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   يمنينکات ا
  باشد. يآن دستگاه م يمنين ايت قوانيازمند رعاين ياستفاده از هر نوع دستگاه برق

  د.يينما يرون خودداريط بين دستگاه در محيا ياز استفاده و نگهدار

  د.يينما يل گرمازا خودداريا وساياز قرار دادن دستگاه در مجاورت اجاق گاز 

ستند. هرگز به آنان اجازه يآگاه ن يبرق يکار با دستگاه ها يکودکان از خطر ها

ن دستگاه يد تا آنان با ايشه مراقب باشيد و همين دستگاه را ندهياستفاده از ا

  نکنند. يباز

ا کنار گذاشتن دستگاه، يبخار و  مخزنز کردن، پرکردن يش از تميشه پيهم

  د.يز بکشيدوشاخه را از پر

م ي، از فرو بردن سيو صدمات فرد يمحافظت در برابر آتش، برق گرفتگ يبرا

  د.يينما يگر خودداريعات ديا مايا دستگاه درون آب يبرق، دوشاخه 

وجود  يد. خطر سوختگييه ننمايگران تخليهرگز بخار را با گرفتن به سمت د

  دارد.

   د.يا دوشاخه دستگاه دست نزنيم يس به سيهرگز با دستان خ

  د.ييس دستگاه ننمايا سروي يدستکارهرگز شخصاً اقدام به 

  د.يقرار ده يشه هنگام استفاده از دستگاه آن را در حالت افقيهم

مانند داخل  فر  يبرق زاتيتجه يدارا يماً به طرف دستگاه هايد مستقيبخار را نبا

  د.يريبگ يبرق

و کم تجربه  يا عقلي يجسم يناتوان ياستفاده اشخاص دارا ين دستگاه برايا

م توسط شخص مسئول حفظ يا تعليباشد، مگر آنکه تحت نظارت و  يمناسب نم

  .آنان باشد يمنيا

  

  

  

  

  ييرسوب زدا
دستگاه  يش آمدن مشکل برايد و منتظر پيينما ييب رسوب زدابه طور مرتّ

 ه شدهيتصفشود از آب  يه مياد است توصيآب ز يکه سخت يد. در مناطقينباش

  .ديياستفاده نما

  

   يمنيگر موارد ايد
ره ... به درون ي، عطر، الکل و غييايمياز اضافه نمودن هرگونه مواد پاک کننده ش

  د.يينما يآب خوددار

د تنها توسط خدمات پس از فروش ير دستگاه بايا تعميس و يهرگونه سرو 

ر ياقدام به باز کردن و تعم شخصاً يطيچ شراي. تحت هرديانجام گ لتونيماه

  د.ييقطعات ننما

استفاده  همراه دستگاه هستندکه اصل  يو لوازم جانب يدکيفقط از قطعات 

   د.يينما

ننموده و  ض آنيتعوهرگز شخصاً اقدام به ند، يب ببيم برق دستگاه آسيس اگر

  د.يريس تماس بگيفقط با مرکز خدمات پس از فروش حام سرو

  د. يهرگز دستگاه را هنگام کار کردن با آن تنها رها نکن

  د.يدرپوش مخزن را در طول کار با دستگاه باز نکن

و  يصنعت. استفاده شده است يطراح يمصارف خانگ يتنها برا ين بخار شويا

اعتبار شدن ضمانتنامه  ين دستگاه باعث بيگر از ايو هرگونه استفاده د يکارگاه

  آن خواهد شد.

  

  يبرق ماتملزو
   .باشدکسان يشهر با ولتاژ  يبخارشو يد ولتاژ ذکر شده بر روييت نمادقّ

  

  ـردد .ن گـيه زمـصال بـد اتـياـتگاه بـن دسـيا !   دارـهش
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نازل اتصا  .۲۴

لچه کوچيب .۲۵

مانه اندازيپ .۲۶

 فيق .۲۷
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   دستگاه
لوازم يپوش نگهدار

 رخ
 حل استقرار لوله

 آبپوش مخزن 
 ره حمليستگ
 د روشن/خاموشي

 راغ نشانگر برق  
راغ نشانگر ترموستا

 م بخاريوم تنظ
يلوله خرطوم يود

 بخار يگ
 د بخاريکلمه قفل 

 بخار دي
بخ يتفنگ يله خرطوم

عد ۳ ياضاف يله ها

 ل مبل و پرده
وله نازل مبل و پرده

(متصل اتصال ييزو

 نيزم ل کف
 کتان رچه

 ه داريل زاو
بزرگ يکيس پالست

کوچک يکيس پالست

  

