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  :نكات ايمني
  . راهنما را به طور كامل بخوانيد، اين  قبل از اولين استفاده "لطفا -1
قبل از اتصال دو شاخه به پريز، ولتاژ شهري خود را چك كنيد تا بـا دسـتگاه                   -2

 .مخواني داشته باشدشما ه
 .دستگاه را براي مقاصد در نظر گرفته شده براي آن به كار بريد -3
قبل از اتصال دستگاه به پريز يا جدا كردن آن از پريز بايـد دسـتگاه حـاموش                   -4

براي جدا كردن دوشاخه هرگز از كابل دستگاه اسـتفاده نكنيـد و از دو               . باشد
 .شاخه آن بكشيد

كابـل يـا دو   بـودن   و يا در صـورت معيـوب        در صورت معيوب بودن دستگاه     -5
  تعميـر  خودتـان   هرگز دسـتگاه را     . شاخه آن هرگز آن را به برق متصل نكنيد        

خدمات پس از   براي اين امر دستگاه خود را به نزديك ترين مركز مجاز            . نكنيد
 .تماس بگيريد فروش هاميلتون

   قصد استفاده از  زماني كه كار شما با اتو تمام شده است و يا اگر مدت كوتاهي -6
  : دستگاه را بروي صفر برده حرارت كنترل كليدآنرا نداريد     
  اتو را در حالت عمودي قرار داده، -
 .سپس دو شاخه آنرا از پريز جدا كنيد -
در هنگام اتو كردن اجازه ندهيد كه كودكـان بـه اتـو و كابـل يـا دوشـاخه آن                      -7

  .دست بزنند
 .يدنبرهرگز اتو، كابل و يا دوشاخه آنرا در آب يا مايعات فرو  -8
هرگز قسمت هاي فلزي يا داغ دستكاه را لمس نكنيد ،هميشه مراقب سوختن با               -9

مراقب ريخـتن آب  آب داغ يا بخار آب باشيد، هنگاميكه اتو را برعكس مي كنيد         
  .داغ بر روي خود باشيد

  مراقب برخورد قسمت هاي داغ دستگاه با كابل و دوشاخه آن باشيد ،قبل  -10
 سرد شود سپس مي توانيد كابل اتو را         " تا كامال  از جمع كردن اتو اجازه دهيد     

  .به دور آن بپيچيد
  در هنگام پر كردن مخزن آب يا خالي كردن آن ،دو شاخه دستگاه بايد  -11

  .از پريز جدا باشد      
براي جلوگيري از قطع شدن جريان مدار منزل شما در هنگام اسـتفاده كـردن                -12

  .فاده نكنيداز اتو ،از وسيله ديگري با ولتاژ باال است
اگر آمپر سـيم سـيار شـما پـايين باشـد            .از سيم سيار استاندارد استفاده كنيد      -13

كابل اتو را در جايي قرار دهيد كه در هنگـام           . احتمال داغ شدن آن وجود دارد     
 .اتو كردن زير پا قرار نگرفته و كشيده نشود

ته  اسـتفاده حرفـه اي سـاخ       اين اتو براي استفاده در منزل مـي باشـد و بـراي             - 14
 .نشده است

  :توجه
هنگامي كه اولـين بـار از دسـتگاه اسـتفاده مـي كنيـد احتمـال دارد كمـي دود                      -

 و بعـد از چنـد بـار روشـن كـردن ايـن دود ديگـر از دسـتگاه                     متصاعد شود   
  .متصاعد نخواهد شد

قبل از اولين استفاده تمام برچسب ها و ملحقات اضـافي دسـتگاه را از كفـه و                   -
 . تميز كنيدآنرارده و با يك دستمال نرم ديگر قسمت هاي آن جدا ك

قبل از اولين استفاده، اتو را بر روي يك پارچـه مـستعمل امتحـان كنيـد تـا از                     -
  .تميز بودن آن اطمينان حاصل كنيد
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  :اتو كردن
  .قبل از اتو كردن نكات ايمني را مطالعه بفرماييد:  مهم

دن مخـزن آب اتـو      بـراي پـر كـر     . اگر آب منطقه شما داراي امـالح مـي باشـد            
  . استفاده كنيددهتوصيه مي شود كه از آب تقطير شده يا از آب تصفيه ش

هرگز از آب هاي رسوب دار يا مايعات ديگر براي پر كردن مخزن اتو استفاده              
  .نكنيد

  :چگونه مخزن آب را پر كنيم
  .كنترل بخار را بروي صفر بچرخانيدكليد  -
  .نيد مخزن آب را از طريق دريچه آن پر ك-
  . آب را تا حداكثر مقدار  پر كنيد-

