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 راهنمای کار با دستگاه

 3415مدل  با اتوی خشک/ بخارتا  ترچه راهنما را به دقت مطالعه کنیددف ،لطفا قبل از اولین استفاده

 برای مراجعات بعدی نزد خود نگه دارید.ید. پس از مطالعه، دفترچه را بیشتر آشنا شو هانس،

 نکات پیش از استفاده

  با یک دستمال نمرا از اتو جدا کرده و  و برچسب هر گونه پالستیکاز اتو، قبل از اولین استفاده-

 نرم، کف آن را تمیز کنید. دار 

  دود در دفعات اول استفاده از اتو طبیعی است و به زودی برطرف خواهد شد. اندکیخروج 

 می باشد. تست کنترل کیفیت در خطوط تولیدبه خاطر  ،آب وجود دارد مقداری اگر در مخزن اتو 

 از اتو خارج شود. کامالًاولیه اجازه دهید تا بخار  ،به استفاده شروع از قبل دقیقه چند 

  اجتنااب  لباس با اشیای فلزی مانند زیپ و دکمه از تماس آنو  تمیز و سالم نگه داریدکف اتو را

 کنید.

 اتاو را ساس هستند. هنگام اتوی لباس پشمی، درجه بخار ح مستقیم های پشمی به حرارتلباس

روی لباس )بین لبااس و کفای  را یک پارچه نخی خشک و تمیز روی حداکثر قرار دهید. همچنین 

 اتو( قرار دهید، سپس آن را اتو کنید.

 نکات مهم ایمنی

 در هنگام استفاده از اتو به نکات ایمنی زیر توجه فرمایید:

   داد درج شده در کف اتو یکسان استبا اع ،خصات شبکه برق مورد استفادهمشمطمئن شوید که. 

  .مطمئن شوید که در هنگام اتصال پریز به دو شاخه، دوشاخه و سیم برق خشک باشند 

  .اجازه ندهید که سیم برق با سطوح داغ تماس پیدا کند 

  .در هنگام روشن کردن اتو آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید 
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  بروز به همین دلیل در هنگام استفاده از آن برای جلوگیری از  ؛ای اتوی روشن بسیار باالستمد

 ، آن را با دست لمس نکنید و یا به مواد آتشگیر نزدیک نفرمایید.حادثه

  .در هنگام ترک اتو حتی برای مدت زمان کوتاه، دوشاخه را از پریز خارج کنید 

   سطح ثابت قرار دهید و مطمئن شوید که اتو بر روی سطحاتو را در حالت ایستاده بر روی یک، 

 محکم شده است.

  :دو شاخه ی اتو را در موارد زیر از پریز خارج نمایید 

 تمیز کردن  -

 مخزن آبهنگام پر/ خالی کردن   -

 بالفاصله پس از استفاده  -

  .از آب خالص برای پر کردن مخزن اتو استفاده کنید 

  د.نکنید و تنها آن را با آب پر نماییشیمیایی استفاده  ادهبرای پر کردن مخزن از هیچ م 

  مخزن آب اتو را خالی کنیدپس از اتمام کار در هر بار استفاده ،. 

  .هرگز اتو را در آب یا مایعات دیگر فرو نبرید 

   و  کنیدآسیب دیده است استفاده ن که دوشاخه و سیم برق آن اتوییهرگز از اتوی آسیب دیده و یا

 مراکز مخصوص تعمیر دستگاه مراجعه نمایید.به جلوگیری از خطر برق گرفتگی، برای 

  وسیله برقی دیگر استفاده نکنید.یا چند یک  مشترک برای استفاده همزمان اتو باهرگز از یک پریز 

 دهید، حتما این دفترچه را نیز در اختیار او قرار دهید.چنانچه دستگاه خود را به کسی امانت می 

 تعمیر و خدمات پس از گی در اتو، آن را به مراکز دیدت بروز هر گونه مشکل و یا آسیبدر صور

 .انتقال دهیدمجاز  فروش
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 استفاده از اتو

 پر کردن مخزن آب

 اتو را از برق بکشید. .1

 قرار دهید.« حداقل»یا « خاموش»دما را در حالت  درجه تنظیم دکمه کنترل بخار و نیز .2

طوری که ورودی مخزن آب در حالت افقی قرار گیرد و درب محل پر کردن  اتو را بچرخانید به .3

 مخزن را باز کنید.

