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

  .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.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است.  
  دستگاه بازي نكننداطمينان حاصل كنيد كه كودكان با.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است. 
 با كشيدن سيم اين كار را  و هرگز شاخه را بگيريد و از برق خارج كنيد از پريز ، دو هدو شاخ براي خارج كردن

 .نكنيد
 سيم را دور دستگاه سپس شود  سردح داغ دستگاه جلوگيري كنيد ، اجازه دهيد تا دستگاه واز برخورد سيم با سط

 .و دستگاه را جابجا كنيد بپيچيد
 را از برق خارج كنيد آنيا زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد، پركردن و خالي كردن آب و هميشه هنگام. 
  هنگام برگرداندن اتو براي خالي وجود دارداحتمال سوختگي در تماس با قسمتهاي فلزي ، بخار آب و آب داغ زياد،

 .مخزن آن داراي آب داغ است، زيرا كردن آب احتياط كنيد 
 سال كنيدمجاز ار تعميرگاهرا به نزديك ترين  در صورت بروز عيب يا درست كار نكردن دستگاه ،آن. 
  قرار گيردسطح صاف و مقاوم  بايد دريكاتو. 
  و به نزديكترين تعميرگاه مجاز ارسال نماييد آن استفاده نكنيد از ، از دستگاه آبچكيدن صورت در. 
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  براي كاهش خطر و جلوگيري از گره خوردن سيم، سيم برق دستگاه كوتاه است و استفاده از سيم بلند تر توصيه
 .آمپر استفاده كنيد 10به سيم بلند تر نياز داريد از سيم و دو شاخه با توانايي عبور جريان  نمي شود ولي اگر

  خود  موارد غير لزومدر برق هنگامي كه از دستگاه استفاده نمي كنيد آن را از برق خارج كنيد و از قرار دادن آن در
 .داري كنيد

 هرگز دستگاه را با دست مرطوب لمس نكنيد. 
 ش رها نكنيدبدون پوش و آفتابي و غيرهر هواي باراني د دستگاه را. 

  قبل از اولين استفاده
كمي بو و دود متصاعد بشود و همچنين صدا هاي خفيفي بگوش ممكن است هنگامي كه براي اولين بار از اتو استفاده مي كنيد 

شود كه براي اولين بار اتو را بر روي يك توصيه مي . متوقف مي شود عد از زمان كوتاهياست و ب عاديكامال امر اين ، برسد
  .لباس يا پارچه معمولي استفاده كنيد

  عالئم بين المللي

   براي تنظيم دما
تنظيم كننده گرما نوع پارچه برچسب لباس

· 
 دماي كم

مواد مصنوعي
 

·· 
 دماي متوسط

پشم  -ابريشم 
 

··· 
  نخي -كتان دماي زياد

  پارچه غير قابل اتو
 

  .را شروع كنيد  كردن اتو دكه نياز به دماي كمتري دارن لباس هاياز 
  .اتو براي گرم شدن نياز به زمان كمي دارد ولي براي سرد شدن زمان زيادي نياز دارد

  بخار اتو
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 .را پر كنيد آب مخزن .1
 باشد خارج شده زياز پر بازرسي كنيد كه دو شاخه. 
 1شكل .(قرار دهيد ”0“را روي  )4(بخار تنظيم( 
 را باز كنيد )2(در پوش مخزن آب. 
  را كمي باال بياوريد آب آب به داخل مخزن و جلو گيري از سرريز شدن ، مخزن ريختنبراي . 
 مقدار آب دقت كنيد كه  .استفاده كنيد براي پر كردن مخزن )13(از پيمانه آب مخزن را به آهستگي پر كنيد و

 )2شكل .(بيشتر نشود) ميلي ليتر300حدود ()MAX(حد اكثر نشانگر  از
  2(را ببنديد)2(آب در پوش مخزن.( 

 .درجه گرماانتخاب  .2
 اتو را در وضعيت عمودي قرار دهيد. 
 دو شاخه را به پريز متصل كنيد. 

