
 PHD-30B-662 سشوار 

 

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

 1 ...................................................................................................................................................... مهم

 2 .................................................................................................................................................... مقدمه

 3 ......................................................................................................................................... دستگاه از استفاده

 3 ............................................................................................................................................................. كردن خشك

 3 ................................................................................................................................................... يده حالت يجانب لوازم

 3 ................................................................................................................................................ كردن زيتم

 4 .......................................................................................................................................... دستگاه ينگهدار

 4 ............................................................................................................................................ يفن مشخصات

 4 .................................................................................................................................................. بيع رفع

   

   

   

 

             



 PHD-30B-662 سشوار 

1 

  يكل شرح

  

  يونيزه كننده .1
 كليد انتخاب سرعت فن   .2
  كليد حرارت .3
  يورود يهوا محافظ .4
  دهانه خروجي هوا .5
  بزرگ متمركز كننده .6
  كوچك متمركز كننده .7

  مهم
  :هنگام استفاده از وسايل الكتريكي رعايت نكات ايمني زير الزم است

  ،اين دفترچه را به طور كامل مطالعه كنيدپيش از استفاده از دستگاه.  
 ولتاژ دستگاه را با ولتاژ محل استفاده مطابقت دهيد.  
 براي جلو گيري از شوك الكتريكي از فرو بردن سيم ،دو شاخه و دستگاه در آب و ساير مايعات جدا خودداري كنيد.  
 تهنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد اس.  
 زماني كه از دستگاه استفاده نمي كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد . استفاده نكنيد ) در حالت غير طبيعي(هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب

  .توسط نزديكترين نمايندگي مجاز تعويض شود
 روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جلوگيري كنيد از آويزان شدن سيم.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
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 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
  و تجربه كم دارند طراحي نشده استاين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني.  
 اطمينان حاصل كنيد كه كودكان با دستگاه بازي نكنند.  
 هرگز سيم را زير دستگاه قرار ندهيد.  
 اين دستگاه براي مصارف خارج از منزل تعبيه نشده است.  
 اين دفترچه را نگهداري كنيد.  
 اين دستگاه فقط براي مصارف خانگي ساخته شده است.  
 ينگهدار ندهيمراجعه آ يبرا يو آن را در محل ديرا قبل از استفاده از دستگاه با دقت بخوان ريز يهاالعمل  دستور 

  .ديكن
 باشد از دستگاه استفاده  دهيد بيو دو شاخه دستگاه آس ميكه س يدر صورت. ديكن يبرق را مرتبا بررس ميس وضعيت

  .دينكن
 شده  دييتا سيمركز سرو به ديبا. ندينما ضيتعو آن را خطر جادياجتناب از ا ياست، برا دهيبرق صدمه د ميس اگر

  .مراجعه نماييد گريشده د دييافراد تا ايتوسط شركت 
   كه در آن آب  رهيو غ نكي، س ييوان حمام، دستشو يرو اي يكياز دستگاه در نزد! ديدستگاه را از آب دور نگاه دار

 زيدو شاخه دستگاه را بعد از استفاده از پر د،يكن يكه از دستگاه در حمام استفاده م يوقت. ديوجود دارد، استفاده نكن
  .اگر سشوار خاموش باشد يحت. دهد يم شيرا افزا طردر مجاورت آب خ رايز ديخارج كن

  به شما توصيه مي كنيم يكRDC  موجود در حمام نصب  يكيدر مدار الكتراست  انيجر يدرجه بندكه داراي
  .ديريمورد كمك بگ نياز برقكار خود در ا. آمپر تجاوز نكند يليم 30آن از  انيكه جربطوري  .ديكن

 دينكن مسدودرا  يورود يهرگز حفاظ هوا.  
 ز است شيدستگاه به دستگاه حفاظت در مقابل حرارت ب نيااز حد داغ شود، بطور شياگر دستگاه ب. از حد مجه 

  .خنك شود قهيچند دق يبرا ديو اجازه ده ديرق جدا كندستگاه را از ب. خاموش خواهد شد خودكار
 مسدود نشده باشند رهيهوا توسط كرك، مو و غ يورود يكه حفاظ ها ديقبل از روشن كردن دستگاه ، دقت كن.  
   لحظه باشد كي يبرا فقطاگر  يحت. ديگذاشتن دستگاه آن را خاموش كن نيقبل از پائ شهيهم.  
   ديدستگاه را بعد از استفاده از برق خارج كن شهيهم.  
 ديچانيبرق را دور دستگاه نپ ميس.  

