
  استفاده از یراھنما

  بخاراتو 

  با 

  کف نانو سراميک
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راھنما را به دقت مطالعه و نگھداری  دفترچه پيش از استفاده، این
  نمایيد.
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  نکات مھم ایمنی

با ولتاژ ، از مشابه بودن ولتاژ برق مصرفی استفاده،  اولين قبل از .1
 دستگاه اطمينان حاصل نمایيد.

حتی برای یک مدت کوتاه، دوشاخه را از برق ، دستگاه  ھنگام ترک .2
. لطفاً اتو را دور از دسترس قرار دھيدبکشيد و اتو را به حالت ایستاده 

 کودکان بگذارید.
اتو  ، درجه حرارت اتو بسيار با=ست. ھرگز به کف ھنگام استفاده .3

 .قرار ندھيددست نزنيد و آن را نزدیک مواد قابل اشتعال 
عدم و ھنگام ، یا خالی کردن آب  ، ریختن آب در اتوگام نشدار: ھھ .4

 .، دوشاخه را از برق بکشيداستفاده 
 دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنيد. .5
دستگاه را برای بررسی و  ، برقدر صورت صدمه دیدن سيم لطفاً  .6

 تعمير به تعميرگاه مجاز ببرید.
بھتر ته شدن منافذ آن، برای جلوگيری از رسوب امIح آب در اتو و بس .7

 از آب مقطر استفاده نمایيد.است 
از آبی که از طریق شيميایی امIحش گرفته شده است استفاده  .8

 نکنيد.
 نگيرید.يار داغ است. ھرگز آن را به طرف کسی بخار خروجی اتو بس .9

 

 تذکراتی در مورد استفاده برای اولين بار
  

ی می شود. بنابراین ھنگام ھنگام توليد اتو در کارخانه، اتو روغن کار - 1
 ود توليد شود که پس از مدتیاستفاده در بار اول ممکن است کمی د

 از بين می رود.
پIستيک و برچسب ھای  روی صفحه  ، پيش از استفاده برای بار اول - 2

 اتو را بردارید و صفحه را با پارچه نرم تميز نمایيد.
ن آن جلوگيری از برخورد اشيای فلزی با صفحه اتو  و خش دار شد - 3

 کنيد.
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  قطعات نام

  

  

  
  

  

A-  آب پاش    خروجی                            B- درب مخزن  
C-  انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخاردکمه    D -  پاش آبدکمه  
E-  دسته نرم اتو                                   F - م برق            يمحافظ س                  
G - جھشی بخار پاشه دکم                      H- برق نشانگر چراغ  
I-  لباسپارچه دکمه انتخاب نوع                 J-  دکمه خود تميزکنی  
K-مخزن آب                                          L - اتو با منفذ بخار کف   

  

  پرکردن مخزن اتو
درجه حرارت دکمه تنظيم و  باشد يد که دوشاخه از پریز بيرونمراقب باش
 45ته باشد. اتو را روی پاشنه با زاویه تقریباً قرار داش "MIN" روی حداقل

آب را به آرامی در اتو بریزید. مراقب  درب مخزن را باز کنيد.. قرار دھيددرجه 
  ." مشخص شده بيشتر نشودMAXباشيد مقدار آب از حداکثر که با عIمت "
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  عمودی اتو کردن
و گرفتن اتو به صورت عمودی،  )Gجھشی ( اده از دکمه بخار پاشبا استف

  می توانيد لباس ھای آویخته و پرده ھا را اتو نمایيد.

  اتوی خشک
(بدون بخار)  "0را روی " )C( انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخاردکمه  .1

  بگذارید.
کنيد و  را تنظيم )I( ، درجه حرارتھا روی لباسبرچسب  طبق .2

 نمایيد. لباس را اتوسپس 
  

  با بخار اتو کردن
 را پر کنيد. )Kآب (مخزن  .1

 دوشاخه را به برق بزنيد. .2
را روی حداکثر تنظيم ) Cدکمه انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار (اگر  .3

ممکن را شروع نمایيد. در غير اینصورت کردن با بخار کنيد، می توانيد اتو 
 کند. کف اتو آب چکه است از منافذ

درجه حرارت به اندازه =زم رسيده است تا  این نشان می دھد که .4
 خاموش گردد.برق ) Hنشانگر (زمانی که چراغ 

و  )C( انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخاردکمه درست محل با تنظيم  .5
 عقب بردن آن، مقدار بخار خروجی را کاھش یا افزایش دھيد. جلو و

  

  سيستم ضد رسوب
ا تصفيه کرده و از رسوب قراردارد که آب ر )K( در مخزن آبکوچکی صافی 

حه اتو جلوگيری می کند. این کارکرد باعث افزایش طول شدن مواد روی صف
  عمر اتو خواھد شد.

