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   ايمنينكات  
    در زمان استفاده از اطو نكات مهم ايمني بايستي رعايت شود كه اهم آنها    

  :از  ندعبارت   
  . اطو بكار بريد بهاطو را تنها جهت انجام كارهاي مخصوص -1
 درون آب يـا     اطـو ز فرو بـردن     بمنظور جلو گيري از هر نوع شوك الكتريكي ا         -2

 . هر نوع مايعات ديگر خود داري نماييد
 OFFقبل از وصل كردن اطو به برق دقت نماييد كه اطـو در حالـت خـاموش                   -3

 سيم را خـارج     هجهت خارج كردن سيم برق از پريز  با گرفتن دو شاخ           . باشد  
 . نماييد نه با كشيدن سيم

هنگـام عـدم    . رد نداشـته باشـد    دقت نماييد كه سيم اطـو بـا سـطوح داغ برخـو             -4
سيم اطو را  بطور آزاد در . شود سرد  "هيد اطو كامال  اجازه د استفاده از اطو ،     
 . اطراف اطو بپيچيد

هميشه هنگام آب ريختن در اطو و يا خالي كردن آب و همچنين در هنگام عدم                 -5
 . استفاده از اطو آنرا از برق بكشيد

 بزمين افتـاده از آن اسـتفاده        ستگاه  د در صورتيكه سيم اطو آسيب ديده و يا        -6
جهت جلو گيري از بروز  هر نوع شوك الكتريكي از باز كـردن اطـو و                 . ننماييد

آنرا به نزديكترين مركز خـدمات پـس از فـروش    .  تعمير آن خود داري نماييد  
عدم تعمير صحيح توسط افـراد غيـر متخـصص باعـث بـروز              . ارسال فرماييد 

 . تفاده از اطو ميشودشوك الكتريكي در هنگام اس
ور ض نظارت كامل بزرگساالن در هنگام استفاده از هر نوع وسيله برقي در ح             -7

 تنهـا   و نظـارت   بـدون حـضور     را الزامي است ، هيچگونه وسيله برقي     كودكان  
 . رها ننماييد

دست زدن به سطوح داغ و يا آب داغ و بخار ميتوانـد باعـث سـوزش پوسـت                    -8
. مان قرار دادن اطو بحالـت وارونـه بعمـل آوريـد           گردد لذا نهايت دقت را در ز      

 . اوي آب داغ باشدحممكن است مخزن اطو 

 روشـن شـد نـشاندهنده ايـن اسـت كـه             چنانچه چراغ عملكرد غير صحيح اطو      -9
لذا آنرا از برق كشيده و به مركز تعميـرات شـركت            . دستگاه  خوب كار نميكند    

 . مراجعه نماييد
  

  دستورالعمل هاي ويژه
افي در مـدار بطـور همزمـان از يـك مـدار             اضـ و گيـري از بـار       جهت جل  -1

  . الكتريكي استفاده ننماييد
 آمپـر   10در صورتيكه نياز به سيم اضافي باشد بايد از سيمي با قدرت              -2

. سيم هايي با قدرت پايين تر باعث داغ شـدن آن ميگـردد            . استفاده نمود 
 . ود دقيق در سيم مورد نظر بايستي بكار برده شيلذا انتخاب

  . اين دستورالعمل را بدقت مطالعه نماييد
  نكات مهم 

  . هرگز اجازه ندهيد كه كودكان و افراد آموزش نديده از دستگاه استفاده نمايند
  . هرگز اطو ، سيم اطو و دوشاخه را در آب فرو نبريد

  . وسطوح داغ تماس بگيردهرگز اجازه ندهيد كه سطح داغ اطو با لباسها 
  . رد استفاده قرار ندارد ، سيم آنر از برق خارج نماييداطويي را كه مو

  . و نزنيدطهرگز  دست خيس و مرطوب خود را به ا
  . هرگز جهت خارج كردن سيم برق اطو ، سيم آنرا نكشيد
  . هرگز اطو را در معرض باران ، آفتاب و غيره قرار ندهيد

