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

 .شما همخواني داشته باشد
 .دستگاه را براي مقاصد در نظر گرفته شده براي آن به كار بريد -3
اموش خـ قبل از اتصال دستگاه به پريز يا جدا كردن آن از پريز بايـد دسـتگاه    - 4

ه استفاده نكنيـد و از  دستگا سيم برقبراي جدا كردن دوشاخه هرگز از . باشد
 .دو شاخه آن بكشيد

يـا   سـيم بـرق  بودن معيوب  در صورت معيوب بودن دستگاه و يا در صورت - 5
. نكنيـد  تعميـر  خودتـان  هرگز دستگاه را . دو شاخه آن را به برق متصل نكنيد

 .تماس بگيريد خدمات پس از فروش هاميلتونمركز مجاز  بابراي اين امر 
   قصد استفاده از  تمام شده است و يا اگر مدت كوتاهي زماني كه كار با اتو -6

  :دستگاه را بروي صفر برده  حرارتكنترل  كليد آنرا نداريد     
  اتو را در حالت عمودي قرار داده، -
 .سپس دو شاخه آنرا از پريز جدا كنيد -
يا دوشـاخه آن   سيم برقدر هنگام اتو كردن اجازه ندهيد كه كودكان به اتو و  -7

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

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

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

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

  .از پريز جدا باشد      
 منزل شما در هنگام استفاده از اتـو ،  برقيري از قطع شدن جريان براي جلوگ -12

  .از وسيله ديگري با ولتاژ باال استفاده نكنيد
اگر آمپر سـيم سـيار شـما پـايين باشـد      .از سيم سيار استاندارد استفاده كنيد -13

اتو را در جـايي قـرار دهيـد كـه در      سيم برق. احتمال داغ شدن آن وجود دارد
 .ير پا قرار نگرفته و كشيده نشودهنگام اتو كردن ز
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ساخته نشـده   صنعتياستفاده  اين اتو براي استفاده در منزل مي باشد و براي - 14
 .است

  
  :توجه

هنگامي كه اولين بـار از دسـتگاه اسـتفاده مـي كنيـد احتمـال دارد كمـي دود         -
و بعد از چنـد بـار روشـن كـردن ايـن دود ديگـر از دسـتگاه         متصاعد شود 

  .متصاعد نخواهد شد
و  از كفـه  قبل از اولين استفاده تمام برچسب ها و ملحقات اضافي دستگاه را -

 .تميز كنيد را آنديگر قسمت هاي آن جدا كرده و با يك دستمال نرم 
ان كنيـد تـا از   قبل از اولين استفاده، اتو را بر روي يك پارچه مستعمل امتحـ  -

 .تميز بودن آن اطمينان حاصل كنيد
  

  !مهم  نكته
  عدم رعايت . ر يا رسوب گير استفاده نكنيد، مواد معّط شيميايياز افزودنيهاي 

  .هريك از موارد ذكر شده منجر به از بين رفتن گارانتي دستگاه مي گردد
   
  :سيستم جرم گير  

  
    يك عدد فيلتر جرم گير براي تصفيه و گرفتن رسوبات در داخل مخزن آب 

  .فيلتر دائمي بوده و نيازي به تعويض آن نمي باشداين   .تعبيه شده است
   آب مقطر و بدون امالح سيستم جرم گير را . ها از آب لوله كشي استفاده كنيدتن

   .مي سازدبي تاثير  فيزيكي شيميايي آنساختار  دادن با تغيير
   

  : ضد چكه سيستم
  با وجود سيستم ضد چكه شما مي توانيد حساس ترين و ظريف ترين پارچه 

  شما معموال پارچه هاي . ها را بدون آنكه به آنها آسيبي برسانيد اتو كنيد
  ظريف را با حداقل دما اتو مي كنيد به صورتي كه ديگر بخاري از روزنه هاي 

  اين حالت احتمال دارد كه قطره هاي آب از دستگاه  اما در. اتو بيرون نمي آيد
  سيستم ضد چكه باعث . ماندن لكه بر روي پارچه شودترشح شود كه باعث 

  . مي شود ديگر در دماي پايين قطره اي از كف اتو ترشح نشود
  
  
  
  

  
  :اتوماتيكقطع سيستم 

  به  دستگاهدقيقه پس از رها كردن يا عدم استفاده از  8 اتوماتيكسيستم قطع 
  ثانيه پس از رها كردن آن به طور افقي به طور خودكار  30طور عمودي و 

  به محض حركت  .قطع دستگاه روشن مي شود نشانگرچراغ . مي كند عمل
  شروع به كار  "دادن دستگاه سيستم قطع خودكار خاموش شده و اتو مجددا