  

قطعات 
درپ .۱

چر .۲

مح .۳

درپ .۴

دس .۵

ديکل .۶
چر .۷

چر .۸

ولو .۹

ورو .۱۰

تفنگ .۱۱

دکم .۱۲

ديکل .۱۳
لوله .۱۴

لوله .۱۵

ناز .۱۶

حو .۱۷

باز .۱۸

ناز .۱۹

پار .۲۰

ناز .۲۱

برس .۲۲

برس .۲۳

 



   لوازم

شده است. 

 

شود به بخش بستن

واقع شد يبخارشو 

 

  )Bشکل(
جوع شا و نازل ها ر

يدر قسمت جلو ي
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( يلوازم جانب يور
ها طرز اتصال لوله 

  چه راهنما.

يدرون محفظه ا ينب

  6

نصب فو يراهنما
ل جهت شرح کام

ن دفترچيا يجانب 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لوازم جان  شتريب

  )C(شکل 

  

  

  

  

  

  

  

  

ن ييرا به طرف پا

محکم  يخارشو

 

ر يبخارشو ي جلو

رون سوکت بخا

page 

  بخار ي
در قسمت  يخرطوم

 د.يستگاه وصل کن
را کامالً در يم
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  دستگاه ياز

يتفنگ يوله خرطوم
لوله خ يچه ورودي

 د.يش
را به دس يله خرطوم

صال لوله خرطوم

 ) Aد.(شکليي

  

  

راه اندا

نصب لو
يدر .۱

بکش

لوله .۲

اتص .۳

نما

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  

  

  

  

  

  

  

  

  



 د.يي
ت حرکت 

 
ب يبه آس

 يخارشو

قه يدق ۷ 

نشانگر  

ياستفاده ننما ينده ا

 چرخاندن در جهت

  د.يخزن را باز نکن
ناک باشد و منجر ب

E (د تا بخيقرار ده

 خواهد شد. حدود

سبزرنگ د چراغي

 ه استفاده است.

چ ماده پاک کننيز ه

ن و يي به سمت پا

 د. ي و محکم کن

ز دستگاه درپوش مخ
ممکن است خطرن ي

 د.يکن
E(شکل   on  يرو

شانگر برق روشن 

 ت مناسب برسد.

يرارت مناسب رس

آماده يون بخارشو
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گردد. ا يرم شدن م

خزن را با فشردن

ساعت کامالً بسته ي

 در حال استفاده از
يگريع ديز هر نوع ما

  گردد. 

  ستگاه
ز برق وصل کيه پر

را فشار داده، بر ر 

نش قرمزرنگ  چراغ

د تا به درجه حرارت

درجه حر  دما به

شود. اکنو يوشن م

  8   

کاهش زمان گر

درپوش مخ .۳

يعقربه ها

 
هرگز   هشدار ! 

مهم: استفاده از  

رساندن به المنت

  

روشن نمودن دس
دوشاخه را به .۱

 on/offد يکل .۲

روشن شود.

کشد يطول م

  

  

  

  

  

  

  

  

 
که  يهنگام .۳

رو ترموستات

  

  

ر درجه حرارت 

که در  ي سطوح

و  يعيک، خز طب

ا يرچه از آن پا 

ا پر يزن آب و 

در خالف جهت  

تا سطح حداکثر 

 ث ــــخزن باع

له خروج بخار ديس

ا ي ءاياش يز بر رو

کيس، درالون، پالست

يقسمت کوچک يو

ش از پر کردن مخز

ن و چرخاندنييت پا

ف ارائه شده تيو ق 

پر کردن مخ يم برا

pa

بوس يد که بخارشوي

کند. هرگز ي کار م

ندارند، مواد حساس

د ريستيگر مطمئن ن

  د. ي ده

D(  
شيوشاخه دستگاه پ

  رج شده باشد.

