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  يكل شرح

  
 يورود يهوا محافظ .1
 حرارت/انتخاب سرعت فنكليد  .2
  يونيزه كننده .3
 دهانه خروجي هوا   .4
 متمركز كننده   .5

  مهم

  :هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است
 پيش از استفاده از دستگاه، اين دفترچه را به طور كامل مطالعه كنيد.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
 يم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيدبراي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن س.  
 هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است.  
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 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد توسط نزديكترين . معيوب استفاده نكنيد هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم

  .نمايندگي مجاز تعويض شود
 از آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 يه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شوداز لوازم جانبي توص.  
 اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 نزل تعبيه نشده استاين دستگاه براي مصارف خارج از م.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  
   كه در آن آب  رهيو غ نكي، س ييوان حمام، دستشو يرو اي يكياز دستگاه در نزد! ديدستگاه را از آب دور نگاه دار

 زيدو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از پر د،يكن يكه از دستگاه در حمام استفاده م يوقت. ديوجود دارد، استفاده نكن
  .اگر سشوار خاموش باشد يحت. دياب يم شيافزا طردر مجاورت آب خ رايز ديخارج كن

  به شما توصيه مي كنيم يكRDC  موجود در حمام نصب  يكيدر مدار الكتراست  انيجر يدرجه بندكه داراي
  .ديريمورد كمك بگ نياز برقكار خود در ا. آمپر تجاوز نكند يليم 30آن از  انيكه جربطوري  .ديكن

 دينكن مسدودرا  يورود يهرگز حفاظ هوا.  
 ز است شيحفاظت در مقابل حرارت ب سيستمدستگاه به  نيااز حد داغ شود، بطور شياگر دستگاه ب. از حد مجه 

  .خنك شود قهيچند دق يبرا ديو اجازه ده ديق جدا كندستگاه را از بر. خاموش خواهد شد خودكار
 مسدود نشده باشند رهيهوا توسط كرك، مو و غ يورود يكه حفاظ ها ديقبل از روشن كردن دستگاه ، دقت كن.  
   لحظه باشد كي يبرا فقطاگر  يحت. ديگذاشتن دستگاه آن را خاموش كن نيقبل از پائ شهيهم.  
   ديدستگاه را بعد از استفاده از برق خارج كن شهيهم.  
 ديچانيبرق را دور دستگاه نپ ميس.  

  مقدمه

. و به نحوي طراحي شده است كه به راحتي مو را خشك مي كند قابل حمل است و دياز محصوالت جد يسشوار بخش نيا
خشك كرده و بدان  عيشما را سر يگاه مودست نيا يهوا يقو انيجر. است كرده آسان را آن از استفاده ي ،سبك ي ساده وطراح

  .دهد يحجم مو  ييبايز
  از دستگاه استفاده
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  كردن خشك

  .متصل كنيد زيپر بهشاخه را  دو .1
  ) 1شكل : (ديرا با انتخاب حالت دلخواه روشن كن دستگاه .2
  ، كليد انتخاب سرعت فنⅡ.1(عيخشك كردن سر يبرا،  يقو يهوا انيجر(  
  ، كليد انتخاب سرعت فنⅠ.1(حالت دادن مو ، مخصوص فيضع يهوا انيجر( 
 كليد حرارت )Ⅰ (  كم).2( 
  كليد حرارت)Ⅱ ( زياد).2( 
  3).(قرمز(، جريان هواي گرمتر ) زرد(جريان هواي گرم( 
 2شكل (يونيزه كننده( 
   (و)0(خاموشOff(  

 .را خشك كنيد تان يموها نزديك ،فاصله  از سشوارگرفتن برس و  حركت دادنبا 

    
 )2(شكل )1(شكل

  يحالت ده يجانب لوازم
 ديده يخود را حالت م يكه با آن موها يشانه ا ايبرس  يرو مايهوا را مستق انيكند تا جر يشما را قادر م،كننده  متمركز

  .ديكن تيهدا
 3شكل ( ديجدا كردن آن را بكش يبرا. ديدستگاه قرار ده يآسان با جا زدن آن رو يكننده را به روش متمركز  .(  
  كردن زيتم

  .ديكردن از برق خارج كن زيقبل از تمرا شاخه دستگاه  دو
  .ديدستگاه را در آب فرو نبر چگاهيه

 ديكن زيپارچه خشك تم كيرا با  دستگاه.  
 ديكن زيآب تم ريش ريبا قرار دادن در ز ايپارچه مرطوب  كيدستگاه را با  يلوازم جانب.  

