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MMOODDEELL::  SSHH--226655  
  كف سراميك راهنماي استفاده از اتو بخار

                                   
   

  
  . راهنما را به طور كامل بخوانيد ، اين قبل از استفاده"لطفا: توجه          



  

  

  :نكات ايمني
  وقتي از اتوي خود استفاده مي كنيد در نظر گرفتن موارد زير ضروري

 : مي باشد
  .تمامي راهنما را قبل از استفاده بخوانيد 

  
  .فته شده براي آن به كار بريد دستگاه راتنها براي مقاصد در نظر گر- 1         

  
 براي جلوگيري از خطـر احتمـالي بـرق گرفتگـي هرگـز اتـو، كابـل و يـا                           -2 

  .بريددوشاخه آنرا در آب يا مايعات فرو ن
 
 قبل از اتصال دستگاه به پريز يـا جـدا كـردن آن از پريـز بايـد دسـتگاه                     -3 

اه استفاده نكنيد   براي جدا كردن دوشاخه هرگز از كابل دستگ       . حاموش باشد 
  .و از دو شاخه آن بكشيد

  
    مراقب برخورد قسمت هاي داغ دستگاه با كابل و دوشاخه آن باشيد  -4

 سرد شود سپس مي توانيد كابل "،قبل از جمع كردن اتو اجازه دهيد تا كامال
  .اتو را به دور آن بپيچيد

  
  ،دو شاخه دستگاه بايد  در هنگام پر كردن مخزن آب يا خالي كردن آن -5          

  .   از پريز جدا باشد
  
در صورت معيوب بودن دستگاه و يا در صورت معيوب كابل يا دو             -6

 براي اين امر دستگاه خود . شاخه آن هرگز آن را به برق متصل نكنيد
را به نزديك ترين مركز مجاز تعميرات برده و يا به فروشگاهي كه از 

ايد ارجاع دهيد ، تعمير ناقص يا غير حرفه اي آن دستگاه را خريده 
  .احتمال خطر برق گرفتگي را زياد مي كند

  
در هنگام اتو كردن اجازه ندهيد كه كودكان به اتو و كابـل يـا دوشـاخه                  -7

 در نزديكـي     از اتـو   ، توجه كامل در هنگام استفاده كـردن       آن دست بزنند  
 .كودكان الزامي مي باشد

 
اي فلزي يـا داغ دسـتكاه را لمـس نكنيـد ،هميـشه مراقـب                هرگز قسمت ه   -8        

سوختن با آب داغ يا بخار آب باشيد، هنگاميكه اتـو را بـرعكس مـي كنيـد مراقـب                    
  .ريختن آب داغ بر روي خود باشيد

  
  :نكات ضروري

  
 براي جلـوگيري از قطـع شـدن جريـان مـدار منـزل شـما در هنگـام اسـتفاده                            -1

  .يگري با ولتاژ باال استفاده نكنيدكردن از اتو ،از وسيله د
اگر آمپـر سـيم سـيار شـما پـايين         . از سيم سيار هاي استاندارد استفاده كنيد       - 2

كابل اتـو را در جـايي قـرار دهيـد كـه در              . باشد احتمال داغ شدن آن وجود دارد      
 آمپـري  10كابـل شـما بايـد    .(هنگام اتو كردن زير پا قرار نگرفته و كشيده نـشود          

  .)باشد
  

  :تورات ذيل را به ياد داشته باشيددس
  

براي جلوگيري از خطر احتمالي برق گرفتگي هرگز اتو، كابل و يا  دوشاخه آنرا 
  .بريد در آب يا مايعات فرو ن

  .روي پارچه بماندر  اجازه ندهيد كه دستگاه در مدت طوالني ب
ه بعـد از    اجازه ندهيد تـا دسـتگا     .هميشه دستگاه را بعد از استفاده از برق بكشيد          

  .استفاده متصل در برق بماند
  .هرگز دستگاه را با دستان خيس لمس نكنيد

  .هرگز براي كشيدن دو شاخه دستگاه از كابل يا خود دستگاه استفاده نكنيد
 دور از معرض خورشيد و باران     ( .هرگز دستگاه را در محيط هاي باز قرار ندهيد        