 با فشردن به سمت

 د.يعت باز کن
يريمانه اندازه گيز پ

د. استفاده از آب گر

 7  age 7          

ديباشاد داشته ي به 

گراديدرجه سانت ۱

ن  حرارت مقاومت

د. اگييا استفاده ننما

رد نظر تست انجام 

D(شکل  آب  مخزن
د که دويمطمئن شو

ز خاريباره آن از پر

پوش مخزن آب را 

ساع يرکت عقربه ها

خزن را با استفاده از

ديتر از آب پر کنيل ۱

  

  

  استفاده
مهم: لطفاً

۲۰ يباال

نيبرابر ا

مانند آنها

سطح مور

  

پر کردن 
شه ميهم

کردن دوب

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

درپ .۱

حر

مخ .۲

۵/۱

 



قفل را از 

 )Gشکل 

خار را بر 

که بطور 

 
ورد نظر 

 ي طوالن

را به  خار

، قد بخاريکلل کردن 

(ش د.يراست فشار ده

شود. بخيل خارج م

ک يتا هنگامد يريبگ

  ب داغ خارج شود.
سطح مو يرا بر رو

 د.ييرا پاک نما ي
 د.يها کن

ک نقطه و به مدت

بخا يتفنگ، ي کنندگ

  د. ييورتر نما

 

د. ياز آب پر کن يل

قفل يوش است. برا

قفل را از سمت ر ،ن

د بخار از نازلير ده

ب يينک ظرفشويس

 کار ممکن است آب
د و بخار ري نگهدار

يفي و رو به عقب کث

بخار را ره ديکل ،خار

کي ي بخار  بر رو

بخار و قدرت پاک

ا از آن دويتر کرده 
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طبق دستورالعمل قبل

  بخار
خامو يمنيد قفل ايشو

آزاد کردن يو برا ،پ

بخار را فشار ديکلکه 

ا سيک سطل يا يه 

 خارج شود.

شروع  يدر ابتدا    
ر را به طور فشرده

ا حرکت رو به جلو 

ان بخيقف کردن جر

ان ينگه داشتن جر

  د.يينما 

رل درجه حرارت ب

کتيطح مورد نظر نزد

  10 

مخزن را ط .۲

  

شستشو با ب
مطمئن شو .۱

سمت چپ

  

  

  

  

  

  

  

 
که يهنگام .۲

ک پارچهي

کدست خي

هشدار  !  
بخار ديکل .۳

گرفته و با

متوق يبرا .۴

مهم: از ن

يخوددار

کنتر يبرا

سمت سط

  

ر متناوب روشن 

 يحال حفظ دما

ا توقف يتراحت 

را  ديکل يمنيل ا

را خاموش  يشو

تگاه را خاموش 

 

د تا يرا آزاد ساز

قه ي مدت چند دق

شانگر دستگاه بطور

در ح يکه بخارشو

جراحت، هنگام است

قفل ،شتريب يمنيا ي

لطفاً بخارش ،ديرا دار

رپوش مخزن، دست

  د.يگاه خارج ساز

، فشار بخار ربخار

د دستگاه بهيبگذار 

اه چراغ سبزرنگ نش

آنست ک شان دهنده

از هرگونه ج يريگ

يد. برايياموش نما

حل کار با دستگاه ر

  ب

ا برداشتن دريودن 

م بخار ها را از دستگ

ب يتفنگ يخار بر رو

) F(شکل رج گردد. 
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ل مدت کار با دستگا

شود که نش يش م

    است.

به منظور جلوگ  !  

دستگاه را خا يست

  د. ي
که قصد ترک محيرت

  د.ياز برق بکش

ن مجدد مخزن آب

باز نموش از يپ !   

د و تماميز برق بکش

بخ ديکلفشار دادن 

م بخار موجود خار

 ک شود.

  

  

طولدر 

و خاموش

مناسب ا

هشدار 

سيکار، با

بکار ببر
درصور

کرده و ا

  

پر کردن

 هشدار

کرده، از

  
با ف .۱

تما

خنک

  

  

  

  

  

  

  

  

 



  چي

ره يدستگ

خود قفل 

رگ قابل 

  شش 

يا بدون هيب شده و

ست ديره، کافيدستگ

خ يتا در جا دين

بزر يوارهاين و د

د به همراه پوشيتوان ي

 

ک لوله نصبيتنها با 

از به ديمورد ن ينب

ا لوله بسراني ينب

نيز کردن زميتم ي

ين را ميصوص زم

page 12        

 موارد ممکن است ت

  ل انجام باشد.