  .ديآن را از دستگاه جدا كن ،يكردن لوازم جانب زياز تم قبل
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  دستگاه ينگهدار

  .ديآن از برق خارج كن ينگهداردستگاه را قبل از  شهيهم
 ديقرار ده پهلوآن را به  شهيهم. ديآن نگذار يهوا يسمت ورود يدستگاه را رو چگاهيه.  
   خنك شود ديمطمئن قرار داده و بگذار يدستگاه را در محل.  
 ديچانيبرق را دور دستگاه نپ ميس.  

  
  يونيزه كننده

بار هاي منفي . يون ها داراي بار منفي است و باعث افزايش سالمت مو مي شوند. اين سشوار داراي مكانيزم توليد يون است
را مو نفوذ كرده و مو هاي به داخل تار مقدار اوليه خود، خرد شود و در نتيجه آب  2/0موجب شده كه مولوكول هاي آب به اندازه 

  . كندصاف و براق 
زماني كه موي خود را سشوار مي كشيد، ديگر نيازي به سشوار كشيدن مجدد نيست و مو هاي خود را در زماني كوتاه تر مي 

  .توانيد خشك كنيد و داراي موي هايي درخشان تر و نرم تر از معمول مي شويد
  سراميك

پوشاندن سراميك در هسته آن مانند اليه نچسب در ظروف پخت .ها گنجانده شده است استفاده از سراميك به تازگي در سشوار
  .است و براي برطرف كردن چسبندگي و نرم كردن مو ها ست و پز

  مشخصات فني

Ⅱ (W)قدرت مرحله Ⅰ (W)قدرت مرحله (Hz) فركانس(V) محدوده ولتاژمدل

FHD-18C-664220-24050/6014001800 
  

  رفع عيب

مركز خدمات  نيكتريبا نزد د،يرا رفع كن آن بيبا استفاده از راهنما ع ديو نتوانست آمددر سشوار به وجود  يكه مشكل يصورت در
  .ديريتماس بگ

  :اگر دستگاه اصال كار نمي كند
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 راه حل مشكل
شايد پريز برق، كه دستگاه به آن وصل

  شده فاقد برق باشد 
  .مطمئن شويد كه پريز برق دارد

دستگاه ممكن است بيش از حد داغ
  شده باشد

قبل از روشن كردن .دستگاه را از برق جدا كنيد و اجازه دهيد تا چند دقيقه خنك شود
  .مجدد دقت كنيد كه محافظ ورودي توسط كرك و مو و غيره مسدود نشده باشد

دستگاه ممكن است براي ولتاژي كه
  صل شده است مناسب نباشد بدان مت

  .كه ولتاژ روي دستگاه با ولتاژ برق محل خود مطابقت داشته باشدمطمئن شويد

ممكن است سيم برق صدمه ديده
  .باشد

مراجعه  ،گريشده د دييتا يافرادايشده توسط شركتدييتاسيمركز سرو بهديبا
  نماييد
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 يك سال ضمانت نامه

دستگاه به مدت يك سال از تاريخ خريد، داراي ضمانت  اين, در صورت رعايت كردن نكات ايمني و مراقبتي طبق دستور العمل 
  .است 

  شرايط كاالي داراي ضمانت
 اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود.  
  كارت به صورت جداگانه ارايه مي شود(ضمانت  دفترچهداشتن كارت يا(  
  توسط كارشناسان شركت اقدام به تعمير خواهد شد شرايط ضمانتكاالي معيوب تنها پس از تست و تاييد.  

  موارد خارج از ضمانت

  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .3
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .4
هر گونه ضربه فيزيكي، خرابي باطري ،شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي ، و سوختگي قطعات  .5

  الكترونيكي كاال در اثر نوسانات برق
  ناشي از رعايت نكردن ،دستورات در دفترچه راهنما خرابي .6
  انجام هر گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز .7

  نكات مهم
  بدون هيچ گونه رسيدگي به مشتري باز گردانده مي شوند 2و1كاال هاي مشمول بند  
  باطل خواهد شد 5،4،3،2ضمانت كاال هاي مشمول بند.  
 مشتري ارسال براي ه خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري حمل كاال تا تعميرگاه به عهد

  .نخواهد شد
 به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شود.  
 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
 خواهد شدتحت هيچگونه شرايطي قطعه و لوازم يدكي به مشتري داده ن. 
 بجز تعطيالت رسمي( شنبه الي چهارشنبه روز هاي 15:00الي  9:30زمان پاسخ گويي(  
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  :موارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فاقد اعتبار است

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 

 
  


