
 

  استفاده از یراھنما
  مسافرتی بخاراتو 

  
  

  TSI-11W-359مدل 

  

  

  

  

  اتوی بخار و خشک •

  تنظيم درجه حرارت •

  ایجاد بخار به صورت مداوم •

  نفوذ بخار در پارچه •

 امکان اتو کردن در حالت عمودی •

 دسته تا شو •

 کف سراميک •

 چراغ نشانگر •

  مناسب برای منزل و سفر •
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 نکات مھم ایمنی
ز وسایل برقی ، ھميشه باید نکات ایمنی پایه را ھنگام استفاده ا

 رعایت کرد . از جمله موارد زیر :
  مطالعه فرمایيد.كام�ً قبل از استفاده، دفترچه راھنما را 

 
راھنما شرح  دفترچه از این دستگاه فقط برای مصارفی که در این  .1

 استفاده نمایيد.  داده شده است 
 فرو نکنيد.دستگاه را در آب یا مایعات دیگر   .2
ھميشه قبل از زدن دوشاخه به برق ، یا بيرون کشيدن  .3

) نمایيد. ھرگز برای OFFدوشاخه از پریز، دستگاه را خاموش (
بيرون کشيدن دوشاخه از پریز، سيم برق را نکشيد بلکه 

 دوشاخه را بگيرید.
ش از جمع يد. پیينما یريم برق با سطوح داغ جلوگياز تماس س  .4

 د كامIً خنك شود. يكردن اتو اجازه دھ
یا خالی کردن آب و ھنگام عدم استفاده  ، ھنگام ریختن آب در اتو .5

 .از دستگاه، دوشاخه را از برق بکشيد
یا خراب شدن دستگاه  ، یا دوشاخه، در صورت صدمه دیدن سيم  .6

آنرا به کار نيندازید. دستگاه را برای بررسی و تعمير به تعميرگاه ، 
 مجاز ببرید.

دستگاه در حال کار  يدکودکان به دستگاه نزدیک شوند.اجازه ندھ .7
 ، را به حال خود رھا نکنيد.

مراقب باشيد دستتان با سطوح داغ و یا آب داغ و یا بخارداغ،  .8
ھنگام سر و ته کردن اتو مراقب آب داغ درون آن  .تماس پيدا نکند

 باشيد.
اگر چراغ نشانگر دائم روشن ماند و گرمای صفحه کف اتو  .9

نبود ، به این معنی است که اتو خوب کار نمی کند.  مناسب
دوشاخه را از برق بکشيد و دستگاه را برای بررسی و تعمير به 

 تعميرگاه مجاز ببرید.
سال قرار  8اتو و سيم برق آن را دور از دسترس كودكان زیر  .10

 دھيد.
 از اتو روی یك سطح پایدار استفاده كنيد. .11
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 نکات ویژه
استفاده ھمزمان  اتو و دستگاه برقی دیگری که از یک پریز برای  -1

  توان مصرفی زیاد دارد ، استفاده نکنيد.
در صورتی که استفاده از سيم اضافی برای بلندتر کردن سيم اتو  - 2

آمپر استفاده کنيد. آمپر کمتر  10خيلی ضروری باشد، از سيم 
باعث گرم شدن سيم برق می گردد. مراقب باشيد که سيم اتو 

 ده نشود و درھم نپيچد.زیاد کشي
  این دفترچه راھنما را نگھداری کنيد.

  
  توجه ویژه :

  کودکان و افراد ناوارد بدون نظارت از اتو استفاده کنند. اجازه ندھيد
  اتو، سيم برق و دوشاخه را در آب فرو نکنيد. ھرگز

اتو ی داغ با مواد و سطوح قابل اشتعال تماس داشته  اجازه ندھيد
  باشد.

ھنگام عدم استفاده، اتو به برق وصل باشد. دوشاخه را  دھيداجازه ن
  از برق بکشيد.