م لوازم جايل مستق

لوازم جا يل سر

J(  

  ني کف زم
ين برايص کف زم

شود. نازل مخصيده م

 12      

  

  

  

  

  

  

  

  

از يدر برخ

قابل يلوله ا 

اتصال يبرا .۲

را به داخل

J.(شکلشود
  

  

  

  

  

  

  

  

نازل مخصوص 
نازل مخصوص

شستشو استفاد

  

ن مقدار بخار،  ير

ن يکمتر ي و برا

  )Hشکل 

ن يکه اييز آنجا

د و ي از برق بکش

را  ياضاف ي ها

که  ينتا زما ديه

شتريب يدهد. براير م

ساعت  يعقربه ها

د.(شيساعت بچرخان

، ازيض لوازم جانب

را  يشوند، بخارشو

د. لولهيير وصل نما

  د.يره وصل کنيگ

فشار ده رهي دستگ

 )Iل

رييرا تغ يار خروج

الف جهت حرکت ع

س يحرکت عقربه ها

ضيا تعويکم نمودن 

ش ي استفاده داغ م

  خنک شود. 

بخار يتفنگظر را به 

دستگ شتر بهيب يس

 داخل نازل اتصال

به گوش برسد.(شکل

  page 11           

  بخار اتميظ
م بخار، بخايلوم تنظ

لوم را تماماً در خال

در جهت ح قدار بخار

  يزم جانب

ش از محکيشدار: پ

طعات در طول مدت 

د تا کامالً خيازه ده

مورد نظر يزم جانب

د جهت دسترسيتوان 

را به ياضاف ي ها

چفت شدن آن به يا

 11

  

  

تنظ
ول

ول

مق

  

  

  

  

  

  

  

  

  

لوا

  

هش

قط

اجا

  
لواز

يم

لوله .۱

صد

 
  



ر يرا به ز

با  يضاف

  ) Mکل

 به طور 

ورد نظر 

ت، ينيالم 

د با يستي

فشار  يي

 ازل 

ر يپوشش پارچه ا

اض يپوشش پارچه ا

 د. ييما
(شک د.يياستفاده نما

ض آنيکردن و تعو

سطح مو يه را باال

  دا کند.يش پيفزا

بدون روکش،  کت

يکه مطمئن نيصورت

يره تا آنجايل دستگ

 ) N(شکل .
ن اتصال مانند نايچند

ن، پيبه نازل کف زم

سفارش پ يد. براي

س تماس حاصل نمي

از ين نگ نشده محکم

ر و رو کيبا ز يه ا

زکنندهيف، نازل تمي

بخار ا يزکنندگي تم

پارک پوشکردن کف

باشد. در صياسب نم

.  

ه درون نازل اتصال

ن آن به گوش برسد

به چن ازي بر حسب ن

14   page 14           

به يپوشش پارچه ا

يدو طرف بکش يرو

يز فروش حام سرو

رنگ کتان يپارچه ها

کردن پوشش پارچه

  ابد.ي يم

يکث يليردن نقاط خ

د تا عملکرديرکت ده

زيتم يبرا يارشو

منا يچوب لوازم و 

د.يان بگذاريدر م ش

م بهيتصال را مستق

چفت شدن يتا صدا

د يتوان يمرا تصال 

  4

بستن پ يبرا  .۳

ره ها بر ريگ

خدمات پس از

د از پيتوان يم

  

  

  

  

  

  

  

  

ز کيقدرت تم 

منظم بهبود م

ز کريتم يبرا

آهسته تر حر

ن بخايامهم: 

ک نرميپالست

پوشسازنده کف

  

  نازل اتصال
نازل ا .۱

د تيده

نازل ات .۲

 

پارچه     پوشش

 ) K.(شکل

 )Lشکل

شه با استفاده از پيم

د.يبچرخان دور ميو ن

د.(شيره متصل کنيستگ

  د.يستفاده کن

د هميره) بايشمع و غ

د وين ببنديل کف زم

ا دسي ياضاف يه ها

13  page 13          

ا بدون آن اسيو  ي

 حساس ( چوب، مش

   شوند. 

