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  .............قطعات دستگاه ............

  
  

  
  

 دھانه .١

 ھوا خروجیمجرای  .٢

 ورودی ھوامجرای  .٣

 دکمه ھوای خنک .۴

 )سریع(3 -) تنظيم( 2 -)م�یم(1 -) خاموش(0 خاموش/دکمه روشن .۵

 )تاشو(دسته  .۶

 حلقه آویزان کردن سشوار .٧

 سيم برق .٨

 مو آراستن دھانه .٩
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  پيش از استفاده از دستگاه

را خود می توانيد موھای خيس  ،" Turbo ("3( با استفاده از کارکرد سریع
ھنگام مدل دادن به مو، برای جلوگيری از زیاد  .به سرعت خشک نمایيد

درجه سانتی گراد کاھش می  ۵٧دما را تا دستگاه خشک شدن موھا، 

" 1"اه یا آراستن مو، کارکرد خشک کردن مو ی کوتبرای . ")2"کارکرد (دھد

  .دشومی  دستگيره این سشوار برای کمترجاگرفتن تا .را انتخاب نمایيد

این سشوار مجھز به یون ساز درونی است و یون منفی  FHD-20B-673مدل 
می سازد که باعث کاھش ایجاد الکتریسته ساکن شده و موھای شمارا در 

  .وضعيت مناسب و نرم و روشن نگه می دارد
 

  طرز استفاده از دستگاه

دوشاخه  .باشد ＂0＂وضعيت روی  خاموش/دکمه روشندقت کنيد که  .١
 .را به برق بزنيد و دستگاه را روشن نمایيد

دکمه  ،دھانه ردنن وصل کدوب. مو ھای شسته شده را خشک کنيد .٢

اگر می  .قراردھيد ＂2＂یا  ＂3＂ وضعيت  را روی خاموش/روشن
 را روی  خاموش/دکمه روشناييد، لطفاً خواھيد از ھوای خنک استفاده نم

 .قراردھيد ”*“

قرارداده  ＂1＂را روی وضعيت  خاموش/دکمه روشن ،برای آراستن مو .٣
اگر می خواھيد از ھوای خنک استفاده نماييد، لطفاً  .را وصل کنيد دھانهو 

 .قراردھيد ”*“ دکمه  روشن کردن را روی 

دوشاخه را از برق  قرارداده و＂0＂ را در وضعيت خاموش/دکمه روشن .۴
 .بکشيد

  
  مھم  نکات

 .مشابه ولتاژ دستگاه باشد ه مراقب باشيد که ولتاژ برق محلھميش .١

، آن را )حتی برای یک لحظه(ھميشه پيش از زمين گذاشتن سشوار .٢
 .خاموش کنيد

برای کشيدن دوشاخه از پریز، دوشاخه را بگيرید و از کشيدن سيم برق  .٣
 .خودداری نمایيد

) استون، اسپری مانند بنزین و تينر و(سشوار را دور از مواد قابل اشتعال .۴
 .روشن کنيد

مراقب باشيد . دسته سشوار دربر دارنده قسمتھای برقی است .۵
 .ھنگامی که در وان یا زیر دوش ھستيد به آن دست نزنيد
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پس از استفاده . توصيه می شود از این سشوار در حمام استفاده نکنيد .۶
 .از برق بکشيددوشاخه را 

از سشوار در مجاورت دوش، . با دستان خيس به سشوار دست نزنيد .٧
 .استفاده نکنيدظروف آب سينک ظرفشویی و 

 .سشوار را با مواد شوینده اسيدی یا سيم ظرفشویی تميز نکنيد .٨

درصورت  .می باشد "حساس به حرارت"سشوار مجھز به سيستم این  .٩
در این . خاموش می شود کاربطور خود، دستگاه داغ شدن بيش از حد

 .چند دقيقه خنک شودتا حالت، دوشاخه را از برق بکشيد و بگذارید 

را کنترل کنيد که با مو  مجرای ورودی ھواپيش از استفاده مجدد، شبکه 
 .و پرز مسدود نشده باشد

ھوای داغ سشوار را به سمت چشمھا و دیگر نقاط حساس بدن  .١٠
 .نگيرید

به وسيله کودکان یا افراد ناوارد، کام\ً مراقب  ھنگام استفاده از سشوار .١١
 .باشيد

درصورت صدمه دیدن سيم برق، آن را از طریق تعميرکار مجاز سرویس یا  .١٢
 .تعویض نمایيد

  
  مشخصات فنی

  ھرتز کار می کند ۵٠ولت  ٢٢٠این سشوار مستقيماً با برق
  ھرتز ۵٠ولت  ٢٢٠: ولتاژ 

  وات ١٨٠٠: قدرت 

  
  استفاده خانگی استاین دستگاه فقط برای 
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در صورت رعایت کردن نکات ایمنی و مراقبتی طبق دستور العمل ، این 
  .دستگاه دارای ضمانت است 

  

  شرایط ضمانت نامه 

  .داشتن کارت ضمانت نامه  .١

  .اعتبار ضمانت نامه تا تاریخ قيد شده در کارت ضمانت خواھد بود  .٢

ھده اطمينان از س\مت و صحت کارکرد دستگاه در زمان خرید به ع .٣
  است خریدار 

ارایه خدمات ضمانت فقط برای تعمير و سرویس دستگاه بوده و  .۴
  . شامل تعویض کلی دستگاه نميباشد 

بنا به دaیل وارداتی ، نبود قطعه مورد نياز و شرایط دیگر ممکن  .۵
  .است زمان تعمير طوaنی شود 

  

  .سایر شرایط و نکات ضمانت در کارت ضمانت نامه قيد شده است 
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