
 CAO-60S-960 قوطي باز كن 

 

 1 ................................................................................................................. يكل  شرح

 2 ....................................................................................................................... مهم

 2 ..................................................................................................... كن باز يقوط كار روش

 3 ........................................................................................................ كن باز يقوط نكات

 4 .............................................................................................................. كن باز يبطر

 5 ............................................................................................................... كن زيت چاقو

 5 ......................................................................................................... كن زيت چاقو نكات

 5 ................................................................................................................. كردن زيتم

 6 .................................................................................................... ستيز طيمح از حفاظت

 7 ...................................................................................................... نامه ضمانت سال كي

 7 ............................................................................................. ضمانت يدارا يكاال طيشرا

 7 .................................................................................................... ضمانت از خارج موارد

 7 .............................................................................................................. مهم نكات

 8 ................................................. :است اعتبار فاقد صورت نيا ريغ در شود پر فروشنده توسط ديبا ريز موارد



 CAO-60S-960 قوطي باز كن 

1 

  يشرح  كل

7

6

5

4
1

2

3

8

9

  
  يغهت محفظه .1
  تيغه .2
  دندهچرخ  .3
  آهن ربا .4



 CAO-60S-960 قوطي باز كن 

2 

  قوطي  يريقرار گ محل .5
  باز كن بطري .6
  بدنه .7
  يمس ينگهدار محل .8
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  مهم
  :شود يم يزن يركه شامل موارد ز يدكن يترعا يشهرا هم يمنينكات ا يكيالكتر ياستفاده از دستگاه ها هنگام

 يداز استفاده  دفترچه را مطالعه كن قبل.  
 شود يم يكيموجب شوك الكتر يراز يدقرار نده يعاتما يگررا داخل آب و د دستگاه.  
 يد،دستگاه را از برق خارج كن يدكن يم يزآن را تم ياو  يدكن يكه از دستگاه استفاده نم زماني.  
 دارد يادبه مراقبت و توجه ز يازدستگاه هستند  ن يككه كودكان نزد هنگامي.  
 يدنكن يدااجزا متحرك دستگاه تماس پ با.  
 گاه مجاز  يرتعم ينتر يكو آن را به نزد يداست استفاده نكن يدهخود آن صدمه د يادو شاخه  ، ميكه س يدستگاه از

  .يدارسال كن يرجهت تعم
 زند يبه شما و دستگاه صدمه م يراز يدنشده استفاده نكن يهتوص يلوازم جانب از.  
 يدقرار نده يزسطوح داغ و گوشه م يدستگاه را رو سيم.  
 نشده است يباز طراح يو مكان ها ياستفاده تجار يدستگاه برا اين.  
 يدباز نكن ،اند  يدهو صدمه د ندهست يفشار داخل يكه دارا ييها قوطي.  
 يداستفاده نكن ،نشده يكه طراح يانجام امور يدستگاه برا ينا از.  
 يدال استفاده نكنعقابل اشتكه داراي مواد  ييها يباز كردن قوط يدستگاه برا ينا از.  
  نشده است  يو تجربه كم دارند طراح يو ذهن يجسم ييكه توانا يافراد يدستگاه برا ينا.  
 نكنند يكه كودكان با دستگاه باز يدحاصل كن اطمينان.  
 شده است يطراح يمصارف خانگ يدستگاه برا اين.  
 يدنگهدار يمراجعات بعد يدفترچه را برا اين.  

  باز كن يكار قوط روش
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و سپس آن را به  يدرا مقابل شكاف قرار ده يغهلبه برجسته محفظه ت.يدتگاه سوار كندس يرا بر رو يغهمحفظه ت  .1
 .يردخود قرار گ يتا در جا يدسمت جلو بكش

Key slot

 ،به آهن ربا بچسبد يتا قوط بگذاريد يريمحل قرار گ يررا ز يلبه قوط. يدرا باال آور يغهراست محفظه ت سمت .2
قرار گرفته شده  يداخل لبه قوط هيغكه ت يدحاصل كن ينانو اطم يدآور يينرا پا يغهسپس سمت راست محفظه ت

  .باشد
 دستگاه را با دست  يبدنه خارج ،يبزرگ بودن قوط يا و يندر صورت سنگ يول يستبا دست ن يبه گرفت قوط نياز

 .يدنگاه دار

  

را نگاه  يدست قوط يكشود حال با  يباز شده باشد دستگاه به صورت خودكار متوقف م يكه در قوط هنگامي .3
  .يدرا باال آور يغهسمت راست محفظه ت يگرو با دست د يددار

 الزم را به عمل  ياطاز آهن ربا  احت يو برنده است و هنگام جدا كردن در قوط يزت يو در قوط يلبه قوط:هشدار
  .ياوريدب

 يداز دستگاه استفاده نكن  يقهدق 3از  يشتربه صورت مداوم ب: نكته.  

