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

  كنيدپيش از استفاده از دستگاه، اين دفترچه راهنما را به طور كامل مطالعه.  
 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.  
 هنگامي كه كودكان نزديك دستگاه هستند نياز به مراقبت و توجه زياد است.  
 كنيد و يا پيش از تميز كردن حتما دستگاه را از برق خارج كنيد زماني كه از دستگاه استفاده نمي.  
  هنگامي كه سيم صدمه ديد بايد توسط نزديكترين . هرگز دستگاه را با دو شاخه و يا سيم معيوب استفاده نكنيد

  .نمايندگي مجاز تعويض شود
 وگيري كنيداز آويزان شدن سيم روي لبه ميز و يا از قرار گرفتن آن بر روي سطوح داغ جل.  
 از اين دستگاه براي اموري كه براي آن طراحي نشده است استفاده نكنيد.  
 از لوازم جانبي توصيه نشده استفاده نكنيد زيرا موجب صدمه به شما و دستگاه مي شود.  
 اين دستگاه براي افرادي كه توانايي جسمي و ذهني و تجربه كم دارند طراحي نشده است.  
 كودكان با دستگاه بازي نكنند اطمينان حاصل كنيد كه.  
 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. 
 زنيددست بدسته ها  بهفقط ،خيلي داغ مي شود سطح پخت دستگاه هنگام استفاده.  
  بر روي سطح مقاوم در برابر گرما قرار دهيددستگاه را.  
 قرار دارد دستگاه فضاي كافي در اطراف اطمينان حاصل كنيددر ساختمان  هنگام استفاده.  
 هنگامي كه در پوش را برمي داريد،دقت كنيد كه بخار متصاعد شده ،ايجاد سوختگي نكند.  
  استفاده نكنيد زا ساير مواد آتش يا يا زير پرده وو ديك دستگاه نزهرگز از.  
  آن زياد باشد ممكن است دماي سطح دستگاه قرار ندارد پوش درهنگامي كه. 
  قرار داد اين دستگاه درنبايد را اشتعال  ديگر سوخت هاي قابلزغال و. 

  

  اولين استفاده
از برق خارج سپس .بسته روشن كنيد پوش دردقيقه با  10دستگاه را حدود . را كمي چرب كنيدبراي اولين استفاده سطح پخت 

  .پاك كنيد سطح پخت را با يك پارچه نمدارپس از سرد شدن .كنيد
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  .كرديد نخوريد پختقطعه اي را كه اولين بهتر است 

  روش كار
  صل كنيدمت زمين به با اتصال )هرتز 50ولت ،220( برق پريزدو شاخه را به.  
  رنگ روشن مي شود سبزنشانگر همچنين و  )برق  (قرمز نشانگر.  
 بسته نگهداريدسطح پخت را ،  گرم شدن در مدت زمان. 
 چفت  و پوش را ببنديد در آراميسپس با .شدن در دستگاه قرار دهيدبرشته و يك قطعه براي  را باز كنيدپوش  در

 .كنيد 
  است ، پخت تمام شدهنشانگر سبز رنگ بعد از چند ثانيه خاموش مي شود.  
  سطح پخت دستگاه  اينكه بهبراي .شده را با چنگال چوبي يا امثال آن برداريد برشتهقطعات در پوش را باز كنيد و

  .از اشيا تيز استفاده نكنيدصدمه نخورد 
 پخت بسته باشد زماندر پخت دستگاه هميشه بايد  سطح.  

  نگهداري و شستشو
 دو شاخه را از برق خارج كنيد.  
  پاك كنيد خرده هاي باقي مانده از پختبرس از  با را پختسطح.  
 دستگاه را با پارچه مرطوب پاك كنيد.  
 نكنيدستفاده اساينده  قوي و شوينده مواد از.  
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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 

  كاالي داراي ضمانتشرايط 
 اعتبار اين ضمانت نامه تا تاريخ قيد شده بر روي كارت خواهد بود.  
  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
  نداشتن كارت ضمانت يا دفترچه .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 ،دستورات در دفترچه راهنما  .4
  وسط افراد غير مجاز انجام هر گونه تعميرات و دستكاري ت .5

  نكات مهم
  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

  .شدنخواهد 
 به دليل محدوديت هاي وارداتي و شرايط اجتناب ناپذير ممكن است زمان تعمير كاال طوالني شود.  
 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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  :قد اعتبار استموارد زير بايد توسط فروشنده پر شود در غير اين صورت فا

  

  :نام فروشنده 

  :تاريخ 

  :مهر و امضا 
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