و اتو شروع به  روشن مي شود)11(چراغ نشانگر گر ما )3شكل (، هيدرا روي مقدار متناسب با لباس خود قرار د كننده دماتنظيم 
  .نشانگر گرما خاموش شود چراغ ،قبل از اقدام به اتو كردن صبر كنيد تاگرم شدن مي كند

بعد . ت اس دما ننگاهداشتثابت  دهندهنشان كه ، و خاموش مي شودروشن )11(گرما  نشانگر چراغ كردن، اتو طي مدت در:هشدار
نشانگر گرما روشن نشده  چراغ زماني كه دوباره تا قصد داريد با دماي كم به اتو كردن ادامه دهيد با دماي زياد اگر كردن از اتو

  .اقدام به اتو كردن نكنيد
 انتخاب بخار .3

 انتخاب كنيد)4(بخار تنظيم  را با بخار مقدار اندازه. 
 شكل .(دارد بستگيگرما بخار به درجه  اندازهانتخاب ،  قرار دهيد ار را بين وضعيت حداقل و حداكثربخ تنظيم

1( 
 هنگام اتو كردن بطور عمودي بخار زياد انتخاب .4

 سخت پارچه را صاف اين بخار مي تواند چين هاي .دهيدرا براي توليد قدرتمند بخار فشار  )7(دكمه بخار زياد
 )4شكل .(كنيد سپس دوباره دكمه بخار زياد را فشار دهيد چند ثانيه صبر. كند

  و غيره زان شدهپرده ، لباس آوي. ( ي استفاده كنيدبه طور عمودمي توانيد از اتو  دكمه بخار زياد فشردنبا 
 )5شكل ()

دكمه بخار زياد را روشن شد ) 11(گرما  نشانگرهنگامي كه .عمل كند )MAX(دكمه بخار زياد فقط مي تواند در دماي زياد:توجه 
   .كردن نماييد به اتواره اقدام ب دو گرما نشانگر چراغپس از خاموش شدن ، فشار ندهيد

  روش اتو كردن بدون آب
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 اتو را در وضعيت عمودي قرار دهيد. 
 دو شاخه را به پريز متصل كنيد. 

و اتو شروع به  روشن مي شود)11(چراغ نشانگر گرما )3شكل (، انتخاب كنيدرا روي مقدار متناسب با لباس خود  تنظيم كننده دما
  .گرم شدن مي كند،قبل از اقدام به اتو كردن صبر كنيد تا نشانگر گرما خاموش شود

 1شكل .(قرار دهيد ”0“را روي ) 4(بخار تنظيم( 
بعد . دما است  نابت نگاهداشتروشن و خاموش مي شود، كه نشان دهنده ث)11(چراغ نشانگر گرما  كردن، طي مدت اتو در:هشدار

زماني كه دوباره چراغ نشانگر گرما روشن نشده  از اتو كردن با دماي زياد اگر قصد داريد با دماي كم به اتو كردن ادامه دهيد تا
  .اقدام به اتو كردن نكنيد

  رسوبضد 
اين صافي . پيشگيري مي كند اتو رسوب درون صفحه ايجادقرار دارد كه از  سختي آب براي گرفتنيك صافي  آب زندرون مخ

  .دائمي بوده و احتياج به تعويض ندارد
ب مقطر بدون رسوب است و زيرا آو از ريختن آب مقطر به اتو اجتناب كنيد ، فقط از آب شير براي اتو استفاده كنيد  :هشدار 
معطر مواد و از مواد شيميايي افزودني  .بي اثر مي كندآب است  كه وابسته به خواص فيزيكي و شيميايي اتو را ضد رسوب سيستم

  .استفاده نكنيد ...و 

  چكه كردنضد 
و  معموال اين نوع پارچه ها را با دماي كم اتو مي كنند شما مي توانيد لباسهاي خيلي ظريف را اتو كنيد سيستم ضد چكه با

توليد نشود و آب از كف اتو چكه سرد بودن صفحه اتو باعث مي شود كه بخار آب ،  سرد مي شود اتو خيلي سريع صفحه
در اين شرايط سيستم ضد چكه به طور خودكار فعال مي شود و از .مي كند سچكه هاي آب بعضي اوقات ايجاد لك روي لبا.كند