  ).باشد
  .گام پايان استفاده در كنار آن بمانيدتا هندر هنگام متصل بودن اتو به برق 

  .هرگز قبل از كشيدن دو شاخه دستگاه مخزن آن را پر نكنيد
  
و ديگر مواد غير طبيعي براي پـر كـردن مخـزن     هرگز از مواد افزودني شيميايي  

عدم توجه بـه مـوارد گفتـه شـده در بـاال باعـث از بـين رفـتن                    .آب استفاده نكنيد  
  .گارانتي دستگاه مي شود
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  :اسامي قطعات
  
   كليد كنترل بخار-3در مخزن آب         -2             روزنه اسپري  -1
    درپوش  -6     كليد اسپري       -5      كليد كمپرس بخار    -4
   چراغ كنترل دماي كفه-9                كابل    -8  غالف كابل                 -7
  

  تنظيم حرارت كليد ترموستات براي  -11      مخزن آب            -10
  روكش با منفذ بخار - 13   جرم گير         كليد -12
  پيمانه آب          -15    كفه با منفذ بخار      -14
  
  
  
  

    
  

  سيستم جرم گير
  

يك عدد فيلتر جرم گير براي تصفيه و گرفتن رسوبات در داخل مخزن آب تعبيـه                
  .باشد و نياز به تعويض كردن ندارداين فيلتر دائمي مي .شده است 

  
براي پر كردن مخزن هميشه از آب شير استفاده كنيد و هرگز از آب مقطر يا آب                 
داراي تركيبات شيميايي استفاده نكنيـد، عـدم رعايـت مـوارد ذكـر شـده در بـاال                   

  .منجربه از بين رفتن گارانتي دستگاه مي شود
  

  :سيستم ضد چكه
  

 مي توانيد حساس ترين و ظريف ترين پارچه هـا           با وجود سيستم ضد چكه شما     
  .را بدون آنكه به آنها آسيبي برسانيد اتو كنيد

 پارچه هاي ظريف را با حداقل دما اتو مي كنيد به صورتي كه ديگر               "شما معموال 
بخاري از روزنه هاي اتو بيرون نمي آيد ،اما در اين حالت احتمال دارد كه اتو از                 

. كند ،كه اين باعث ماندن لكه بر روي پارچه مـي شـود  خود قطره هاي آب ترشح    
در دمـاي پـايين قطـره اي از كفـه اتـو             سيستم ضد چكه باعث مي شود كه ديگر         

  .ترشح نكند
  

  :دستورات كلي براي دستگاه
  

 ، احتمـال متـصاعد شـدن دود از          هنگاميكه اولين بار از اتو استفاده مي كنيـد           -
عد از چنـد بـار روشـن كـردن ايـن دود             دستگاه در اولين استفاه مي باشد و ب       
  .ديگر از دستگاه متصاعد نخواهد شد

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

  
  :دسته بندي پارچه ها

  
ه برچسب هاي راهنماي آنها براي اتـو        براي اتو كردن البسه و قماش مي توانيد ب        

كردن مراجعه كنيد ،اگر برچسب راهنماي آن از بـين رفتـه باشـد مـي توانيـد بـه                    
  :كنيدجدول زير مراجعه 
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            دماي دستگاه

  
           نوع پارچه

       
        برچسب پارچه

                  .  
              دماي پايين

  
          مصنوعي

    
                 ..  

             دماي متعادل
  

  پشم-     ابريشم
       

                ...  
            دماي باال

  
  كتان-        نخ

                          

    
  

  .             پارچه هايي كه نبايد اتو شوند
       

  
  د، از دماي پايين شروع كرده قبل شروع به اتو كردن قماش را دسته بندي كني

  اين باعث مي شود كه منتظر سرد شدن اتو نمانيد . و به دماي باال ختم كنيد
  .و از سوختن پارچه جلوگيري مي كند

  
  :اتو كردن همراه با بخار

  
  :پر كردن مخزن

  .دوشاخه بايد جدا از پريز باشد
  )1با توجه به شكل( .انتخاب بخار را بروي صفر بچرخانيدكليد