  با دست ھای خيس به اتو ، دست نزنيد. ھرگز
  .نکشيدسيم برق را اتو یا  پریز ، برای بيرون کشيدن دوشاخه از

  .قرار ندھيداتو را در معرض ھوای آزاد، باران یا زیر تابش نور 
  .رھا نکنيدبه حال خود  ھنگام اتصال اتو به برق، آنرا

  .نریزیدقبل از کشيدن دوشاخه از برق، در اتو آب 
  لطفاً توجه داشته باشيد که :

یا مواد پاک کننده  خوشبو کنندهاز افزودنی ھای شيميایی، مواد 
  استفاده نکنيد.
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  قطعات نام
  

   ستهد - 2                                                     بدنه  -1

  مخزن آب بدر -4                                    پاش    بخاردكمه  - 3

                                   م برقيس غIف -6                                               مخزن آب -5

  پوشش چراغ  -8                       )دکمه فشار(تنظيم دسته   -7

       دکمه تنظيم بخار - 10                                تنظيم حرارت  دکمه - 9

 صفحه کف اتو (بامنفذ بخار) - 11

  
  

  دستورالعمل ھای عمومی
ھنگام استفاده از اتو برای بار اول ، ممکن است بوی داغ شدن و صدای 
کشيده شدن بخشھای پIستيکی شنيده شود. این امر کامIً طبيعی 
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مدت کوتاھی از بين خواھد رفت. توصيه می کنيم اتو را است و پس از 
 برای بار اول روی یک پارچه معمولی بکشيد و سپس استفاده نمایيد.

 

  آماده سازی
لباس ھا را بر حسب نوع پارچه و مطابق دستور العملھای استاندارد اتو 

  نمایيد.
  

  درجه حرارت  نوع پارچه  ع.مت روی لباس

  
  کم  مواد مصنوعی

  
  متوسط  پشمی -ابریشمی 

  
  زیاد  کتانی

  
  نباید اتو شود

  
شروع ، را با لباسھایی که با درجه حرارت کم اتو می شوند  اتو کردن

مان انتظار گرم شدن اتو کم خواھد بود (زمان نمایيد. در این حالت ز
کمتری برای گرم شدن و ھمچنين سرد شدن مجدد اتو صرف می 

  .خواھد شدگردد). خطر سوختن لباس ھم کمتر 

 
  اتو کردن با بخار

  
  پرکردن مخزن آب

مشابه ولتاژ اتو باشد(شكل  ید كه ولتاژ برق مصرفیمطمئن شو -
6.( 

را فشرده و دسته را در  (تنظيم دسته) فشار" PUSH"دكمه  -
 ).5(شكل  ديدھ ت قرارين وضعیبا,تر

 .باشدن وصلپریز  بهمراقب باشيد که دوشاخه  -
 ).1(شکل قرار دھيد  1درجه را روی  "حرارتتنظيم "دکمه  -
 درب مخزن را باز کنيد. -
 .ن وارد مخزن گردددشسرریز  بدون آب تااتو را باh بگيرید  سر -
در اتو بریزید. مراقب باشيد مقدار آب از به آرامی با پيمانه آب را  -
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 ).2(شکل  حداکثر بيشتر نشودسطح 
  درب مخزن را ببندید. -

  
  تنظيم درجه حرارت

 .قرار دھيداتو را در وضعيت عمودی  -

 دوشاخه را به برق بزنيد. -
مورد به اندازه  رادرجه حرارت  ،"تنظيم حرارت"دکمه  با چرخاندن -

اتو خاموش  نشانگر د تا چراغيند. چند لحظه صبركیيم نماينظر تنظ
 گرم شدن اتو است . خاموش شدن چراغ نشانگر به معنیشود 

   ).1(شكل 

  

  اتو کردن عمودی با بخار و بخار جھشی
دکمه بخار جھشی را فشار دھيد تا بخار با فشار زیاد خارج شده و به درون بافت 

ه راحتی نرم و اتو پارچه نفوذ کند. در این صورت ، چروک ھای زیاد و سخت لباس ب
  ).4می شود. برای فشار مجدد این دکمه چند ثانيه صبر کنيد (شکل 

می توانيد لباس ھای آویزان و پرده ھا را نيز با فشار دادن متناوب دکمه فشار 
  جھشی، به صورت عمودی اتو نمایيد 

ھشدار : از کارکرد بخار جھشی فقط با درجه حرارت زیاد می توان استفاده نمود. 
اگر چراغ نشانگر روشن شد به معنی سرد شدن صفحه کف اتو است . از آنجا که 
در این حالت فقط در درجه حرارت زیاد باید اتو کرد ، پس از روشن شدن چراغ 

 نشانگر صبر کنيد تا چراغ خاموش شود و پس از آن به بخار دھی ادامه دھيد . 

