
بخاري برقی (فن دار)

EH-101

لطفاً قبل از بکارگیري دستگاه، این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.

این دفترچه راهنما را براي مطالعه مجدد در دسترس نگهداري نمایید.



2- کلید ترموستات

3- دریچه خروج هوا

1- المپ نشانگر روشن بودن

4-کلید کنترل حرارت

1



1- اطمینان حاصل کنید که محصول پس از خارج کردن بسته بندي، سالم بوده و از 

وضعیت خوبی برخوردار است. 

2- ولتاژ خانگی را بررسی کنید مطمئن شوید که با مشــــــــخصــــــــات این بخاري 

مطابقت دارد.

3- قبل از استفاده، سیم برق و دوشـاخه را به دقت بررسـی کنید تا مطمئن شـوید 

که سالم هستند و آسیب ندیده اند.

4- قبل از جدا کردن دوشـاخه از پریز برق اطمینان حاصـل کنید که بخاري خاموش 

است و از لمس دوشاخه با دست خیس خودداري نمائید.

5- بخاري را از مبلمان، پرده ها یا سایر وسایل قابل اشتعال دور نگه دارید. فاصله 15 

سانتی متري از دیوار و سایر اشیا را حفظ کنید.

هنگام استفاده از وسایل برقی، همیشـــــــه باید اقدامات احتیاطی انجام شود تا 

خطر آتش سوزي، برق گرفتگی، سوختگی و سایر آسیب ها کاهش یابد.

6- بخاري را نپوشانید.

7- دســـــــــــــتگاه را از رطوبت، گرد و غبار دور نگه دارید. از این بخاري در حمام، اتاق 

لباسشویی استفاده نکنید، آن را در مناطق خشک نگهداري کنید.

8- بخاري را روي سطح نرم مانند تختخواب و مبل قرار ندهید.

9-اقالم بســته بندي بخاري را از دسترس کودکان دور نگه دارید و اجازه ندهید که 

کودکان با بخاري بازي کنند و یا آن را خاموش و روشن نمایند.

10- از سـیم سـیار اسـتفاده نکنید، سـیم سـیار به دلیل گرم شــدن بیش از حد خطر 

آتش سوزي  ایجاد می کند.

11- فقط در محیط داخلی استفاده شود.

هرگونه کار تعمیراتی غیر از نظافت و نگهداري باید توســـــــــــــط یک نماینده  Ÿ

خدمات مجاز انجام شود.

اگر سـیم برق آسـیب دیده اسـت، باید با سـیم برق مناسـب توسـط سـازنده و یا  Ÿ

نمایندگی و مراکز سرویس مجاز تعویض گردد.

براي جلوگیري از خطر آتش ســـــوزي هیچ گاه خودتان اقدام به بازنمودن بدنه  Ÿ

ننمائید.

احتیاط:

این دستگاه اسباب بازي نیست. Ÿ

این دستگاه فقط براي مصارف خانگی است. Ÿ

داستگاه را در آب غوطه ور نکنید. Ÿ



5- از این بخاري در محیط نزدیک دوش یا استخر استفاده نکنید.

1- در صورت آسیب دیدن سیم برق، باید با سیم مشــابه توسط نمایندگی هاو یا 

مراکز سرویس مجاز تعویض گردد تا از بروز خطر جلوگیري شود.

2- این محصول فقط براي مصارف خانگی است. 

هشدارها

4- بخاري نباید درست زیر و یا نزدیک خروجی پریز قرار گیرد.

3- براي جلوگیري از گرم شدن بیش از حد، بخاري را نپوشانید.



 0:  خاموش           فن سرد          I:  هواي گرم (1000 وات)          II:  هواي گرم (2000 وات)

تنظیم گرما

   فقط بدنه بیرونی بخاري فن دار نیاز به نظافت دوره اي دارد.

   از پارچه مرطوب براي پاك کردن محفظه بخاري استفاده کنید.

سیستم ایمنی

ترموستات

2- هنگامی که دماي اتاق به دماي مطلوب رسید، دکمه ترموسـتات را به آرامی 

و در خالف جهت عقربه هاي ســاعت حرکت چرخانید تا زمانی که صــداي کلـیک 

ایجاد شــود و این همان دماي تنظیم پیش فرض می باشـــد. در این حالت بخاري 

خاموش شده و چراغ نشـــــــــــانگر نیز خاموش می شود. به محض اینکه دماي 

محیط به کمتر از دماي تنظیم برسد، بخاري بطور اتوماتیک روشـن خواهد شـد و 

چراغ نشانگر نیز روشن خواهد شد.

  این دستگاه داراي یک سیســـــــــتم ایمنی است که وقتی بخاري بیش از حد 

گرم می شود به طور اتوماتیک خاموش می شود.

بخاري فن دار شامل کلید چرخشــــــــی کنترل حرارت است که با چرخاندن این 

کلید در جهت عقربه هاي سـاعت، می توانید دماي دلخواه را در هریک از حاالت 

زیر انتخاب کنید:

هنگامی که بخاري روشن می شود:

1- دکمه ترموستات را در جهت عقربه هاي ساعت به موقعیت حداکثر بچرخانید. 

3- نشانگر قرمز، نشان دهنده روشن بودن بخاري است.

  اگر بخاري بیش از حد گرم شــــد، کلید کنترل حرارت را روي حالت 0، قرار دهید و 

دوشـــــــاخه را از پریز جدا نمائید و اجازه دهید تا حداقل 10 دقیقه خنک شــــــــود. 

دوشاخه را در پریز قرار داده و بخاري را روشن نمائید.

  اگر همچنان نقص ذکر شده در باال را مشــاهده کردید، دوشاخه را از پریز برق جدا 

کرده و سرویس بخاري را فقط توسط  نماینده مجاز انجام دهید.

نگهداري

0 قرار دهید.     قبل از اینکه دسـتگاه را تمیز کنید، کلید کنترل حرارت را روي حالت 

دوشاخه را از پریز خارج کرده و صبر کنید تا بخاري فن دار خنک شود.

   براي تمیز کردن دســـتگاه از مواد شـــوینده، مایعات پاك کننده خورنده یا مواد                      

شیمیایی (الکل، بنزین و غیره) خودداري کنید.



2000 مصرفی

EH-101

~  50 هرتز230 ولت


