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  مشتري گرامي
انتخاب شما، خواهشمند است اين دستورالعمل را قبل از  ضمن تشكر از حسن

  استفاده با دقت مطالعه نماييد.
  

   نكات ايمني
هنگام استفاده از اين دستگاه و به منظور كاهش خطر آتش سوزي، برق 
گرفتگي و آسيب به اشخاص، رعايت نكات پيشگيرانه ايمني اوليه زير الزامي 

  است: 
، تمام دستورالعمل هاي موجود در اين دفترچه پيش از استفاده از اين پنكه .1

 راهنما را با دقت مطالعه نماييد.
! هرگز شخصاً سعي در باز نمودن يا تعمير پنكه  توجه: خطر برق گرفتگي .2

 ننماييد.
در هنگام كار كردن دستگاه، از وارد كردن اجسام خارجي مانند انگشتان،  .3

 ييد. مداد و غيره به داخل پنجره مشبك خودداري نما
هميشه پيش از جا به جايي دستگاه ازمكاني به مكان ديگر و يا پيش از  .4

برداشتن پنجره هاي مشبك و يا تميز نمودن پنكه، دوشاخه دستگاه را از 
 برق خارج نماييد. 

واژگون شدن دستگاه در هنگام كار كردن، آن را بر براي جلوگيري از  .5
 روي سطحي محكم و صاف قرار دهيد.

پنجره خودداري نماييد. بارش باران ميتواند  كنار دن پنكه دراز قرار دا .6
  موجب خطر برق گرفتگي شود.

درصورت خرابي دوشاخه يا سيم برق و يا عدم كار كردن صحيح پنكه،  .7
 با مركز خدمات پس از فروش هاميلتون تماس حاصل نماييد. 

 ماييد.مجاورت بخارات آتش زا يا انفجاري استفاده نندر از دستگاه هرگز  .8
  

از قرار دادن پنكه يا هر بخشي از آن نزديك شعله روشن، دستگاه هاي  .9
 پخت و پز يا ديگر دستگاه هاي حرارت زا خودداري نماييد.

جريان  از اين دستگاه در بيرون از منزل و يا در مكاني كه آب در آنجا   .10
ر دخانه استفاده ننماييد. هرگز دستگاه را دارد مانند حمام يا رختشوي 

جايي كه امكان سقوط در آب دارد مانند وان حمام يا ديگر مخازن آب 
قرار ندهيد. براي اجتناب از برق گرفتگي، دستگاه را درون آب يا مايعات 

 ديگر فرو نبريد.
در حالت ايستاده و بدون پايه استفاده ننماييد. اين پنكه بايد  ،پنكهاين از    .11

 عمودي استفاده گردد.
كركره ها يا اشيائي كه ممكن  ر نزديكي پرده ها، گياهان،از اين پنكه د   .12

 هاي دستگاه گير كند، استفاده ننماييد.  پرّهاست الي 
براي خاموش كردن دستگاه، دوشاخه را گرفته و و آن را از پريز برق    .13

 بيرون بكشيد. هرگز سيم برق را به طور ناگهاني نكشيد.
نيد. سيم برق را بوسيله قاليچه، سيم برق را از زير فرش يا موكت رد نك   .14

قرار دادن سيم در مسير دستگاه هاي متحرك و مانند آنها نپوشانيد. از 
رفت و آمد و نيز در محلي كه باعث زمين خوردن اشخاص شود 

 خودداري نماييد.
هنگام استفاده از دستگاه در حضور كودكان يا افراد معلول، و يا هنگامي    .15

ردن رها مي نماييد، نهايت مراقبت را لحاظ كه پنكه را در حال كارك
 همچنين مراقب باشيد تا كودكان با اين دستگاه بازي نكنند. فرماييد.

درصورتيكه پنكه به درستي كار نكرد مثالً صداي غير عادي در هنگام    .16
كار از دستگاه شنيده شد، بالفاصله دستگاه را خاموش نموده و سيم برق 

  را از پريز خارج نماييد.
 همانطور كه در اين دفترچه راهنما شرح داده شده است، از اين دستگاه   .17
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فقط براي مصارف خانگي استفاده نماييد. هرگونه استفاده ديگر از اين  
دستگاه كه توسط كارخانه سازنده توصيه نگرديده است، ميتواند منجر به 

  آتش سوزي، برق گرفتگي يا صدمه به اشخاص گردد. 
  
 

  گاهقطعات دست
  
 حلقه بست محكم كننده .1
 پنجره مشبك جلو .2
 صفحه دايره اي شكل .3
 ها پرّهبست  .4
 ها پرّه .5
 بست پنجره مشبك عقب .6
 پنجره مشبك عقب .7
 موتور بدنه .8
 شفت موتور .9

 گردش پنكهكليد  .10
 بدنه پنكه .11
 صفحه كنترل .12
 ثابت كننده بدنهمهره  .13
 لوله تلسكوپي .14
 كنترل ارتفاع بست .15
 لوله نگهدارنده .16

  
  

 
 پوشش پايه .17
 ياصلپايه  .18
 پايه اتصال .19
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  بستن قطعات
  بستن پايه

 قطعات را از بسته بندي خارج نماييد. .1
پايه قرار دهيد و بوسيله پيچ ها آن  اتصالرا درون اصلي چهارپايه  .2

 را بسته و محكم نماييد.
كنترل  بستبدنه پنكه را بر باالي پايه تلسكوپي قرار دهيد، آنگاه  .3

 .ارتفاع را ببنديد
  
  ها و پنجره هاي مشبك پرّهبستن 

روكش پالستيكي كه بر روي شفت موتور كشيده شده است را جدا  .1
نموده و آن را دور بياندازيد. پنجره مشبك عقب را مقابل قسمت 

قرار دهيد. مطمئن شويد جلوي محفظه موتور در ميان شفت موتور 
تا دسته واقع بر پشت پنجره مشبك رو به باال ميباشد و تمام دندانه 

با گيره هاي روي پنجره مشبك هاي راهنما بر روي محفظه موتور 
 عقب در يك رديف قرار دارند.