ال را به نازلاتص ي

ن را به لولهيکف زم

 3

  

  

يپارچه ا

سطوح 

ز يتم يا

ييبازو .۱

  

  

  

  

  

  

  

  

  

نازل ک .۲

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 
شه ي. هم

از آن  يک

در جهت 

 )Pشکل

 استفاده 

د و يرخان

ده آل يل ا

 شود.
جدا شود. د تايخان

د.ياستفاده نکن نازک

يقسمت کوچک ي رو

د چرخاندن دادن و 

د.(شياتصال محکم کن

ا بدون آنيکتان  

ساعت بچر يبه ها

لياتومب يها يصندل

خود قفل ش ي در جا

ساعت بچرخ يبه ها

ناا ي خشنسطوح  

ابتدا  يهر سطح ي

شکل را با فشار يث

و قفل شدن به نازل ا

ي پوشش پارچه ا

ف جهت حرکت عقرب

سن ها، فرش ها و ص
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د تا يساعت بچرخان

جهت حرکت عقرب ف

يبر رو يس برنج

ي بخار زدن بر رو

  د.يست انجام ده

  ل و پرده
خار مبل و پرده مثلث

ساعت و يعقربه ها

د با يتوان يل را م

دا نمودن آن خالف

 تا جدا شود.
زکردن کوسيتم يرا
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س يعقربه ها

خالف در .۳

مهم: از برس

ش ازيپ

سطح تس

  

اتصاالت مبل
نازل بخ .۱

حرکت ع

  

  

  

  

  

  

  

  

ن نازليا .۲

د.يينما

جد يبرا .۳

د تيبکش

ن نازل بريا

باشد.يم

  

  

ز نمودن نقاط  يم

ور، شوفاژها و 

نه ها، يآ ره ها و

 در جهت حرکت 

د.يکوچک وصل کن

گوناگون جهت تم ي

مفصل ها، نقاط کو

ل، پنجريمچون است

 )O(شکل د.ين

ک بار ديشار داده و 

pa 

لچه کيک و بزرگ و ب

يتواند با اتصال ها

 مانند گوشه ها، م

هم يگوناگون سطوح

  رد.يگير م

از را انتخاب کنيرد ن

داخل نازل اتصال فش
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ه دار، برس کوچکيو

ت ينازل اتصال م

رقابل دسترسيغ

ز سيتوالت ها و ن

مورد استفاده قرار

  

  

  

  

  

  

  

  

  برس
مور يکيبرس پالست

برس اتصال را به د

  

  

زاو

باتصال 
ب .۱
  

  

  

  

  

  

  

  

ب .۲
 



 خودتان 

ابزار  ير

(  

درپوش را به طرف

S(  

 درون محل نگهدار

)R(شکلله قرار داد.

ابزار قفل د ينگهدار

Sد تا باز شود.(شکل

به طور منظمتماماً 
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در محل استقرار لول

  ابزار ير
ردن درپوش محل ن

ديو به طرف باال ببر

تشما  يبخارشو ي

  رند. يگ
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د ز کردنيتم

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

محل نگهدار
باز کر يبرا

د ويبکش

  

  

  

  

  

  

  

  

يلوازم جانب

گيم يجا

  

مورد  سطح از 

با  ييپارچه ها ي

  

ز کردن يتم يار

 شد.

سطح  يبر رو ي

ن ييباال به پا از 

 يو لبه ها يکيست

شده بشکنند. ابتدا 

تا  ۱۰ در فاصله 

      تاه هنگام

يقسمت کوچک يو

يار ممکن است برا

بخار مناسب نباشد.

بر يروکش پارچه ا

باشيده آل ميا يکيام

يمتريسانت ۱۵تا  ۱

نموده و رطوبت را

الس يشه شويد. ش

  .ديينما

خارج ش يناگهان ي

د. يگرم کن يمترينت

به منظور وقفه کوتا 

p

روابتدا شروع کار،  

با بخاشستشو  د.يه

ب يل حرارت بااليدل

) بدون رQ(شکل ي

سر يها يکاشها و 

۱۰خت و از فاصله 

 بخار را خاموش ن

ديپاک کن يکيالست ي

و بعد خشک ن دي کن

يا گرماب ممکن است 

سا ۲۵تا  ۲۰فاصله 

   د.يه ده

ن لوله ها و نازل را

17  page 17          

ش از يشه پيهم : 

تست انجام ده نظر

به د ياف مصنوعيال

  يشه شو
ين لوازم جانبيا .