  .دبعد از اينكه كار شما با اتو تمام شد مخزن آنرا دوباره خالي كني
  
  

  : دستگاهحرارتجدول تنظيمات 
  تنظيمات         نوع پارچه                       توصيه ها

 خشك اتو كنيد  پارچه با قابليت          پشت  
  از بخار استفاده نكنيد 

  .             نايلون      
 خشك اتو كنيد  پارچه با قابليت          پشت  

  از بخار استفاده نكنيد 
      ..  نايلون/    ابريشم

     صنوعي م  ابريشم   برچسب محصول متناسب با 
Min       

پشت پارچه اتو كنيد يا  يك پارچه بر روي 
  .پارچه خود قرار داده سپس اتو كنيد

  ..        پلي استر/پشم
در .از اتوي خشك يا بخار اسـتفاده كنيـد        

ــشك     ــه ، از خ ــودن پارچ ــم ب ــورت ن ص
در صــورت تيــره بــودن .اســتفاده كنيــد

  .پارچه پشت به رو اتو كنيد

      ...              نخ

در .از اتوي خشك يا بخار اسـتفاده كنيـد        
ــشك     ــه ، از خ ــودن پارچ ــم ب ــورت ن ص

در صــورت تيــره بــودن .اســتفاده كنيــد
  .و اتو كنيدپارچه پشت به ر

           
  كتان /      لينن

  
...     

    

  هميشه قبل از اتو كردن برچسب راهنماي اتو كردن پارچه خود را بخوانيد    -   
  در صورت عدم وجود راهنما اين جدول مي تواند به .  و از آن پيروي كنيد       
  .  شما كمك كند     

نايلون  -يعني نخ جدا: ه بندي كنيد خود را دستپارچه هاي قبل از اتو كردن  -
سپس از اجناسي كه نياز به كمترين . جدا و ديگر اجناس در كنار يكديگر

درجه را دارند شروع كرده و سپس به حد اكثر درجه را در آخر از همه اتو 
  . كه سرعت گرم شدن اتو بيشتر از خنك شدن آن استونچ .كنيد

  
  )مانند پلي استر با نخ(نس تشكيل شده    اگر پارچه شما از چند نوع ج-    

  .بايد كمترين درجه را انتخاب كنيد
  
  

  :تنظيم درجه
 دوشاخه دستگاه را به پريز متصل كـرده و اتـو را در حالـت عمـودي قـرار                    -

  .دهيد 
  .را در حالت مناسب پارچه خود قرار دهيددرجه حرارت  -
 زماني كه چراغ پيلوت دستگاه خاموش مي شود، اتو به مقـدار دمـاي مـورد       -

چراغ پيلوت با فاصله هـاي زمـاني خـاموش و روشـن             . نظر شما رسيده است   
  مي شود  و اين نشان دهنده اين است كه مقدار دماي مورد نظر شما حفظ 

  .مي شود
  

  :اسپري كردن آب توسط اتو
                                                

ثيري بر روي    در تمام مدت اتو كردن استفاده كرد و تا         عملكرد مي توان  از اين   
  .دماي اتو كردن نمي گذارد

  .مخزن آب را پر كرده -
 .روزنه اسپري را به طرف پارچه مورد نظر گرفته  -
 .كليد اسپري را فشار دهيد -
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  : با بخاره عملكرد اتو همرا    
  :از اين عملكرد تنها در دماي باالي اتو مي توان استفاده كرد     

        
 .مخزن اتو را پر كنيد -
 .اتو را در حالت ايستاده قرار دهيد -
  .دو شاخه دستگاه را به پريز متصل كنيد -
خواه و مناسب با پارچـه خـود قـرار           دل درجه  روي مقدار   را بر   درجه حرارت    -

  .دهيد
  هنگامي كه چراغ پيلوت دستگاه خاموش شود نشانگر اين است كه اتو به  -

  .در اين هنگام اتو آماده است. دماي مورد نظر رسيده است
   بخار را برروي حالت مناسب قرار داده و بخار از روزنه هاي كفه اتو  كليد -

  .بيرون خواهد زد
  ه دماي انتخاب شده، بسيار پايين باشد احتمال دارد در صورتي ك: توجه

  آب از روزنه هاي كفه اتو بيرون بزند ،در اين صورت دماي اتو را دوباره 
  بعد از رسيدن اتو به دماي مناسب بخار به طور صحيح تنظيم نموده و 

    .از روزنه هاي آن بيرون خواهد زد

  :كمپرس بخار                                                                                       
  اين عملكرد حداكثر بخار را براي از بين بردن چروك هاي پارچه فراهم 