  مقدمه
 ي وطراح. و به نحوي طراحي شده است كه به راحتي مو را خشك كند قابل حمل است دياز محصوالت جد يسشوار بخش نيا

حجم و  ييبايخشك كرده و بدان ز عيرا سر شما يدستگاه مو نيا يهوا يقو انيجر. است كرده آسان را استفاده آن ي آن،سبك
  .دهد يم ديرا كه دوست دار ييغنا
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  از دستگاه استفاده
  كردن خشك

  .ديقرار ده زيشاخه را در پر دو .1
  )  1شكل : (ديرا با انتخاب حالت دلخواه روشن كن دستگاه .2
  )2(عيخشك كردن سر يبرا،  يقو يهوا انيجر.Ⅱكليد انتخاب سرعت فن ،  .3
 )2(حالت دادن مو ، مخصوص فيضع يهوا انيجر.Ⅰكليد انتخاب سرعت فن ،  .4
 )3.(كم  ) Ⅰ(كليد حرارت  .5
 )3.(زياد ) Ⅱ(كليد حرارت  .6
 )1(يونيزه كننده .7
 0خاموش  .8

  .ديتان انجام ده يبرس و نگه داشتن سشوار به فاصله كم از موها دنيخود را با كش يموها  

  

  )2(شكل 

  يحالت ده يجانب لوازم
 ديده يخود را حالت م يكه با آن موها يشانه ا ايبرس  يرو مايهوا را مستق انيكند تا جر يشما را قادر م،كننده  متمركز

  .ديكن تيهدا
 3شكل ( ديجدا كردن آن را بكش يبرا. ديدستگاه قرار ده يآسان با جا زدن آن رو يكننده را به روش متمركز   .(  

  كردن زيتم
  .ديكردن از برق خارج كن زياز تم قبلرا شاخه دستگاه  دو
  .ديدستگاه را در آب فرو نبر چگاهيه
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 ديكن زيپارچه خشك تم كيرا با  دستگاه.  
 ديكن زيآب تم ريش ريبا قرار دادن در ز ايپارچه مرطوب  كيدستگاه را با  يلوازم جانب.  

  .ديآن را از دستگاه جدا كن ،يكردن لوازم جانب زياز تم قبل

  دستگاه ينگهدار
  .ديآن از برق خارج كن ينگهداردستگاه را قبل از  شهيهم

 ديقرار ده جانبيآن را به سمت  شهيهم. ديآن نگذار يهوا يسمت ورود يدستگاه را رو چگاهيه.  
   خنك شود ديمطمئن قرار داده و بگذار يدستگاه را در محل.  
 ديچانيبرق را دور دستگاه نپ ميس.  

  مشخصات فني
Ⅱ (W)قدرت مرحله Ⅰ (W)قدرت مرحله (Hz)فركانس (V)محدوده ولتاژ مدل

PHD-30B-662220-24050/6015002000 

  رفع عيب
مركز خدمات  نيكتريبا نزد د،يرا رفع كن آن بيبا استفاده از راهنما ع ديو نتوانست آمددر سشوار به وجود  يكه مشكل يصورت در

  .ديريتماس بگ
  :اگر دستگاه اصال كار نمي كند

 راه حل مشكل
شايد پريز برق، كه دستگاه به آن

  وصل شده فاقد برق باشد 
  .مطمئن شويد كه پريز برق دارد

دستگاه ممكن است بيش از حد داغ
  شده باشد

قبل از روشن كردن .دستگاه را از برق جدا كنيد و اجازه دهيد تا چند دقيقه خنك شود
  .غيره مسدود نشده باشدمجدد دقت كنيد كه محافظ ورودي توسط كرك و مو و 

دستگاه ممكن است براي ولتاژي كه
  وصل شده است مناسب نباشد 

  .مطمئن شويد كه ولتاژ روي دستگاه با ولتاژ برق محل خود مطابقت داشته باشد

ممكن است سيم برق صدمه ديده
  .باشد

  نماييدمراجعه  ،گريشده د دييتا يافرادايشده توسط شركتدييتاسيمركز سروبهديبا
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