  .مي كند
  

  :تنظيم اتو برحسب نوع پارچه
  

  تنظيم ترموستات  نوع پارچه  برچسب پارچه

  
  0  مصنوعي

  دماي پايين

  
  00  پشمي - ابريشمي 

  دماي متوسط

  
  000  نخي - كتان 

  دماي باال

  
  كردنپارچه غير قابل اتو 

  
  .پارچه هايي كه نياز به دماي كمتر دارند آغاز كنيداتو كشي را با 

   سريع تر اززمان گرم شدن اتو (اين كار باعث كاهش زمان انتظار مي شود 
  .سوزاندن پارچه را از بين مي بردو خطر )استسرد شدن آن 

  
  

  :اتو كردن همراه با بخار
  پركردن مخزن آب

 .كنيددوشاخه را از پريز خارج  -
قــرار  صــفر را بــر روي) 3(كليـد تنظــيم بخــار   -

  )1شكل (دهيد 
 
 .را برداريد) 2(درب مخزن  -
 .تا آب سرريز نشود نگه داريدباال به سمت  آب اتو را براي كمك به ورود -
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مراقب باشـيد  . به داخل مخزن آب بريزيد پيمانهتوسط آب را  و احتياط به آرامي
كه بـر روي مخـزن نشـان    ) ميلي ليتر 350در حدود ( MAXكه از سطح ماكزيمم 
 )2شكل (داده شده فراتر نرود

 .را ببنديد) 2(درب مخزن  -
  

  
  :انتخاب دما

  
 .اتو را در حالت عمودي قرار دهيد -
 .دوشاخه را به برق بزنيد -
برچسـب  را بر طبق نشـانه هـاي بـين المللـي بـر روي      ) 14(كليد ترموستات  -

 ) 3شكل ( . تنظيم كنيدپارچه خود 
نشان دهنده اينسـت  ) 12(پيلوت  چراغ -

قبل از  .كه اتو در حال گرم شدن است
چـراغ پيلـوت    صبر كنيـد تـا  اتو كردن 

 .خاموش شود
 

هرچنـد وقـت   ) 12(چراغ پيلوت : هشدار
و نشـان دهنـده    يكبار روشن مي شـود 

انتخـاب شـده برقـرار     اينست كه دمـاي 
هنگامي كه پس از اتو كردن در دماي باال، درجـه ترموسـتات را كـاهش    . است

از اتـو كـردن    ، دوبـاره روشـن شـود   چـراغ پيلـوت   مي دهيـد تـا زمـاني كـه     
  .خودداري كنيد

  
  :انتخاب بخار

  
  .تنظيم شده است) 3(مقدار بخار توسط كليد تنظيم بخار 

بـين   بسته به مقدار بخار مورد نياز و دماي انتخاب شـده  كليد تنظيم بخار را -
 .)1شكل (دهيد  قراركمترين و بيشترين 

  
  

  
  
  

  
. فقط هنگامي كه اتو را در حالت افقي نگه داريد بطور پيوسته بخار مـي دهـد  : هشدار

مي توانيد با قرار دادن اتو در حالت عمودي يا قراردادن كليـد تنظـيم بخـار بـر روي     
همانطوريكه بـر روي كليـد ترموسـتات    . بخار دهي پيوسته اتو را متوقف كنيد،  صفر

و جدول مشخص شده است فقط در باالترين دماها مي توانيد از بخار اسـتفاده  ) 14(
  .اگر دماي انتخاب شده خيلي پايين باشد ممكن است آب درون كفي بچكد. نماييد

  
  
  :اتو در حالت افقي است كه زمانيبخار  كمپرسانتخاب    

  
را فشار داده تا بخار  )6( كليد كمپرس بخار 

ايـن  . با فشار زياد از روزنه هاي اتو خارج شود
امر براي از بين بردن چروك هاي سخت پارچه 

براي تكرار اين عمل چند لحظـه صـبر   . مي باشد
كنيد و سپس دوباره كليد كمپرس بخار را فشار 

  ).4شكل (دهيد 
  بخار در فواصل  كمپرسبا فشار دادن كليد    
  . زماني مي توانيد به طور عمودي نيز اتو كنيد   
  .)5شكل ... )(پرده ها، پوشاك آويخته شده (   

  
  

  بخار فقط در دماهاي باال  كمپرسعمل : هشدار
  روشن شدن چراغ به محض . امكان پذير است

    بخاردهي را قطع كنيد و فقط پس ، ) 12( پيلوت
  .مجدد نماييد كردنشروع به اتو  پيلوت شدن چراغ از خاموش

  
  

  :خشكدر حالت  كردناتو 
  

   پيروي كرده  "همراه با بخار كردناتو"، از راهنماي براي اتو كردن بدون بخار
  .را بر روي صفر قرار دهيد) 3(خار بولي كليد تنظيم 
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  :ملكرد اسپريع   
  