  . ا ننماييدهرگز اطو را كه به برق وصل ميباشد بدون نظارت بحال خود ره
  

   دقت نماييد "لطفا
    شركت باشد نبايستي استفاده مقرراتد شوينده و  غيره كه مطابق با ااز مو

   .ميگرددشود ، در اين صورت گارانتي اطو از درجه اعتبار ساقط 
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  اسامي قطعات 
  

  آبفاف شمخزن  -9                                  روزنه اسپري  -1
 گردونه ترموستات جهت -10                                      ريچه آب د -2
 انتخاب درجه حرارت                                          رفيل يچه در -3
     كليد جرم گير   -11                               بخار كليد كنترل -4
   در كفه منافذ خروج بخار  -12                                    كليد اسپري  -5
  آبمقدارنمايشگر حداكثر  -13                            بخار كمپرسكليد  -6
       آبمدرجظرف     -14                                         اطوسيم  -7
                                          سيممحافظ  -8
  
 
 

        
  

  سيستم رسوب زدايي    
    ين وصمغ در درون مخزن آب اطو نصب يك فيلتر مخصوص از جنس رز

    گرديده است تا بطور دايم مانع از ايجاد هر گونه رسوب در مخزن گردد، اين
  .  دايمي است و نيازي به تعويض نداردفيلتر
  استفاده از آب استريل . آب لوله كشي استفاده نماييد تنها از   دقت نماييد"لطفا

  از . شده را غير فعال نمايدباعث خواهد شد كه سيستم ضد رسوب تعبيه 
  مصرف موادمختلف شيميايي كه مطابق با مقررات كارخانه نباشد خود داري 

  . نماييد
   مهم كات ن

  زمانيكه از اطو براي اولين بار استفاده مينماييد مقدار كمي دود و صداي 
  اين . پالستيك بوجود مي آيد شنيده ميشود مختصر كليك كه بر اثر انقباض 

  با كشيدن اطو بر روي . شود بالفاصله متوقف مي معمولي است و" كامال
  . لحظاتي اين حالت از بين ميرود بعد از لباسهاي معمول

  
            دماي دستگاه

  
           نوع پارچه

       
        برچسب پارچه

                  .  
              دماي پايين

  
  ي        مصنوع

    
                 ..  

             دماي متعادل
  

  پشم-     ابريشم
       

                ...  
            دماي باال

  
  كتان-        نخ

                          

    
  

  .             پارچه هايي كه نبايد اتو شوند
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     پارچه اطو برچسبالبسه را بر اساس شاخص بين المللي ارايه شده بر روي 
    را  اطو ، ، بر اساس جنس پارچهبرچسبدر صورت مفقود شدن . نماييد

  .ماييد را ابتدا با درجه حرارت پايين اطو ن رچه هر نوع پا. تنظيم نماييد
  اطو زمان كمتري براي داغ شدن نياز . (اين امر زمان انتظار را كوتاه مينمايد

  . و احتمال سوزاندن پارچه را به حد اقل ميرساند) دودارد تا سرد ش
  

  اطو كردن با بخار 
  پر كردن مخزن آب 

  .بررسي نماييد كه دو شاخه از پريز كشيده شده باشد -
 . 1شكل .قرار دهيد“  ”0 در حالت را )3(انتخاب كننده مقدار بخار -
 )2(درپوش را باز كنيد  -
نوك اطو را بطرف باال گرفته تا در هنگام آب ريخـتن از مخـزن سـر                  -

 . ريز نشود
درون مخزن اطو   )14(به آرامي آب را با استفاده از ظرف تعبيه شده            -

دقت نماييد تا سطح آب از مقدار ماكزيمم عالمت گذاري شده           . بريزيد
 . 2شكل .  فرا تر نرود) ميلي ليتر 300حدود  (MAXزن روي مخ

 ). 2(درپوش را ببنديد  -

  انتخاب درجه حرارت 
  . اطو را در حالت عمودي قرار دهيد -
 . دو شاخه را به برق وصل نماييد -
برچسب اسـتاندارد بـين المللـي روي        را برطبق   ) 10(كليد ترموستات    -

