
  راھنماي استفاده از
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 و راھنما را به دقت مطالعه نمایيددفترچه پيش از استفاده، این 

خوب توجه  ی آنبه دستورالعمل ھا ، قبل از استفاده از دستگاه

  .فرمایيد
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  توجه:

 .راھنما را به دقت مطالعه نمایيددفترچه پيش از استفاده، این  .1

ز آب مقطر یا آب جوشيده استفاده نمایيد. ھيچ مایع دیگری در فقط ا  .2
 اتو نریزید.

 وقتی دوشاخه اتو به برق متصل است آن را به حال خود رھا نکنيد. .3

عدم استفاده از و ھنگام  ، یا خالی کردن آب ، ریختن آب در اتونگام ھ .4
 .دستگاه، دوشاخه را از برق بکشيد

استفاده می کنيد، مراقب  ز اتواز مي اتو  کردنبرای  ھنگامی که .5

 باشيد پایه محکم و پایدار باشد.

 از دستگاه روی یک سطح پایدار استفاده نمایيد. .6

یا نشتی، از  ، یا مشاھده ھر گونه صدمه ، در صورت افتادن اتو .7

منجمله تعویض سيم برق  ، دستگاه استفاده نکنيد. ھرگونه تعمير اتو
این دستگاه برای جام گيرد. بایستی به وسيله تعميرکار مجاز ان

سمی یا ، و کسانی که توانایی جیا افراد نا وارد  ، استفاده کودکان

 ساخته نشده است. ، ندارند رعایت موارد ایمنی راذھنی برای حفظ 

 از بازی کردن کودکان با دستگاه جلوگيری نمایيد.  .8

  

 احتياط:

با ولتاژ  از مشابه بودن ولتاژ برق مصرفیاستفاده،  اولين قبل از .1

 از پریزی که اتصال به زمين دارد ، دستگاه اطمينان حاصل نمایيد.

 استفاده نمایيد.

دستگاه را برای بررسی و تعمير به برق در صورت صدمه دیدن سيم  .2

 تعميرگاه مجاز ببرید.

 این اتو فقط برای استفاده خانگی است. .3

 دستگاه را در آب یا مایعات دیگر فرو نکنيد. .4

یا  کف اتو،درجه حرارت اتو بسبار باOست. ھرگز به  ، هھنگام استفاد .5

 دست نزنيد.آن بخار 
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آب دارای کارکردھای متنوعی است مانند تنظيم درجه حرارت،  این اتو ،

پاش، اتوی خشک، انواع اتوی بخار، بخار پاش جھشی و غيره. 
، آن ھمچنين ویژگی ھای منحصر به فردی دارد مثل شکل لوکس

باO، استفاده آسان، نتيجه مطلوب، صرفه جویی در  کارایی حرارتی

 کار و وقت و مشابه آنھا.

 

 قطعات نام

 

  
A: اتو با منفذ بخار کف                       I: ی اتوOدسته با                                 

B: آب  مخزن پوشش                         J: محافظ سيم برق  

C: مخزن آب                                    K:                                         پوشش پشت اتو

D:  آب پاشخروجی                          L :سته اتو  

E:  آب پر کردندریچه                          Mتزئينی  : قسمت  

F: دکمه تنظيم بخار                          Nدرجه حرارت : دکمه تنظيم  

G: بخار پاش جھشی و دکمه آب پاش  Oاطراف بدنه :  

Hچراغ نشانگر :                               P: دکمه خود تميزکنی  
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  :پر کردن مخزن آب
 بکشيد.از پریز بيرون را وشاخه د )Cآب ( مخزن پر کردنپيش از  .1

 دکمه تنظيم بخار را روی حداقل تنظيم نمایيد. .2

  آب را در اتو بریزید پایين کشيده وه را ب) E(آب  پر کردنیچه در

 

   :بخار پاشی

را فشار دھيد. بخار از خروجی بخار به بيرون پاشيده  )G( پاش بخار دکمه
آب به اندازه کافی وجود ،  )C( مطمئن شوید که در مخزن اتو می شود.

  داشته باشد.

 

  :با بخار اتو  کردن
را روی حداکثر ) Nارت (و درجه حررا روی حداقل  )F( دکمه تنظيم بخار .1

 تنظيم نمایيد.

را روی  )F( ، دکمه تنظيم بخار)H( پس از خاموش شدن چراغ نشانگر .2
. بخار به بيرون پاشيده می شود و شما می قرار دھيدوضعيت مناسب 

  را شروع کنيد. اتو  کردنتوانيد 

 

  بخار پاشی جھشی:

سپس دکمه بخارپاش  را روی حداکثر تنظيم نمایيد. )N( درجه حرارت

خارج ) A(اتو  کف. بخار به صورت جھشی از منافذ فشار دھيدرا  )G( جھشی

  .خواھد شد

 

  اتوی خشک:
را روی درجه مناسب  )N( را روی حداقل و درجه حرارت) F(دکمه تنظيم بخار 

   را شروع کنيد. اتو  کردنتنظيم نمایيد. 

 

  سيستم ضد چکه کردن:
شد: با کاھش لوگيری از چکه کردن آب می بااین اتو مجھز به سيستم ج

دھی را قطع می کند که  به طور خودکار بخاراین دستگاه  زیاد درجه حرارت
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  می شود.) A(اتو  کفباعث جلوگيری از چکه کردن قطرات آب از منافذ 

 

  سيستم ضد رسوب:
و باعث جلوگيری از  گرفتهامfح موجود در آب را  ، سيستم ضد رسوب

  در محفظه بخار می گردد.رسوب امfح 

 

 کنی: خود تميز
را  )N( به برق بزنيد. درجه حرارت دوشاخه را را پر کنيد. )Cآب ( مخزنابتدا 

 1کنی را به مدت  دقيقه، دکمه خود تميز 3روی حداکثر تنظيم کنيد. پس از 

جریان قوی بخار و آب داغ از محفظه بخار به بيرون  .فشار دھيددقيقه 
ھفته یکبار این کار را تکرار  2و محفظه تميز می گردد. ھر پاشيده می شود 

  نمایيد.

  

  نگھداری اتو:
آب باقی مانده در اتو را بيرون و  دوشاخه را از برق بکشيدپس از استفاده، 

را روی حداقل  )N( و دکمه کنترل درجه حرارت )F( بریزید. دکمه تنظيم بخار

اتو را در وضعيت عمودی  .اجازه دھيد دستگاه خوب خنک شود. قرار دھيد
  و در محلی خشک و مطمئن نگھداری کنيد. داده  قرار

  

 

 

  مشخصات فنی:
 STI-22W-335مدل: 

  ھرتز 60/50ولت  220 – 240ولتاژ: 

  وات 2000 – 2400قدرت: 
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  حفظ محيط زیست
در صورت از کار افتادن ھميشگی دستگاه، آن را ھمراه با زباله معمولی دور 

مطابق روش زباله کردن مواد بازیافتی محل زندگی خود، آن را نيندازید. بلکه 
  در ظرف جداگانه بگذارید.
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