
بخاري برقی (هالوژن)

 اي اچ - 201  و  اي اچ - 202

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

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



2- کلید لوله گرمایشی پایین

4- کلید چرخش

بخش جلوي بخاري

1- کلید منبع تغذیه و کلید لوله گرمایشی باال و لوله گرمایشی وسط

3- کلید نوسان

5- درپوش باالیی

6- نگهدارنه توري مشبک

7- لوله گرمایشی هالوژن

8- بازتابنده

9- توري مشبک

10- محافظ مشبک

11- قاب بدنه

12- صفحه اصلی

بخش عقب بخاري

13- دستگیره

14- سیم تغذیه

بخش کف بخاري

15- مهره پروانه اي (2 قطعه)

16- میله کلید ایمنی برعکس

17- راهنماي سیم برق
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احتیاط در راه اندازي

2- در هنگام خواب از دستگاه استفاده نکنید، در صورت اسـتفاده مطمئن شـوید 

که دســتگاه از اقالمی مانند پارچه، روتختی و غیره دور اســت تا از حادثه جلوگیري 

شود.

4- هنگام تمیز کردن، مطمئن شــــوید که آب را به دســــتگاه نپاشـــــید یا با پارچه 

مرطوب آن را پاك نکنید، زیرا ممکن است هنگام جریان آب به دستگاه باعث اتصال 

کوتاه یا برق گرفتگی شود.

5- از این بخاري در نزدیکی حمام، دوش یا استخر استفاده نکنید.

8- در صورت خرابی سـیم برق، مطمئن شـوید که از آن اسـتفاده نمی کنید. آن را به 

نزدیکترین مرکز مجاز تعمیرات اختصاص داده شده توسط سازنده ارسال کنید.

2- در صورت استفاده از دستگاه در جایی که صاف نیسـت، کلید سقوط مســتعد 

آویزان شدن است، که در نهایت دستگاه نمی تواند کار کند یا مســــــــتعد سقوط 

است. بنابراین مطمئن شوید که از دستگاه در جاي مسطح استفاده می کنید.

1- هرگز از دستگاه در محلی که مســـــطح نیســـــت یا قرار است تحت تأثیر شدید 

شرایط قرار گیرد استفاده نکنید.

1- لطفًا به محلی که از دســتگاه اســـتفاده می شـــود به دلیل درجه حرارت باال در 

قسـمت جلویی آن، توجه کنید. اطمینان حاصل کنید که هیچ چیز قابل اشتعال یا 

تغییر شکل در فاصله 1 متري جلو و حدود 0.5 متر در پشـــــــت دستگاه وجود ندارد. 

هرگز از دستگاه در محلی که گاز یا پودر قابل اشـتعال و مواد منفجره وجود دارد 

اســــتفاده نکنید. براي جلوگیري از برق گرفتگی در مکان مرطوب نیز از دســــتگاه 

استفاده نکنید.

6- در این بخاري از کنترل حرارتی، برنامه کنترل کننده، تایمر یا هر وسیله دیگري که 

بخاري را به طور خودکار روشن می کند اسـتفاده نکنید، زیرا در صـورت پوشـاندن یا 

جابجایی بخاري خطر آتش سوزي وجود دارد.

3- هرگز به محافظ جلویی دسـت نزنید تا هنگام کار دســتگاه دچار ســوختگی 

نشوید.

7- دستگاه را نپوشانید اگر دستگاه پوشانده شده باشد، خطر آتش سـوزي وجود 

دارد.

3- سیم برق باید در پشـــــــــــــت قاب بدنه باشد، در غیر این صورت، ممکن است به 



4- کودکان، افراد مســـــــــــن و افراد داراي دانش الکتریکی ضعیف باید به خاطر 

حفط ایمنی با احتیاط از آن استفاده کنند.

5- در حین استفاده به ویژه در ابتدا و انتهاي دوره ي اسـتفاده، ممکن اسـت صـداي 

کلیک رخ دهد، این صداي انبســـاط و انقباض اجســـام گرم شده است، و به معنی 

خرابی نمی باشد.