  

  اتو کردن بدون بخار
انند بخش "اتو کردن با بخار" عمل نموده ولی دکمه برای اتو کردن بدون بخار، م

  " بگذارید.0"تنظيم بخار" را روی "
ھشدار : برای پارچه ھای ظریف، توصيه می کنيم آنھا را قبل از اتو نمدار نمایيد. یا 
یک پارچه نمدار بين اتو و لباس بگذارید. برای جلوگيری از لکه دار شدن پارچه ھای 

  پاشيدن بخار روی آنھا خودداری کنيد. ابریشمی و مصنوعی، از
  

  تميز کردن اتو
  لطفاً توجه کنيد: قبل از تميزکردن اتو، دوشاخه را از برق بکشيد.

برای پاک کردن ھرگونه رسوب و پس مانده آھار از صفحه اتو، از پارچه نمدار یا مایع 
  شوینده غير اسيدی استفاده نمایيد.

  ه نکنيد.از سيم ظرفشویی و مشابه آن استفاد
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قسمتھای پIستيکی اتو را با پارچه نمدار تميز کرده سپس با پارچه خشک، پاک 
  نمایيد.

  

 
  نگھداری اتو

  دوشاخه را از برق بکشيد. -
آب مخزن را با سروته کردن و تکان دادن آرام اتو خالی  -

 .)3(شكل نمایيد. 
 بگذارید اتو کامIً خنک شود. -
 سيم اتو را جمع نمایيد -
د و يفشاردھ فشار (تنظيم دسته) را" PUSHكمه "د -

 ).5د (شكل يت قراردھين وضعین تریيدسته را در پا
 ھميشه اتو را در وضعيت عمودی کنار بگذارید. -

  

  توصيه ھایی برای خوب اتو کردن
توصيه می کنيم که پارچه ھای غير معمولی مثل پولک دوزی و 

ارچه از جنس قIبدوزی و مشابه را با درجه حرارت کم اتو کنيد. اگر پ
% مواد مصنوعی)، 60% کتان و 40ھای مختلف ترکيب شده (مانند 

درجه حرارت را مشابه پارچه ای که کمترین درجه حرارت را hزم دارد 
  تنظيم کنيد.

اگر از ترکيب پارچه اطIع ندارید، گوشه کوچکی از آنرا با اتو آزمایش 
ارت را افزایش دھيد کنيد. با درجه کم شروع نمایيد و به تدریج درجه حر

  تا به گرمای مورد نظر دست یابيد.
ھرگز محل ھایی را که اثر عرق بدن یا لکه ھای دیگر روی آن دیده می 

  شود اتو نکنيد زیرا باعث ثابت شدن لکه روی لباس خواھد شد.
ھنگام اتو کردن بدون بخار با درجه متوسط مراقب باشيد که گرمای زیاد 

  ی لباس نشود.باعث ایجاد لکه زرد رو
برای جلوگيری از ماندن جای اتو روی لباسھای ابریشمی، پشمی و 

  مواد مصنوعی، آنھا را از داخل لباس اتو کنيد.
برای جلوگيری از برق افتادن روی لباس ھای مخملی، آنھا را فقط در 

  جھت  خواب پارچه اتو کنيد و به اتو زیاد فشار وارد نکنيد.
شين رختشویی خيلی پر باشد و یا با دور موقع شستن لباس ، اگر ما

  زیاد لباس ھا را خشک کند، چروک آنھا بيشتر می شود.
بعضی از لباسھا مانند لباسھای ابریشمی ، اگر کمی نمدار باشند بھتر 

  اتو می شوند. 
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  حفظ محيط زیست
نيندازید و در پایان عمر و از کار افتادن کامل دستگاه، آن را با زباله معمولی خانه دور 

مطابق مقـرارت حفـظ محـيط زیسـت منطقـه مسـکونی خـود آن را بـرای بازیافـت در 
  .قرار دھيداختيار مسئولين مربوطه 

  
  
  
  
  
  
  

  
  
  