  .مي سازد
 .مخزن اتو را پر كنيد -
 را بر روي مقدار دماي دلخواه و مناسب بـا پارچـه خـود قـرار                 درجه حرارت  -

  .هيدوي حالت اتوي بخار قرار د رداده و يا بر
  

  هنگامي كه چراغ پيلوت دستگاه خاموش شود نشانگر اين است كه اتو به  -
  .در اين هنگام اتو آماده است. دماي مورد نظر رسيده است

  .كليد كنترل بخار را يك بار فشار دهيد -
 در اين هنگام بخار از روزنه كفه اتو بيرون خواهد زد و براي از بين بردن  -

  .مان حالت نگه داريدچروك ها مدتي اتو را در ه
 

  
  . دفعه بخار دادن سخت ترين چروك ها از بين مي رود3بعد از "    معموال

                                                                                                                      

                                                          
  :   اتو كردن در حالت خشك

  .دو شاخه دستگاه را به پريز متصل كنيد    -
  .ار را بر روي حالت صفر قرار دهيدبخكليد  -
 .، دماي مناسب را انتخاب كنيددرجه حرارت توسط  -
  هنگامي كه چراغ پيلوت دستگاه خاموش شود نشانگر اين است كه اتو به  -

  .در اين هنگام اتو آماده است. دماي مورد نظر رسيده است
  
  :نظافت و نگهداري دستگاه   

  .سرد شود"  سپس منتظر شويد تا كامالدو شاخه اتو را از پريز جدا كرده و -
                                                        

رسوب و ضايعات در كفه اتو مي تواند به سادگي توسط يك دستمال آغـشته                -
 .به سركه و آب از بين برود

سپس مي توانيد با يك دستمال نم دار آنرا پاك كرده و با يك دستمال خـشك                  -
 .كنيدآنرا خشك 

 .هرگز توسط اشياء تيز و مواد خورنده كفه اتو را تميز نكنيد -
 .جلوگيري كنيداز برخورد كفه اتو با اشياء تيز  -
    

  :دارينگه    
 قرار داده و كليد كنترل بخار را برروي         min را در حالت     حرارت كنترل   درجه   -

  .صفر قرار دهيد
  .دوشاخه دستگاه را از پريز جدا كنيد -
 .ن آب را خالي كنيدمحتويات مخز -
 .عمودي قرار داده و منتظر بمانيد تا سرد شوداتو را در حالت  -
 .كابل اتو را به دور آن بپيچيد -
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 .در هنگام عدم استفاده ، اتو بايد هميشه در حالت عمودي قرار بگيرد -
  

  :   سيستم ايمني قطع دستگاه
  
ــرد     - ــدم عملك ــا در صــورت ع ــو ي ــادن ترموســتات ات ــار افت  در صــورت از ك

دمـا سيـستم قطـع      ترموستات، بـراي جلـوگيري از داغ شـدن اتـو تـا حـداكثر                
  .دستگاه به كار خواهد افتاد

 .سپس بايد اتو را به مركز مجاز تعميرات ارجاع دهيد -
  
  :سيستم نظافت خودكار دستگاه  
  

چرا كه رسـوبات  . ضروري مي باشد كه هر دو هفته يك بار اين عمل را تكرار كنيد      
  .ين عمل از اتو خارج مي شوندسخت تنها توسط ا

  . آن پر كنيد سپس در آن را محكم ببنديدmaxمخزن قيف آب را تا مقدار  -1
 .دما را در حداكثر مقدار خود قرار دهيد  -2
 .دو شاخه دستگاه را به پريز متصل كنيد -3
 .منتظر بمانيد تا چراغ ترموستات خاموش شود -4
 كنترل بخـار را در    كليد و   اتو را به صورت افقي در باالي ظرفشوئي نگه داريد          -5

 . قرار دهيدجرم گيرحالت 
   

در اين هنگام ناخالصي ها همراه بـا آب جـوش و بخـار بيـرون خواهنـد زد و                   -6
 .شما همزمان بايد اتو را به طرف باال و پايين حركت دهيد

 .بعد از خالي شدن آب كليد كنترل بخار را بر روي حالت صفر قرار دهيد -7
مقدار بيشتري ناخالـصي و رسـوب در دسـتگاه بـااقي       اگر متوجه شده ايد كه       -8

 .مانده اين كار را تكرار كنيد
كفه اتو را بروي مقداري كهنـه پارچـه بكـشيد تـا از خـشك شـدن آن مطمـئن           -9

 .شويد
 .دوشاخه دستگاه را از پريز جدا كرده و منتظر بمانيد تا سرد شد -10
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