  اطمينان حاصل كنيد تا مخزن آب دستگاه پر 
  به صورت  سپس براي اسپري كردن. باشد

  را كم كم فشار )  5( كليد اسپري، قطره قطره 
  ممتد كليد آن  آب بصورت داده و براي اسپري
  ) 6شكل. (را ممتد فشار دهيد

  
  

  توصيه مي گردد قبل از اتو كردن پارچه ظريف بوسيله كليد اسپري  : نكته مهم
  . يك پارچه نمدار را بين اتو و پارچه قرار دهيدآن را مرطوب كنيد، و يا  )5(

   عملكرد از پارچه هاي ابريشمي يا مصنوعي براي جلوگيري از لك شدن
  .خودداري كنيداسپري 

  
  :يز كردن اتوتم
  

  كردن اتو در هر حالت از عدم اتصال دستگاه به  تميزپيش از : توجه كنيد
  .برق اطمينان حاصل كنيد

  . دوشاخه اتو را از پريز جدا كرده سپس منتظر شويد تا كامال سرد شود
  رسوب و ضايعات در كفه اتو مي تواند به سادگي توسط يك دستمال آغشته 

  سپس مي توانيد با يك دستمال نمدار آن را پاك . به مواد شوينده از بين برود
   نيزبدنه خارجي دستگاه را. كرده و با يك دستمال خشك آن را خشك كنيد

  .توسط يك دستمال نمدار تميز كنيد
  

  :سيستم نظافت خودكار دستگاه
  

را تكـرار   نظافـت خودكـار دسـتگاه    ضروري مي باشد كه هر دو هفته يك بار عمل
  .چرا كه رسوبات سخت تنها توسط اين عمل از اتو خارج مي شوند. كنيد

 صـفر را بـر روي  ) 3(كليد تنظيم بخـار   آن پر كنيد maxمخزن آب را تا مقدار  -1
   .قراردهيد

 )12(چـراغ پيلـوت   و صـبر كنيـد تـا     دما را در حداكثر مقدار خود قـرار دهيـد   -2
 .خاموش شود

 

سينك اتو را به صورت افقي در باالي  .جدا كنيد دو شاخه دستگاه را از پريز -3
ناخالصي نگه داريد تا را  )15(تميز كننده خودكار ظرفشوئي نگه داريد و كليد 

 )7شكل ( .خارج گرددها همراه با آب جوش و بخار 
  

پارچه روي مقداري راتو را ب كفه - 4
بكشيد تا از خشك شدن آن  كهنه

 .مطمئن شويد
  
 
  :نگهداري دستگاه           

  
 .دوشاخه را از برق بكشيد -
 .خالي كنيد محتويات مخزن آب را -
 .سرد شود "بگذاريد تا اتو كامال -
 )8شكل ( .را جمع كنيد سيم برق -
قرار هميشه اتو را در حالت عمودي  -

  .دهيد
  

  :كردناتو بهتر نكاتي براي
  

 مانند پارچه هاي زربافـت ( با بافت خاصتوصيه مي شود براي پارچه هايي  -
  .از پايين ترين دما استفاده نماييد) قالب دوزي شده و

% 50بطور مثال (از جنس هاي مختلف باشد شما درصورتيكه پارچه تركيبي  -
  .بايد از پايين ترين دماي اتو استفاده كنيد) مصنوعيالياف % 60كتان 

يـد ابتـدا بـر روي    اگر از تركيب جنس بكار رفته در پارچه خود اطالعـي ندار  -
از دماي پـايين شـروع كـرده تـا بـه دمـاي مناسـب         هاز پارچ قسمت كوچكي

 .برسد
زيرا . قسمتهايي كه عرق بدن روي پارچه بر جاي گذاشته است را اتو نكنيد   -

دقـت كنيـد اسـتفاده از    . اتو مي تواند جاي عرق بدن را روي پارچه ثابت كند
 .پارچه ايجاد نمايد ي زرد بر رويدماي باال مي تواند لك ها

پارچـه هـاي                                                    براي اجتناب از برق افتادن پارچه هـاي ابريشـمي، پشـمي، يـا       -
 .مصنوعي پشت آنها را اتو كنيد

، اتو را بر روي پارچه فشـار   مخمليبراي اجتناب از برق افتادن پارچه هاي  -
 . ندهيد
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ايـن  . دنلباس ها بيشتر چروك مي خور ،ويي پر تر باشدهرچه ماشين لباسش -

 .نكته هنگام خشك كردن لباس ها با درجه باال نيز صادق مي باشد
. خشك نباشند بهتـر اتـو مـي شـوند     "پارچه هاي زيادي هستند كه اگر كامال -

       .بطور مثال پارچه ابريشمي را بايد هميشه نمدار اتو كرد
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