            
  

 
Hair Dryer 

Model: DH-612 
 

  استفاده از سشوار يدفترچه راهنما                                          

  

ه از سشوار نکات اين راهنما را با دقت مطالعه نماييد.طفا" قبل از استفادل


  



  

  

  

  يگرام يمشتر

ن دستورالعمل را قبل از يضمن تشکر از حسن انتخاب شما، خواهشمند است ا

  د.يياستفاده با دقت مطالعه نما

  

  با سشوار  ييآشنا

  
  

  

  روش استفاده
 د.يمئن شوز برق مطياز خشک بودن کامل دستها هنگام اتصال دوشاخه به پر. ۱
 د.ياز قرار دهيت مورد نيموقع يد را بر رويدوشاخه را به برق زده و کل. ۲
د ي(خاموش) قرار ده 0 يرا بر رو ديد کليتان را سشوار زديپس از آنکه موها. ۳

 د.يودستگاه را از برق بکش
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  ت کننده باديهدا نازل
 سرعت  خود را به يد موهايتوان ي، مخود دستگاه يبا نصب نازل بر رو

 د.يخشک کرده و حالت ده
 خود را  يمختلف موها يه هايد و با انتخاب زاويد بچرخانيتوان ينازل را م

 .ديفرم ده

  
  

  حجم دهنده مو
خود را نرم  يد موهايتوان يم دستگاه خود، يبر رو حجم دهنده موبا نصب 

  د.ييعتر آنها را خشک نمايتر ساخته و سر

  

  يمنيا يها يادآوري     
  هرتز ۵۰ولت   ،    ۲۲۰وات     ،   ۲۰۰۰رت:  قد 
    ئن خود مطم شهر يبرق مصرفکسان بودن ولتاژ دستگاه با ولتاژ ياز

تواند منجر به  يدر هنگام اتصال دستگاه به برق م ييهرگونه خطا د.يشو

 باشد.  يز نمين يگردد که تحت پوشش گارانت يريخسارات جبران ناپذ
  شوند. از لمس  يار داغ ميگام استفاده بسدستگاه در هن يلوازم جانب

 د.يينما يقطعات داغ دستگاه خوددار
 

   د:ير دستگاه را از برق بکشيدر موارد ز 
 

 دستگاه يز کردن و نگهداريتمند يانجام فرآش از يپ -
 کند يکار نم يکه به درست يهنگام -
 به محض اتمام کار با دستگاه -
 ک لحظهي يبرا يهنگام ترک اتاق حتّ -

 
   يينک دستشويدر مجاورت وان حمام، سا يس و يهرگز با دستان خ: هتوج 

 .ديينمان دستگاه استفاده نياز ا يگر مخازن آبيا دي
   د، پس از استفاده آن را از يکن يکه در حمام از دستگاه استفاده م يهنگام

هنگام خاموش  يحتد چرا که وجود آب در اطراف دستگاه يبرق بکش

 ن باشد.يتواند خطرآفر يم بودن
   ياگر برا يد، حتيد آن را خاموش کنيکن يکه از دستگاه استفاده نم يهنگام 

 ک لحظه باشد.ي
  ييناتوانا يشامل کودکان) دارااستفاده اشخاص ( ين دستگاه برايا  

 ا تجربه و دانش کم در مورد نحوه استفاده از آن يو  يا عقلي يجسم
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   م توسط شخص مسئول يا تعليباشد، مگر آنکه تحت نظارت و  يمناسب نم

 آنان باشد. يمنيحفظ ا
   زيض آن و نيتعو م برق دستگاه، به منظوريدن سيب ديدر صورت آس 

 د. ييلتون تماس حاصل نماي، با خدمات پس از فروش هام اجتناب از خطر
   ر، استفاده از دستگاه را متوقف و با يک از موارد زيدر صورت وقوع هر

 د:يريلتون تماس بگيهام مرکز خدمات پس از فروش
 دستگاه افتاده است. -
 کند يکار نم يدستگاه به درست -
   ر خواهد شد.يمخصوص تعم ابزارله يدستگاه شما تنها بوس 
   باشد. در صورت  يحساس به دما م يمنيله ايک وسين سشوار مجهز به يا

ش از حد (به عنوان مثال مسدود شدن شبکه پشت) يبروز داغ شدن ب

ک متوقف خواهد شد. با مرکز خدمات پس از ير اتوماتسشوار به طو

 د.يريلتون تماس بگيفروش هام
  د.يدستگاه را در دسترس کودکان قرار نده 
  ا آن را يدر آب فرو نبرده و ز کردن يبه منظور تم يحترگز دستگاه را ه

 د.يريان آب نگير جريز
  د.ييم برق، از دستگاه استفاده ننمايدن سيب ديدر صورت آس 
   د.يبا دست مرطوب دستگاه را نگه ندار 
   د.يم، از برق بکشيدن سيم برق را با گرفتن دوشاخه و نه کشيس 
  د.يياستفاده ننما يبرق ياز سه راه 
   د.ييز کردن دستگاه استفاده ننمايتم يا خورنده براينده ياز مواد سا 
   تفاده گراد اسيدرجه سانت ۳۵ يو باال صفر درجهر يز ياز دستگاه در دما

 د.ييننما
                           

   در   شده است. يطراح يمصارف خانگ يبرا "دستگاه شما منحصرا

ا عدم ي، استفاده نامناسب يو حرفه ا ياستفاده صنعت صورت هر گونه

نخواهد  يتيچ گونه مسئوليه لتونيهامتور العمل ها، دسموارد ت يرعا

 بود.ز نخواهد ين يداشت و مشمول گارانت
  

  ونيعملکرد 
له يد شده و بوسيون توليد، يکن يکه از سشوار استفاده م يامهنگ 

کند. اگر  يون از مو و پوست شما محافظت ميشود.  يان هوا آزاد ميجر

 يمو رطوبت را  يد، نرميقه با انگشت خود امتحان کنيپس از چند دق

  د.يحس کند يتوان
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