  .چكه كردن آب از كف اتو جلو گيري مي نمايد

  قطع خودكار 
قرار بگيرد، بدون استفاده ثانيه  30دقيقه و در حالت افقي به مدت  8اگر در حالت ايستاده به مدت  اتو در صورت روشن بودن

تا  دهيد تكاناتو را به سرعت براي شروع مجدد،. روشن مي شود نشانگر قطع خودكارو چراغ  مي شود خاموشبطور خودكار 
  .خاموش شود نشانگر قطع خودكارچراغ 

  روش استفاده از آب پاش
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 در مخزن براي اين امر بايد آب به ميزان كافي. آب از مجراي آب پاش خارج مي شود )6(فشار دادن دكمه آب پاش با
  )6شكل (.باشد

  .دهيد قراريك پارچه مرطوب بين اتو و پارچه ظريف براي پارچه هاي خيلي ظريف توصيه مي شود : هشدار 
  .پاشي نكنيد آب ود بر روي آنهالك نش پارچه هاي ابريشمي و مواد مصنوعي اينكهبراي  

  تميز كردن
  . شاخه را از برق خارج كرده ايد ،اطمينان حاصل كنيد كه دوقبل از تميز كردن اتو  :توجه

  .تميز كنيدبا يك پارچه مرطوب آهار باقيمانده بر صفحه اتو را  ورسوب  هر نوع
  .از خراشيده شدن صفحه اتو با اشيا فلزي جلوگيري كنيد

  .هاي پالستيكي دستگاه را با پارچه خشك تميز كنيد جانبي و قسمتلوازم 

  نگهداري
  .را از برق خارج كنيد هدو شاخ
  .تا آب داخل مخزن خارج شود يدكمي تكان ده گردانيد و اتو را بر

  .اجازه دهيد تا اتو كامال سرد شود
  .به دور اتو بپيچيد 8سيم را مطابق شكل 

   .كنار بگذاريدهميشه اتو را در وضعيت عمودي 

  نكاتي براي اتو كردن
 براي اتو كردن لباس هاي پولك دار و قالبدوزي شده از كمترين درجه تنظيم كننده دما استفاده كنيد.  
 يه مي شودصتودما نيز استفاده از كمترين درجه )مواد مصنوعي%60پنبه % 40(براي پارچه هاي مركب.  
 بطور آزمايشي اتو  را كه جلو ديد نيستقسمتي از لباس ؟هنگامي كه نمي دانيد جنس پارچه لباس چيست

  .كنيد و براي اتو كردن از كمترين درجه دما شروع كنيد تا به درجه مناسب برسيد
 يد زيرا اتو لكه هاي حاصل از عرق را ثابت مي كندردن لباسهاي عرق كرده خودداري كناز اتو ك.  
  اندازه دماي اتو ،درجه متوسط است زيرا دماي باال باعث بهترين ) بدون آب(براي اتو كردن در حالت خشك

 .سوختگي سطحي و زرد شدن پارچه مي شود
 آن ها را از پشت اتو كنيد ،ابريشمي،پشمي و مواد مصنوعي جلو گيري از برق افتادن لباسهاي رايب.  
 در جهت بافت پارچه(جهت حركت دهيداتو را در يك  جلو گيري از برق افتادن لباسهاي مخملي براي (.  

STI-22W-355



  اتوي بخار 

7 

 آّب همچنين هنگامي كه با دور خيلي زياد .ها را بيشتر چروك مي كند ماشين لباس شويي پر و سنگين لباس
  .مي كنيد اين اتفاق رخ مي دهد گيري

 لباس هاي ابريشمي كه : مانند.اينكه بطور كامل خشك بشود،آسان تر اتو مي شوندها قبل از  خيلي از لباس
 .مرطوب است بايد اتو شودهميشه وقتي 
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  :توجه 

را به پایين " دکمه سيم جمع کن"در ھنگام بيرون کشيدن سيم از اتو ، ابتدا 

زمانيکه طول سيم به . فشار دھيد سپس به کشيدن سيم اقدام نمایيد 

  .را رھا کنيد " دکمه سيم جمع کن"اندازه دلخواه رسيد 

عدم انجام دستور العمل فوق در زمان بيرون کشيدن سيم از دستگاه ، باعث 

 .خرابی سيم جمع کن می گردد 
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