وشـن نـشاندهنده داغ     چـراغ كنتـرل ر    ). 3شـكل   . (پارچه تنظيم نماييد  
قبل از اطو كردن  صبر كنيد تا چـراغ مـذكور            .ه اطو است  حشدن صف 

           .خاموش شود 
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   به تناوب روشن شود كه در زمان اطو كردن ممكن است چراغ كنترل : اخطار 
  صبر كنيد تا چراغ مزبور قبل از . نشان دهنده ثابت ماندن درجه حرارت است

  تيكه بعد از اطو كردن درجه ترموستات را در صور.  اطو  كردن خاموش شود 
  ت پايين بيايد و چراغ مربوطه رصبر كنيد تا كنترل درجه حراتقليل داده ايد 
  . روشن گردد

  
  انتخاب مقدار بخار

  ) . 3(مقدار بخار توسط كنترل بخار تنظيم ميشود 
با توجه به   . انتخاب گر بخار را بين مقدار حد اقل و حداكثر قرار دهيد            -

   ) . 1شكل (خار مورد نياز و درجه حرارت انتخاب شده مقدار ب
  در صورتيكه اطو را در حالت عمودي قرار دهيد هيچگونه بخاري : اخطار 

   يا دكمه بخار را در حالت اگر اطو را بحالت عمودي نگهداريد .متصاعد نميشود
   ذكر شده) 10( قرار دهيد به همان ترتيب كه در روي كليد ترموستات0

  و باين ترتيب ميتوانيد بخار را در . ن بخار را متوقف نموده ايدمتصاعد شد
  در صورتيكه درجه حرارت بسيار پايين . باالترين درجه حرارت استفاده نماييد

  .  چكيده شود آبباشد ، ممكن است صفحه
  

  انتخاب حالت متصاعد شدن بخار در زمان اطو كردن بصورت عمودي 
   متصاعد شدن بخار بنحوي كه بتواند  قدرت  بابراي) 5( بخار را اسپريكليد 

  قبل از زدن مجدد كليد چند ثانيه . سخترين چروك هارا صاف نمايد فشار دهيد
  )4شكل. (اي صبر نماييد
   ي ، پارچه ها  مزبور بصورت متوالي ميتوانيد پرده هاكليدبا فشار دادن 
  ). 5شكل( را اطو نماييد  استآويخته و غيره

  ادامه كار را . عملكرد فوق تنها در درجه حرارت باال ميتواند انجام گيرد: اخطار 

   روشن ميشود متوقف كرد ه و پس از خاموش شدن آن در هنگاميكه چراغ 
  .  ادامه دهيد"مجدد 

  
  اطو كردن بصورت خشك

  در صورت نياز به استفاده از اطو بصورت خشك ميتوانيد دستورالعمل 
  لي كليد انتخاب مقدار بخار را در حالت  و دهيد را انجاماطو با بخار  بهمربوط

  .  قرار دهيد0
   سپرياعملكرد 

  را ) 4 (اسپريكليد .  اطمينان حاصل نماييد كه در مخزن اطو آب موجود باشد
   اسپريسريع جهت  بصورت  و  متراكماسپري جهت بصورت آرام. فشار دهيد

  ) 6شكل (بخار 
  ريف پيشنهاد ميكنيم قبل از اطو و استفاده از جهت پارچه هاي ظ:  اخطار 
  ويا پارچه مرطوبي را روي پارچه مورد ). 4( پارچه را مرطوب نماييد اسپري ، 

  جهت پارچه هاي .  كندنظر قرار دهيد تا از باقي گذاردن لكه جلو گيري
  .  استفاده ننماييداسپري و مواد مصنوعي از يابريشم

  
  شستشوي اطو

  بل از هر اقدامي اطمينان حاصل نماييد كه اطو از برق خارج  قدقت نماييد" لطفا
  . باشدشده 

  هرگونه رسوبات حاصل در اطو را با استفاده از پارچه مرطوب و يا مواد پاك 
  . كننده مايع تميز نماييد

  . از ساييدن كفه اطو با اجسام سخت و يا فلزي خود داري فرماييد
  رطوب و سپس با پارچه خشك تميز  با پارچه مابتداقسمت هاي پالستيكي را