  

  سيستم ضد چکه کردن
می بخار قطع  ،نصب شده در اتو، با کاھش درجه حرارتبا این سيستم 

  شود و از چکه کردن آب جلوگيری می کند .
  

  خاموش شدن اتوماتيک
،  دقيقه به حالت عمودی 8یا  ، ثانيه به صورت افقی 30ای مدت ھرگاه اتو بر

تگاه به طور خودکار خاموش می به حال خود باقی بماند، دسحرکت بدون 
   شود.
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  بخار پاشی جھشی
لباسھای ضخيم با چروک زیاد مفيد است. با  اتو کردناین کارکرد برای 

از صفحه اتو با  بخار یمقدار زیاد) G( " جھشی بخار پاشفشردن "دکمه 
فشار روی لباس پاشيده می شود که برای صاف کردن چروک سخت، 
خيلی مفيد است. فقط زمانی می توان از این کارکرد استفاده کرد که درجه 
حرارت اتو زیاد باشد. نتيجه بھتر وقتی حاصل می شود که بين دوبار فشردن 

گيری از چکه  برای پيش ثانيه فاصله باشد. G( 5( جھشی بخار پاشدکمه 
از این کارکرد با فواصل  .فشار ندھيدثانيه  5کردن آب، این دکمه را بيش از 

  زمانی حداقل یک دقيقه استفاده نمایيد.
  

  روش ھای آب پاشی
با دوبار فشردن دکمه آب پاش، لباس ھا را مرطوب  ، در ھر درجه حرارت

وجود داشته به اندازه کافی  )K( کنيد. مطمئن شوید که در مخزن اتو آب
  باشد.

  

 خودتميز کنی
منطقه شما خيلی از این کارکرد ھر دو ھفته یکبار استفاده نمایيد. اگر آب 

دی است که ھنگام پوسته ھای سفيوجود  ، امIح دارد (نشانه امIح زیاد
را بيشتر کنيد.  خود تميز کنی ، دفعات اتو بيرون می ریزد) اتو کردن از کف

دکمه دوشاخه را از برق بکشيد. برای استفاده از خود تميز کنی ، ابتدا 
(بدون بخار) بگذارید. مخزن  "0را روی " )C( انتخاب اتوی خشک یا اتوی بخار

)K (.در مخزن را تا حداکثر پر کنيد )K(  سرکه یا مواد مشابه نریزید. درجه
رق بزنيد. با خاموش را روی حداکثر تنظيم کنيد. دوشاخه را به ب )C( حرارت

دوشاخه را از برق بکشيد. اتو را با=ی سينک  )H( اتو نشانگر شدن چراغ
آب مخزن  ب. درفشار دھيدرا  )J( ظرفشویی نگھدارید. دکمه خود تميزکنی

)K  ب=زم نيست دربه طرف با= بکشيد.  را ب. با دست کمی در) را باز کنيد 
و را به تخود تميزکنی شروع می شود. اکارکرد  را کامIً از اتو جدا نمایيد.

اتو خارج می شود.  بخار و آب جوش از منافذ کف دھيد.عقب تکان  جلو و
ب مخزن ناخالصی ھا و پوسته ھا در صورت وجود خارج می گردد. در پایان در

در  را رھا کنيد تا کنی) J( ميزو دکمه خود ت فشار دھيدرا به طرف پایين  آب
این عمل را می توانيد در صورت لزوم تکرار نمایيد. يرد. گ جای اصلی خود قرار

اتو  شود وکفدوشاخه را به برق بزنيد و بگذارید اتو داغ  ، کردن پس از تميز
خشک شود. با رسيدن درجه حرارت به درجه تعيين شده، دوشاخه را از 
برق بکشيد و اتو را به آرامی روی یک تکه پارچه بکشيد تا لکه ھای آب پاک 

  اتو را جمع کنيد.دد. بگذارید اتو خنک شود و سپس گر
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  م�حظات
 .قرار دھيدتوان کودکان و افراد نا دستگاه را دور از دسترس .1
 از دستگاه روی یک سطح پایدار استفاده نمایيد. .2
 که استفاده می کنيد، مراقب باشيد ھنگامی که از اتو روی ميز اتو .3