پنجره مشبك عقب را با بست ها در جاي خود محكم نماييد. گيره ها  .2
ت عقربه هاي ساعت، درون محفظه را به طور محكم و در جهت حرك

 موتور ببنديد.
هاي پنكه را درون شفت موتور توسط گيره هاي محكم شده  پرّه .3

 نصب كنيد.
 ها گيره را بر روي شفت موتور قرار دهيد. پرّهپس از  .4
گيره را در خالف جهت حركت عقربه هاي ساعت در جاي خود  .5

 ببنديد.
 

م كننده بوسيله يك با بستن حلقه بست محكپنجره مشبك جلو را  .6
پيچ گوشتي به پنجره مشبك عقب متصل نماييد. و براي ايمن 

 نمودن، آن را محكم نماييد. 
 ها را بررسي نماييد. پرّهچرخش صحيح  .7

  
  طرز كار با دستگاه

پنكه را بر روي يك سطح صاف، تراز، و محكم قرار دهيد و دوشاخه  .1
 وصل نماييد. آن را به پريز برق

كه استفاده ــبراي روشن/خاموش نمودن پن "ON/OFF"از كليد  .2
 نماييد.

 تنظيم سرعت جريان هوا .3
بر روي صفحه نمايش يا ريموت كنترل  "SPEED"با فشردن دكمه 

به  (زياد/متوسط/كم) موجود، ميتوانيد پنكه را در سه سرعت
  چرخش درآوريد.

 پنكه گردشتنظيم  .4
فن قرار  ميتوانيد از كليدي كه باالي گردشبراي شروع يا توقف 

  گرفته است استفاده نماييد.
 گردشپنكه به صورت افقي شروع به را فشار دهيد،  گردشكليد 

، كليــد را به طرف باال گردشخواهد كرد. براي متوقف نمودن 
  . بكشيد

 تنظيم تايمر .5
را كه بر روي صفحه كنترل يا ريموت كنترل موجود "TIMER"كليد 

 5/7ساعت و حداكثر  5/0ن حداقل قرار دارد را فشار دهيد تا زمان بي
  پـس از ايـنكه زمان انتخابي تايــمر به اتماميم نماييد. ـساعت را تنظ
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  رسيد، پنكه به طور خودكار خاموش خواهد شد. 
  

  تنظيم حالت عملكرد .6
صفحه كنترل يا ريموت كنترل بر روي  "MODE"با فشردن كليد 

زش باد به گردش موجود، ميتوانيد پنكه را در اشكال متفاوت و
  دربياوريد.

(Normal wind) عملكرد پنكه در حالت عادي عــادي دبا    :
  .خواهد بود

(Natural wind) با چرخيدن در تمام سرعتها،  :    پنكهباد طبيعي
  وزش باد طبيعي را شبيه سازي خواهد كرد.

(Sleep wind)  يك سرعت زيادتر و  ايجادپنكه، با    :كندتند و باد
وزش باد نرم تري را شبيه سازي خواهد نمود كه اين  حالت ،كمتر

  حالت براي استراحت مناسب ميباشد.
 هنگامي كه از پنكه استفاده نميكنيد، آن را از برق خارج سازيد. .7

  
  ريموت كنترلاستفاده از راهنماي 

 را در قسمت پشت ريموت كنترل قرار دهيد. "AAA "دو عدد باتري .1
انجام ه را براي سهولت رد هاي قسمت پايريموت كنترل، تمام عملك .2

آن ، كنترل مينمايد. دستورالعمل فوق را براي كنترل از راه دور پنكه 
 اجرا نماييد.

 : باتري قديمي را به همراه باتري نو استفاده ننماييد.توجه 
لطفاً هنگاميكه از دستگاه به مدت طوالني استفاده نمي كنيد، باتري ها  .3

 را خارج سازيد.
  
  

  حفاظت و نگهداري 
 دستگاه را از برق بكشيد. .1
آن را ميتوانيد با پارچه اي  بدنهبه منظور تميز نگه داشتن پنكه،  .2

مقداري از نرم و مرطوب تميز نماييد. در صورت لزوم ميتوانيد 
استفاده نماييد. پس از تميز كردن دستگاه، آن را  تميزكننده ماليم

 با پارچه اي خشك نماييد.
 

  ز ورود مايعات به داخل پنكه خودداري نماييد.توجه:  ا
 از مواد زير استفاده ننماييد: براي تميز نمودن سطح پنكه .3

 الكل، بنزين، پودرهاي ساينده، پوليش مبلمان يا برس هاي زبر.
 پنكه را درون آب فرو نبريد. .4
در صورت خيس شدن دستگاه، پيش از استفاده از آن صبر كنيد  .5

 شود. تا دستگاه كامالً خشك
هنگاميكه از پنكه استفاده نميكنيد آن را در مكان سرد و خشك  .6

نگه داريد. براي جلوگيري از نشستن گرد و غبار و كثيفي بر روي 
دستگاه، از بسته بندي اصلي آن  جهت بسته بندي مجدد دستگاه 

 استفاده نماييد.
  

  مشخصات فنّي:
   240V  /  50HZ  /  55W-220قدرت: 
  كم  /  متوسط   /  زياد  سرعت   3داراي 

  ساعت 5/7تايمر:  حداكثر 
  سانتيمتر 140ارتفاع: 
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