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

  

  

  

 خروجی یون .١

 دھانه .٢

 ھوا خروجی .٣

 ورودی ھوا .۴

 ھوای خنک کليد .۵

 دکمه تنظيم سرعت و دما .۶

 )تاشو(دسته  .٧

 حلقه آویزان کردن سشوار .٨

 سيم برق .٩

  مدل دھی دھانه .١٠
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  پيش از استفاده از دستگاه

ولت کار می کند و با استفاده از  ٢٢٠ - ٢۴٠ار مستقيماً با برقاین سشو

آن می توانيد موھای خيس را به سرعت خشک ) Turbo( کارکرد سریع

. دبرای موھای کوتاه یا مدل دادن به مو از کارکرد م:یم استفاده کني .نمایيد

دستگاه برای جلوگيری از زیاد خشک شدن موھا، ھنگام مدل دادن به مو، 

یون ساز سشوار، با بيرون . راد کاھش می دھددرجه سانتی گ ۵٧ا را تا دم

ایجاد الکتریسيته  ،یون منفی. از موھایتان حفاظت می کند ،منفیدادن یون 

نگھداری می و براق و نرم  و مو را در حالت مناسب را کاھش دادهساکن 

  . تا کرددسته این سشوار را ھنگام عدم استفاده می توان  .نماید
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  طرز استفاده از دستگاه

دوشاخه  .باشد ＂0＂روی وضعيت تنظيم سرعت دقت کنيد که دکمه  .١

 .را به برق بزنيد و دستگاه را روشن نمایيد

بدون وصل کردن دھانه، دکمه . را خشک کنيدمو ھای شسته شده  .٢

اگر می خواھيد از . راردھيدق ＂2＂را روی وضعيت   تنظيم سرعت

 .بگذارید) سرد(      تنظيم دما را روی ایيد، دکمه سرد استفاده نمھوای 

 دررا  دکمه تنظيم دما استفاده نمایيد،ھوای گرم اگر می خواھيد از 

 .قراردھيد) گرم(        وضعيت

قرارداده و  ＂1＂را روی وضعيت  تنظيم سرعتدکمه  ،برای آراستن مو .٣

نمایيد، سرد استفاده  اگر می خواھيد از ھوای .را وصل کنيد دھانه

استفاده  ھوای م:یماگر می خواھيد از  .فشاردھيد      را) سرد(  دکمه

 .دھيد قرار      ) م�یم(    روی وضعيترا  تنظيم دمادکمه  نمایيد،

قرارداده و  ＂0＂را در وضعيت  تنظيم سرعتدکمه پس از پایان کار  .۴

  .دوشاخه را از برق بکشيد

  

  مھم  نکات

 .باشد مشابه ولتاژ دستگاه اژ برق محل باھميشه مراقب باشيد که ولت .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

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

 .دکني
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باشيد  توجه داشته. دربر دارنده قسمتھای برقی است ،دسته سشوار .۵

 .یا زیر دوش ھستيد به آن دست نزنيدو ھنگامی که در وان 

 .ین سشوار در حمام استفاده نکنيدتوصيه می شود از ا .۶

 .پس از استفاده دوشاخه را از برق بکشيد .٧

محل ھای از سشوار در مجاورت دوش، سينک ظرفشویی و : ھشدار .٨

 .استفاده نکنيد ،مشابه

 .سشوار را با مواد شوینده اسيدی یا سيم ظرفشویی تميز نکنيد .٩

درصورت داغ شدن بيش از . دسشوار سيستم حساس به حرارت دار .١٠

در این حالت، . حد دستگاه، دستگاه خود بخود خاموش می شود

پيش از  .دوشاخه را از برق بکشيد و بگذارید چند دقيقه خنک شود

دستگاه را کنترل کنيد  ورودی ھوا واقع در پشت دد، شبکهاستفاده مج

 .پرز مسدود نشده باشدیا که با مو و 

و دیگر نقاط حساس بدن  ھوای داغ سشوار را به سمت چشم .١١

 .نگيرید

ھنگام استفاده از سشوار به وسيله کودکان یا افراد ناوارد، کام:ً  .١٢

 .مراقب باشيد

درصورت صدمه دیدن سيم برق، آن را از طریق تعميرکار مجاز  .١٣

 .سرویس یا تعویض نمایيد

ی که جسماً یا ذھناً به رای استفاده کودکان یا افراداین دستگاه ب .١۴

ایمنی را رعایت کنند یا افراد ناوارد ساخته  موارد تنھایی قادر نيستند

 .نشده است

 .کنندمراقب باشيد که کودکان با دستگاه بازی ن  .١۵

ع:مت        روی دستگاه به این معنی است که دستگاه را نزدیک  .١۶

 . آب روشن نکنيد
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 حفظ محيط زیست

  

 درصورت ازکارافتادن دستگاه و قابل استفاده نبودن آن، این دستگاه را با زباله

ھای حفظ محيط استاندارد با آن را مطابق. معمولی مخلوط نکنيد ھای

  .یددور بينداز زیست محل خود،

  

 
  

  مشخصات فنی

  ھرتز ۵٠ولت  ٢٢٠ – ٢۴٠: ولتاژ 

 وات ٢٠٠٠: قدرت 
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 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

  خریدار است 

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

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

  

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