نه هيپنجره ها، آ

کنواخير را به طور 

د سپسيشه بزنيش

يشو شهيشتوسط 

پاک مرتباًشه را يش

 يشه اي: سطوح ش

شه را از فيسطح ش

ادامه يمتريسانت ۱۵

  ل استقرار لوله
توايهنگام استفاده م

 

  

  

مهم:

ن

ا

  

شيش
۱

  

  

  

  

  

  

  

بخار

ش

ت

ش

مهم:

س

۵

  

محل
در ه

  



د تا يه ده

  د. ين ده

  گردد.يم

  بخار را

 تا خنک 

د. يوط کن

تر آب يل 

وخانه ها 

ل درون 

د اجازهيوش را ببند

رده و به شدت تکان

در کف مخزن آب م

کبار مخزنيماه  ۶ 

د ويا از برق بکش

را با آب گرم مخلو

 ۱ک درون يتري س

د از دارويتوان يرا م

 د.يزيزن بر
 د.يي

محلو د تايرکت ده

. 
 د.ي

درپونکه يش از اي. پ

 شود.

ز پر کري را با آب تم

ن شده ديبات ته نش

  د.يزيبر

هر دست کم ستگاه 

کرده و دوشاخه را

 د.يصبر کن
 د.يکن 
رسوب زدا ر يريگ

ديستال اسيگرم کر

ک ريتريد سيال اس

ب زدا را درون مخز

يآن را محکم نمامالً 

را حر يره بخارشو

page 20    

ديبخار را بزن يمنيا

يوش مخزن را بردار

ديکن ين آب را خال

ه شين آب کامالً تخل

  ن آب
کردن مخزن آب، آن

جب کنده شدن رسو

رون بيمودن آب را ب

  ي
د دسيش عمر مفيفزا

  د.ييما

ستگاه را خاموش ک

دن کامل دستگاه ص

 يخزن را از آب خال

يمانه اندازه گيخل پ

گر ۵۰شود يه ميص

ستايستفاده شود. کر

 د. ييه نماي
ع رسوبيتر از مايل ک

پوش را بسته و کام

ري استفاده از دستگ

 خزن هم بخورد.
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قفل ا .۳

درپو .۴

مخز .۵

مخز

  

شستن مخزن
ز کريتم يبرا

ن کار موجيا

با وارونه نم

  

ييرسوب زدا
ظور افزبه من

نم ييرسوب زدا

دس .۱

شد

مخ .۲

داخ .۳

توص

اس

يته

کي .۴

در .۵

با  .۶

مخ

 

ده شود و در يشن

به را م يس يجا

اول خود  ير جا

  ه است.

د. تا خنک ي بکش

است تمام فشار 

ک شنيکل ي تا صدا

جقرار دارد.  يرشو

د و سپس دريچي بپ

ه برگشتهي حالت اول

وشاخه را از برق 

دسته واقع شده ا ي

دين فشار دهييف پا

  د.

  رق
 برق در پشت بخار

 برق را به دور آن

م بهيس يد جاي شو

کرده و دوخاموش 

 د.يگاه صبر کن
يبخار که بر رو ديل

 د.يساز
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 دو زبانه به طرف

رديخود قرار گ يجا

م بريل قرارگرفتن س
ميل قرار گرفتن س

م يده و سيکش نيي

  )U(شکلد.ي

 از استفاده مطمئن 

   از استفاده
را خ يبخارشو .

شدن کامل دستگ

کلبا فشار دادن  .

بخار را خارج س
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ابتدا

ج

  

محل
محل 

طرف پا

يقرار ده

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

شيپ

  

پس 
۱

۲

 



  

  

 د.يقه صبر کنيدق ۳۰به مدت  .۷
 د.يکن يمحلول را با دقت خال .۸
 د.يکن يمخزن را با آب گرم شسته و آن را خال .۹

د تا يپاک کنک دستمال مرطوب يرا با  يبخارشو يسطح خارج .۱۰

 اثرات محلول رسوب زدا پاک شود.

باشد از روشن کردن يکه محلول رسوب زدا درون مخزن م يهشدار: هنگام

  د.يکن يالمنت خوددار
  

  يزکردن و نگهداريتم
 يژه تماميو بو يبخارشود. يز کردن، دوشاخه را از برق بکشيش از تميپ

ز نموده يتمنرم پاک کننده   ايک دستمال مرطوب يد با يتوانيرا م آن يلوازم جانب

  د.ييو آن را خشک نما

منظم آن  ين در فواصل زمانين نازل کف زميريز نگه داشتن سطح زيتم يبرا

  د.ييه نمايرا تخل
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