درج شده « Max»یا « حداکثر»به خط  دی داخل مخزن بریزید تا میزان آبآب را از محل ورو .4

 داخل اتو نباید از این خط باالتر رود.گاه سطح آب روی مخزن برسد. هیچ

 تنظیم دما

پیروی لباس، از دستورالعملی که برای اتو کردن روی برچسب آن لباس وجود دارد برای اتو کردن هر 

. اگر این دستورالعمل وجود ندارد، با توجه به جنس پارچه لباس، از جدول زیر برای تنظیم دمای کنید

: اگر لباس شما از چند نوع پارچه تشکیل شده است، دمای اتو را بر اساس توجهاتو استفاده نمایید. )

 ترین نوع پارچه تنظیم کنید.(حساس

 بیانگر آن است که این لباس نباید اتو شود. ،روی برچسب لباسعالمت  :توجه

دستورالعمل روی 

 برچسب لباس
 انتخاب دما نوع پارچه

 

 
 Min نایلون/ابریشمی

 

 

 

 

Max 

 
 پشمی

 
 نخی/کتان

• 
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 اتوکشی خشک

را بر اساس دستورالعمل اتوکشی منادرج در برچساب آنهاا یاا بار ها قبل از اقدام به اتوکشی، لباس .1

تار، اتاو شاوند و هایی با دمای اتوکشی پایینبندی کنید. باید ابتدا لباساساس جنس پارچه، دسته

 .های پشمی و نخی( را اتو کنیداسهایی با دمای اتوکشی باالتر )مانند لبسپس لباس

 قرار دهید.« حداقل»نتهایی آن قرار دهید و دمای آن را روی اتو را در حالت ایستاده و روی قسمت ا .2

اتو را به برق بزنید. روشن شدن چراغ نشانگر، به معنی اتصال اتو به برق است. درجه تنظایم دماا را  .3

اغ نشاانگر، اتوکشای را بچرخانید و دمای اتو را تا میزان دلخواه باال ببرید. پس از خاموش شدن چار

بادون »حالت که برای اتوکشی خشک، دکمه کنترل بخار باید روی  ته باشیدشروع کنید. توجه داش

 باشد.« بخار

 اتوکشی با بخار

 از آب پر کنید. را به شیوه ای که پیش تر گفته شد،مخزن اتو  .1

 دوشاخه را به پریز برق وصل کنید. .2

روشان خواهاد نشاانگر . چراغ ا متناسب با نوع پارچه در دمای مناسب قرار دهیددما ر درجه تنظیم .3

 دهد اتو درحال گرم شدن است.شد که نشان می

 هنگامی که چراغ نشانگر خاموش شد دمای مورد نظر شما حاصل شده و اتو آماده به کار است. .4

در هنگام اتوکشی، چراغ نشانگر به وضعیت روشن و خاموش تغییر حالت می دهد که بیانگر قطع و  .5

می توانید باه اتوکشای ی شماست )در این حالت شما گاه و حفظ دمای انتخابوصل ترموستات دست

 ادامه دهید(.

 دکمه انتخاب میزان بخار را در وضعیت دلخواه قرار دهید. .6

 به محض قرار گرفتن اتو در حالت افقی، بخار تولید می شود. .7

 



 ی فارسیدفترچه راهنما  

5 

 

 اسپری کردن آب

 برای اسپری کردن آب بر روی لباس در هنگام نیاز، دکمه اسپری آب را فشار دهید.

، از وجود آب کافی در داخل مخازن هنگامی که از قابلیت اسپری کردن آب استفاده می کنید وجه :ت

ممکن است در اولاین اساتفاده از قابلیات . همچنین توجه داشته باشید که آب اطمینان حاصل کنید

 اسپری آب، نیاز باشد چندین بار دکمه اسپری آب را فشار دهید تا شروع به کار کند.

 دن بخاراسپری کر

 کنترل دما را در حالت حداکثر قرار دهید تا هنگامی که چراغ نشانگر خاموش شود. درجه .1

تا بخار خاارج  خارج می شود. چند دقیقه صبر کنید به شدت با فشار دادن دکمه اسپری بخار، بخار .2

شود، و سپس با فشار دادن مجدد این دکمه بخار بیشتری را بر روی لباس آزاد کنید. باه منظاور از 

بین بردن چین و چروک های سخت تر لباس، دکمه اسپری بخار را فشار دهید تا بخار قاوی تولیاد 

 شده در پارچه نفوذ کند.

 توجه :

 دکماه تنظایم بخاار را در  ایجاد کنید، وی لباستری از بخار بر رریان قویاگر می خواهید ج

 قرار دهید. «بدون بخار»حالت 

 .قبل از استفاده از قابلیت اسپری بخار، مخزن آب را تا خط نشانگر حداکثر پر کنید 

  قابلیت اسپری کردن بخار تنها زمانی فعال می شود که دمای باال انتخاب شده باشد. هنگامی

 ری بخار را متوقف کنید، سپس با خاموش شدن چراغ مجدداً شد اسپ روشنکه چراغ نشانگر 

 به اتوکشی ادامه دهید.