 محکم و پایدار باشد. آن پایه
اتو را روی پایه اش ستگاه حتی برای یک مدت کوتاه، ھنگام ترک د .4

 .دوشاخه را از برق بکشيدو ھميشه  قرار دھيد
در صورت افتادن اتو یا مشاھده ھر گونه صدمه یا نشتی، از دستگاه  .5

استفاده نکنيد. ھرگونه تعمير اتو منجمله تعویض سيم برق 
 مجاز انجام گيرد. تعمير کاربایستی به وسيله 

   

  تنظيم درجه حرارتچه و نوع پار
  

  درجه حرارت  نوع پارچه  ع)مت روی لباس

  
  حداقل            مواد مصنوعی

  
   
  
  
  

  حداکثر         

  
  پشمی

  
  و پنبه ای کتانی

  
  نباید اتو شود

  

  نگھداری اتوکردن و  تميز
و اجازه دھيد دستگاه خوب  دوشاخه را از برق بکشيدکردن  پيش از تميز

  .خنک شود
 مIیم پاک کنيد.، کننده  را با یک پارچه نمدار و مایع تميز )L( اتو کف .1
، آن را با پارچه نمدار و )L( اتو در صورت چسبيدن تکه پارچه به کف .2

 سرکه تميز نمایيد. کمی
 ھرگز از اسيد یا الکل قوی استفاده نکنيد. .3
ن باز اشدن منافذ خروج بخار، لطفاً آن را با خIل دند در صورت مسدود .4

 نمایيد. مراقب باشيد که به منافذ صدمه ای وارد نشود.
داده بگذارید به اندازه کافی خنک شود.  اتو را در وضعيت عمودی قرار .5

 )C( دکمه انتخاب اتوی بخار یا اتوی خشک مایيد.خالی ن راآب مخزن 
 .قرار دھيد "0"را روی وضعيت 
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  اشکال و رفع اشکال
  راه حل  علت احتمالی  اشکال

  حرارت کافی نيست یا
  زیاد است

  انتخاب نوع پارچه درست
نيست یا دوشاخه به 

  وصل نيست برق

  انتخاب را تصحيح
کنيد. دوشاخه را 

  برق بزنيد به
  دارد یا بخار وجود ن
  نشتی دارد

انتخاب نوع پارچه دکمه 
 در وضعيت حداقل قرار

  دارد

 دکمه را در
مناسب  وضعيت
  بگذارید

  بخار جھشی خارج 
  نمی شود یا در حال

  موجودعمودی بخار 
  نيست

  در زمان کوتاه استفاده از
بخار جھشی عمودی 

بوده است. اتو به  زیاد
  کافی گرم نيست اندازه

  به حالت افقی به
ادامه  و کردنات

 و پيش از دھيد
اتو کردن  عمودی

  نمایيد مدتی صبر
  
  
  
  

  نشت آب از صفحه اتو

  دکمه انتخاب نوع پارچه
  در محدوده بخار نيست

 دکمه را در
مناسب  محدوده

  تنظيم کنيد
  

  حرارت ھنوز کافی نيست
  دکمه انتخاب اتوی

  راخشک یا بخار 
 بعد از فقط

 شدن خاموش
  چراغ باز نمایيد

  آب زیادی را بيرون  است بيش از حداکثر آب
  بریزید

  
  

  بخار کم است

 دکمه انتخاب اتوی
یا بخار در محل  خشک

  نيست مناسب

  دکمه انتخاب اتوی
را خشک یا بخار 

  محل مناسب رد
  قرار دھيد

منفذ را با آب   منفذ بخار مسدود است
  تميز کنيد مقطر

 در مخزن آب  آب کمی در مخزن است
  بریزید

  ھوا یا فشار کافی موجود  اش عمل نمی کندآب پ
  نيست

  سر آب پاش را با 
  دست فشار دھيد
  و دکمه آب پاش را
  جند بار پی درپی

  فشار دھيد
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   مشخصات فنی
  

  STI-24B-338: مدل

  ھرتز 50ولت  220: ولتاژ

  وات 2400 : توان 

خود  / توی عمودی ا / آب افشانی / اتوی بخار / : اتوی خشککارکردھا

  خاموش شدن خودکار / ضد چکه کردن / ضد رسوب / کنیتميز 

  

  حفظ محيط زیست
در صورت از کار افتادن ھميشگی دستگاه، آن را ھمراه با زباله معمولی دور 
نيندازید. بلکه مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را 

  در ظرف جداگانه بگذارید.
  