  . نماييد
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   تميز كنندهليدك
  پيشنهاد ميكنيم هر پانزده . اين عملكرد قسمت داخلي صفحه را تميز مينمايد

  :روش استفاده. روز يكبار از اين عملكرد استفاده نماييد
 در او آنــر.  پــر نماييــد از آب )MAX(مخــزن را تــا ســطح مــاكزيمم  -

  دهيد، وضعيت بخار قرار 
 در مـاكزيمم حـرارت قـرار دهيـد و منتظـر           را )10(دكمه ترموستات      -

 . خاموش شود) 6(بمانيد تا چراغ 
 . اطو را از برق كشيده و آنرا در حالت عمودي نگهداريد -
را فـشار داده ونگـاه داريـد تـا تمـام آبجـوش ،               ) 11(كليد تميز كننـده    -

 )7شكل . (ناخالصي ها و بخار خارج شود
 شد ميتوانيد با پارچه مرطوب آنهـارا        تشكيل  اد سولفاته   هنگاميكه مو  -

 . تميز نماييد
  

  طريقه نگهداري
  . دوشاخه سيم اطو را از پريز برق خارج نماييد -
آب مخزن اطو را با وارونـه كـردن اطـو و تكـان هـاي ماليـم خـارج                     -

 .نماييد
 . خنك شود "اجازه دهيد تا اطو كامال -
 ).8شكل .( جمع آوري نماييدرا سيم اطو -
 . هميشه اطو را در حالت عمودي در كناري بگذاريد -

  
  
  
  

  توصيه هايي جهت اطوي مناسب
  

پيشنهادمينماييم براي پارچه هاي غير معمول از درجه حـرارت پـايين اسـتفاده              
باشد درجـه   ) مواد  % 60پنبه و   % 40 "مثال(در صورتيكه پارچه تركيبي باشد      . كنيد

  .  دهيد بر روي كمترين مقدار قرار  راحرارت
در صورتيكه نسبت به جنس پارچه آگاهي نداريد ، درجه حرارت مطلوب را بـا               

 پارچه انجام دهيدو سپس با درجه حـرارت پـايين           يآزمايش بر روي قسمت ناپيدا    
  . شروع نموده و بĤرامي درجه حرارت را باال ببريد تا به مقدار مورد نظر برسيد

دن ويا با عالمـات ديگـر مـشخص          به تعريق ب   طقسمت هايي از پارچه كه مربو     
باقي گذاردن لكه بر روي پارچ ميشود و پـاك         گرديده است را اطو نكنيد زيرا باعث        

  .ميگرددمسدود منافذ عبوري شدني نيست و
 بسيار مهـم اسـت و        انتخاب درجه حرارت     در صورت استفاده از اطوي خشك     

ينـصورت باعـث    بايستي از درجه حرارت متعـادلي اسـتفاده نمـود زيـرا در غيـر ا               
  . سوزاندن وبجاي گذاردن لكه هاي زرد رنگي روي لباس ميشود

بمنظور جلو گيري از برق افتادن پارچه هاي ابريشمي ، پشمي و سـاخته شـده                
   .  را از پشت اطو نماييداست آنهااز مواد  بهتر ا

جهت اطو كردن پارچه هاي مخملي و جلو گيـري از بجـاي گـذاردن لكـه بهتـر                   
ع پارچه هارا از يك طـرف اطـو نماييـد و روي اطـو نيـز فـشاري وارد       است اين نو  

  . ننماييد
هرچه مقـدار بيـشتري لبـاس در ماشـين لباسـشويي قـرار داده شـود لباسـها                   

ر در زمانيكــه جهــت خــشك كــردن لباســها از ســرعت وهمينطــ. چروكتـر ميــشوند 
خـشك  " البعضي از پارچه ها در صورتيكه كـام       . گردشي بااليي استفاده مينماييد     

بعنوان مثال پارچه هاي ابريشمي بايـستي هميـشه بـراي           . نباشند بهتر اطو ميشود   
  . اطو كردن مرطوب باشند
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