6- در فضاي باز استفاده نشود.

قسمت فوقانی سیم برق منتهی شود.



مونتاژ

لطفاً قاب بدنه و صفحه اصلی را مونتاژ کنید تا به ترتیب زیر جمع شوند:

5- بعد از اســـتفاده همه کلیدها را خاموش کرده و دوشـــاخه ي منبع تغذیه را از 

پریز برق بیرون بکشید.

2- قاب بدن را روي میز معمولی یا جعبه بســـــــــــته بندي قرار دهید. سیم برق را از 

طریق روزنه اي که در مرکز صــفحه اصــلی قرار دارد بیرون بیاورید و صـــفحه پایه را 

مونتاژ کنید. برآمدگی در قاب بدنه را با گودي در صفحه اصلی مطابقت دهید.

کنید.

2- کلید منبع تغذیه را روي موقعیت I تنظیم کنید و لوله گرمایش باال و وســــــط 

مورد اسـتفاده قرار گیرد، لوله گرمایش دیگر می تواند توسـط کلیدهاي مربوطه 

کنترل شود.

3- اگر می خواهید واحدها را بچرخانید، کلید نوسان را فشار دهید.

3- اجازه دهید مهره هاي پروانه اي از صفحه اصلی عبور کرده و آنها را محکم پیچ 

1- مهره هاي پروانه اي در قسمت کف قاب بدنه را بردارید.

راه اندازي

1- دوشاخه دستگاه را به پریز برق مناسب وصل کنید.

4- اگر می خواهید جهت قاب بدنه را تغییر دهید. لطفًا دســـــــــتگیره را بگیرید و 

اندکی دور قاب بدنه را بچرخانید.



قبل از تمیز کردن، حتمًا دکمه منبع تغذیه را خاموش کرده و دوشــــــاخه را  از پریز 

برق بیرون بیاورید.

2- براي بیرون آوردن توري مشـــــــــــــــبک، ابتدا نگهدارنده توري را به صورت عمودي 

بچرخانید و سپس آن را به آرامی بیرون بکشید.

5- پس از تمییز کاري دستگاه را به صورت عکس موارد فوق مونتاژ کنید و مطمئن 

شوید که دستگاه کامًال خشک است.

3- قاب بدنه و بازتابنده با پارچه نرم و مرطوب با مقدار کمی شــــوینده خنثی تمیز 

می شـود. هرگز دسـتگاه را با محلول هایی مانند بنزین، تینر و مواد صــیقل دادن و 

غیـره تمیـز نکنید. بازتابنده را تمیـز نگه دارید، زیـرا این مــی تواند در بــرابــر افت بازتاب 

مقاومت کند.

1- براي بیرون کشــــــــــــیدن محافظ، ابتدا دو پیچ ثابت روي پوشش را بردارید، سپس 

پوشش را بردارید، به طور همزمان، محافظ را می توان بیرون آورد.

4- شانه عسل را می توان با برس موي کوچک یا جارو برقی تمیز کرد.

خدمات تعمیر

6- هنگامی که دستگاه مورد نیاز نیست، آن را تمیز کنید، در یک کیسـه پالستیکی 

ببندید و در یک مکان خشــــک نگهداري کنید، در صورت نیاز ، دستگاه ممکن است 

مطابق با روش مورد نظر دوباره بسته بندي شود.

در صـــورت خرابی در حین راه اندازي، لطفًا دســـتگاه را به نزدیک ترین مرکز خدمات 

تعیین شده ارسال کنید. هرگزدستگاه را به تنهایی دمونتاژ نکنید.
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مصرفی

 اي اچ - 201  و  اي اچ - 202

 سه سطح

~  50 هرتز230 ولت

1200 وات

تنطیم حرارت

3/6 کیلوگرموزن

زاویه چرخش
خــــــــــودکار

52 درجه

زاویه چرخش
دســــــــــــتی

52 درجه

ابعاد
36/5×16/5×62/5 سانتی متربسته بندي

(400+400+400) واتمصرف

6