  .در مخزن را باز كنيد
  .نوك اتو را باال بگيريد تا آب به آساني به داخل اتو ريخته شود

توسط پيمانه آب را به آرامي به داخل اتو بريزيد و مراقـب باشـيد تـا مقـدار آب                    
  )2با توجه به شكل (. ميلي ليتر نرود300 يعني maxباالتر از مقدار 

  .سپس در مخزن را ببنديد
  

  
  

             
  

۵page 5     ۶page 6     



  

  

  :انتخاب دماي دستگاه
  

  .دوشاخه دستگاه را به برق متصل كنيد .اتو را در حالت عمودي قرار داده
 ترموســتات را بــرروي شــكل مــورد نظــر نــسبت بــه پارچــه خــود قــرار درجــه 
  )3شكل.(دهيد

   چراغ كنترل دماي دستگاه به شما نشان مي دهد كه اتودر حال گرم شدن
ه خاموش شد، اتـو بـه دمـاي مـورد نظـر شـما       مي باشد ، زماني كه چراغ دستگا     

چراغ پيلوت با فاصله هاي زماني خـاموش و روشـن مـي شـود  و                 . رسيده است 
  .اين نشان دهنده اين است كه مقدار دماي مورد نظر شما حفظ مي شود

كنتـرل دمـا را پـايين ببريـد تـا بـا                 كليـد   اتو كردن با دمـاي بـاال،        اگر شما بعد از     
  كنيد بايد صبر كنيد تا چراغ دستگاه دوباره خاموش و دماي پايين اتو 
  . روشن شود

    
  : انتخاب مقدار بخار

  . انتخاب بخار تنظيم مي گرددكليدمقدار بخار مورد نظر شما توسط 
 كنترل بخار را ما بين مينيموم و ماكسيموم نسبت به مقدار بخار مورد نيـاز                كليد

  .پارچه خود تغيير دهيد
  :نكته

تو را در حالت افقي بعد از انتخاب مقدار بخار نگه داريـد ،اتـو بـه طـور                   اگر شما ا  
منظم از كفه خود بخار متصاعد خواهد كرد پس براي قطع بخار مـي توانيـد ،اتـو             

  . كنترل بخار را روي صفر ببريدكليدرا در حالت افقي قرار داده يا 
  

  :استانتخاب كمپرس بخار زماني كه اتو در حالت افقي 
پرس بخار را فشار داده تا بخار با فشار زياد از روزنه هـاي اتـو بيـرون                  كليد كم 

  .بيايد ، اين امر براي از بين بردن چروكهاي سخت پارچه مي باشد 
براي تكرار اين امر چند لحظه صبر كنيد و سپس دوباره كليـد كمپـرس بخـار را                  

  .فشار دهيد
  

  :نكته
  .ان استفاده كرداز اين عملكرد تنها در دماي باالي اتو مي تو

زماني كه چراغ دستگاه روشن مي شود بايـد منتظـر بمانيـد و زمـاني كـه چـراغ                    
  .دستگاه دوباره خاموش شد مي توانيد به كار خود ادامه دهيد

  

  
  :اتو كردن در حالت خشك

   
 كليـد براي اتو كردن بدون بخار ،از راهنماي اتو همراه با بخار پيروي كرده ولـي           

  .ي صفر قرار دهيدكنترل بخار را رو
  

  :اسپري كردن آب توسط اتو
اطمينان حاصل كنيد تا مخزن آب دستگاه پر است سپس براي اسپري كـردن بـه                
صورت قطره قطره كليـد اسـپري را كـم كـم فـشار داده و بـراي اسـپري آب بـه          

  .صورت ممتد كليد آنرا ممتد فشار دهيد
  :نكته

يف و نرم آنهـا را قبـل از اتـو           توصيه مي شود كه براي اتو كردن پارچه هاي ظر         
  .و اتو بگذاريدكردن اسپري كنيد يا يك پارچه نم دار مابين پارچه 

براي جلوگيري از لكه دار شدن ،پارچه هاي ابريشمي و مصنوعي آنها را اسپري              
  .نكنيد