  باز كن يقوط ي در بارهنكات
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 لبه  يكه قوط يدر صورت .نشده است يطراح كه با قوطي باز كن باز نمي شوند ييها يقوط براي دستگاه اين
  .دستگاه قادر به باز كردن آن نخواهد بود ينا ،داشته باشند يهاوآن ز يلبه ها يانداشته باشد و 

 يريقبل از محل قرار گ يكه ضربه خوردگ يدقرار ده يرا طور يقوط ،باشد يضربه خوردگ يدارا يلبه قوط اگر 
  .يردقرار گ

 يرهنگام كار ممكن است در دستگاه گ دارند، متعارف يراشكال غ ياشكاف بزرگ،لبه ناهموار و  يي كهها قوطي 
  .آن باز شود يتا لبه ها يدحركت ده يآرام به را يقوط جلوگيري از اين كار يبرا.كنند

 چسبد يدر آن به آهن ربا نم باشد ينيوماز جنس آلوم هايي كهقوطي.  

  باز كن بطري
  .يدرا از  برق خارج كن دستگاه .1
  .يدقرار ده باز كن يبطر يقالب  فلز يررا ز يپوش بطر در .2
 شود يم يصورت موجب شكستن بطر ينا يرباشد و در غ يقالب فلز يرز يكه در پوش بطر يدحاصل كن اطمينان.  

  .يددستگاه را نگاه دار يگرو با دست د يدست بطر يكبا  يباز كردن در پوش بطر هنگام .3
  كند يرا باز م يبطر يشده است فقط در پوش پرچ يهكه جلو دستگاه تعب بطري بازكني.  
  يچوب پنبه ايادار، ضامن دار و  يچكه پ هايي يتواند در پوش بطر يشده است نم يهجلو دستگاه تعببطري بازكني 

 .را باز كندهستند 
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  كن يزت چاقو
  يدرا از برق خارج كن دستگاه .1
  .يدكن قرار ده يزرا در شكاف چاقو ت چاقو .2
  .شود يزشما به مقدار مورد نظرتان ت تا چاقو. يددقت چاقو را در شكاف به جلو و عقب ببر با .3
  .تا خشك شود يدو بگذار يديشدن چاقو را بشو يزاز ت بعد .4
 يدالزم را به عمل آور ياطكار كردن با چاقو احت هنگام.  

  

  كن يزچاقو ت ي در بارهنكات
 يدو خشك كن ييدچاقو را بشو،كردن  يزاز ت قبل.  
 يدنكن يزدندانه دار را ت يها چاقو.  
 يدنكن يچيكردن ق يزبه ت اقدام.  

  كردن تميز
  يدرا از برق خارج كن دستگاه .1
پس  . يدشست و شو ده يندهآن را با آب و مواد شو .تا جدا شود  يدو آن بكش يدوربيا به سمت باالرا  يغهت محفظه .2

  .يدسوار كن يغهمحفظه ت يدر جااز خشك شدن 
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 يدنشو ييظرف شو ينرا در ماش يغهت محفظه.  
  .يدكن يزدستمال مرطوب تم دستگاه را با بدنه .3
 ييدنشو يندهو سا ،خورندهييداس يندهبا مواد شو دستگاه.  
 شود يم يكيموجب شوك الكتر يراز يدقرار نده يعاتما يگررا داخل آب و د دستگاه.  

  .يدسوار كن را حتما يغهت محفظه .4

  يستز يطحفاظت از مح 
  يدكمك كن يستز يطبه حفاظت از مح يدتوان يم شما

  .يدده يلتحو يكيالكتر يمحل زباله ها ينتر يكآن را به نزد يدرس يانكه عمر دستگاه شما به پا زماني
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 يك سال ضمانت نامه
اين دستگاه به مدت يك سال از تاريخ خريد، داراي ضمانت , در صورت رعايت كردن نكات ايمني و مراقبتي طبق دستور العمل 

  .است 

  شرايط كاالي داراي ضمانت
  اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بوداعتبار.  
  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
  هنداشتن كارت ضمانت يا دفترچ .1
  مخدوش بودن شماره سريال و برچسب .2
هر گونه ضربه فيزيكي، شكستگي، خراشيدگي، تاب برداشتن، زنگ زدگي و سوختگي قطعات الكترونيكي كاال در  .3

  اثر نوسانات برق
  خرابي ناشي از رعايت نكردن به دستورات در دفترچه راهنما  .4
  انجام هر گونه تعميرات و دستكاري توسط افراد غير مجاز  .5

  مهم نكات
  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 حمل كاال تا تعميرگاه به عهده خريدار است و تحت هيچ شرايطي كاال به صورت غير حضوري

  .نخواهد شد
 رداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شودبه دليل محدوديت هاي وا.  
 كاال تحت هيچ شرايطي تعويض نمي گردد. 
 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

  

  :فروشنده نام 

  :تاريخ 

    :مهر و امضا 
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