  
  :     نظافت و نگهداري دستگاه

  .سرد شود" دو شاخه اتو را از پريز جدا كرده و سپس منتظر شويد تا كامال   
 رسوب و ضايعات در كفه اتو مي تواند به سادگي توسط يك دستمال      
  .آغشته به مواد شوينده آب از بين برود      
 سپس مي توانيد با يك دستمال نم دار آنرا پاك كرده و با يك دستمال       
  .خشك آنرا خشك كنيد      
  .نم دار مي توانيد تميز كنيدبدنه خارجي دستگاه را توسط يك دستمال       

          
  :سيستم نظافت خودكار دستگاه      

  چرا كه.  روز يك بار اين عمل را تكرار كنيد15 تا 10      ضروري مي باشد كه هر
  .  رسوبات سخت تنها توسط اين عمل از اتو خارج مي شوند    
  .ببنديد  محكم آن پر كنيد سپس در آن راmax  مخزن قيف آب را تا مقدار   

 . دما را در حداكثر مقدار خود قرار دهيد    
 .    دو شاخه دستگاه را به پريز متصل كنيد

 .    منتظر بمانيد تا چراغ ترموستات خاموش شود
      كنترل بخار را در        كليد       اتو را به صورت افقي در باالي ظرفشوئي نگه داريد و 
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  .قرار دهيدحالت نظافت اتوماتيك    
      و شماخارج مي شوند   در اين هنگام ناخالصي ها همراه با آب جوش و بخار 

 .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

گاه بـاقي مانـده   اگر متوجه شده ايد كه مقدار بيشتري ناخالصي و رسوب در دسـت          
 .اين كار را تكرار كنيد

 . بكشيد تا از خشك شدن آن مطمئن شويدكهنه كفه اتو را روي مقداري پارچه
  .دوشاخه دستگاه را از پريز جدا كرده و منتظر بمانيد تا سرد شد

  
  :نگهداري دستگاه 

  
  .دوشاخه دستگاه را از پريز جدا كنيد

 .محتويات مخزن آب را خالي كنيد
  . در حالت عمودي قرار داده و منتظر بمانيد تا سرد شوداتو را

  .هميشه اتو را در حالت عمودي قرار دهيد 
بداليل ايمني ، تعويض سيم آسيب ديـده بايـستي توسـط نماينـده خـدمات پـس از                   

  .فروش هاميلتون صورت گيرد
 

  :توصيه براي نتيجه بهتر در اتو كردن    
  
  . بافت خاص را با پايين ترين دما اتو كنيد توصيه مي شود كه پارچه هايي با  

  ...)فالب دوزي، زربفت و (   
 درصد مصنوعي مي باشد بايد از پايين ترين 60 درصد نخ و 40اگر پارچه شما 

  .دماي اتو استفاده كنيد
اگر شما اطالعاتي از بافت پارچه خود نداريد مي توانيد در قسمت كوچكي از 

بايد اين كار را از كمترين درجه اتو . امتحان كنيدپارچه خود با اتو جنس آنرا 
  .شروع كرده و كم كم آنرا زياد كنيد

      قسمت هايي كه عرق بدن روي پارچه جا گذاشته است را اتو نكنيد چراكه اتو
  .مي تواند جاي عرق بدن روي پارچه را ثابت كند
ما متعادل كنيد رنگ پارچه شمي اگر از دماي متعادل و اتوي خشك استفاده 
لكه هاي زرد بر روي پارچه شما خواهد ماند ، استفاده از دماي باال مي تواند 

  .بيندازد
  براي جلوگيري از برق افتادن پارچه هايي مانند ابريشم ،پشم و پارچه مصنوعي 

  .آنها را پشت به رو اتو كنيد
ر نداده و براي جلوگيري از برق افتادن پارچه هاي مخملي اتو را بروي پارچه فشا

  .تنها به اطراف كشيده و اتو كنيد
  اگر ماشين لباسشويي زياد پر باشد لباس ها چروك خواهند شد و خشك كن نيز      

  . آنها را در حجم باال چروك مي كند
        بسياري از پارچه ها در حالت نم دار بهتر اتو مي شوند مانند پارچه هاي 

  .      ابريشمي
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