 سیستم ایمنی قطع کن خودکار

ثانیه از حالت  30در صورتی که اتو بیش از  باشد.کن خودکار میمجهز به سیستم قطع دستگاه شما .1

اگر اتو در  ند شد.افقی حرکت داده نشده باشد، المنت های گرمایشی به طور خودکار خاموش خواه
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هاای دهاد. بارای نشاان دادن اینکاه المناتدقیقه رخ می  8حالت عمودی باشد، این عمل بعد از 

 کن خودکار به صورت چشمک زن درخواهد آمد.قطع اند، چراغمایشی خاموش شدهگر

روشان  و چاراغ نشاانگر اتاوکن خودکاار خااموش قطعاتو را برمی دارید، چراغ  هنگامی که مجدداً .2

 در حال گرم شدن است. واهد شد و نشان می دهد که اتو مجدداًخ

 خاموش شود، اکنون اتو آماده استفاده است. چراغ نشانگر اتوصبر کنید تا  .3

  سیستم ضد چکه آب

 از که در صورت کاهش زیاد دمای اتاو، باه طاور خودکاار به سیستم ضد چکه آب استاین اتو مجهز 

کند. وجود این سیساتم امکاان اتاوی هار ناوع جلوگیری می هیدبخار های آب به هنگامخروج قطره

 پارچه حساسی را فراهم می سازد.

 خودکار ندهکنتمیز

 ی اتو، حداقل ماهی یک بار باید آن را تمیز کرد.هاو آلودگی هابه منظور پاک کردن رسوبات، ناخالصی

هاا در داخال مخازن آب ه)از ریختن سارکه و ساایر پااک کننادمخزن آب اتو را تا نیمه پر کنید.   .1

 خودداری کنید.(

 قرار دهید. «بدون بخار»دکمه تنظیم بخار را در وضعیت   .2

 دوشاخه را به پریز بزنید تا اتو روشن شود.  .3

 درجه تنظیم دما را در حالت حداکثر قرار دهید.  .4

 هنگامی که چراغ نشانگر اتو خاموش شد، اتوی بخار به دمای مورد نظر شما رسیده است.  .5

 ستگاه را به صورت افقی روی سینک نگه دارید.د  .6

دکمه تمیز کننده خودکار را فشار داده و نگه دارید و اتو را به آرامی تکان دهیاد. )ناخالصای هاا و   .7

ذرات رسوب به همراه بخار و آب جوش از کف اتو خارج خواهد شد(. در حین این کار می توانید چند 

به یاد داشته باشید که بین هر دو بار فشردن دکمه اسپری بخاار بار دکمه اسپری بخار را فشار دهید. 

 حداقل پنج ثانیه مکث کنید.
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 .مخزن، دکمه تمیز کننده خودکار را رها کنیدآب درون  به محض تخلیه کامل  .8

 تمیز حرکت دهید تا آب باقی مانده در آن تبخیر شود. نخیاتو را بر روی یک تکه پارچه  .9

 ضد رسوبسیستم 

در روزناه هاای و از ایجاد رساوب  شده لتر مخصوص در داخل مخزن آب باعث نرمی آبنصب یک فی

 خروج بخار کف اتو جلوگیری می کند. این فیلتر از نوع دائمی بوده و نیاز به تعویض ندارد.

 

 نظافت و نگهداری اتو

 آب  ید کهدرب ورودی مخزن آب را باز کنید و اتو را طوری بچرخان، از اتو استفاده هر بار پس از

 داخل مخزن خالی شود.

  دوشاخه اتو را به پریز برق وصل کنید و درجه تنظیم دما را بر روی حالت حداکثر(Max)  قرار

دهید و به مدت یک تا دو دقیقه منتظر بمانید تا گرمای باال سبب تبخیر کامل آب داخل مخزن 

شدن کامل اتو، آن را در  شود. سپس دوشاخه را مجدداً از پریز برق جدا کنید و پس از خنک

 محل مناسبی نگه دارید.

 نید.ک تمیز غیرخورنده کنندهپاک مایع یک و مرطوب پارچه یک توسط را اتو کف 

 استفاده آن کردن تمیز برای سرکه به آغشته پارچه یک از چسبید، اتو کف به پارچه الیاف اگر 

 .کنید

 تمیز برای قوی قلیایی یا اسیدی مواد از هیچگاه اتو، کف به رسیدن آسیب از جلوگیری برای 

 .نکنید استفاده آن کردن

 طفاً با استفاده از یک خالل ل است، شده مسدود رسوبات توسط بخار خروج منافذ که درصورتی

 دندان رسوبات را از مناقذ خارج کنید؛ مراقب باشید که به کف اتو آسیب نرسانید.

 خنک کافی میزان به دهید اجازه و دهید قرار ادهایست صورت به آن انتهایی سطح روی بر را اتو 

 قرار دهید.« بدون بخار»در حالت  را بخار تنظیم دکمه زمان همین در شود،
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 توصیه های زیست محیطی

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

این عالمت نشان می دهد که این محصول نباید به همراه سایر پسماندهای خانگی 

دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب های احتمالی ناشی از دفن ضاایعات 

کنترل نشده به محیط زیست و سالمت انسان و همچنین برای اساتفاده مجادد از 

بع مواد اولیه، خواهشمندیم به طور مسئوالنه محصول استفاده شده را در ماواد منا

بازیافتی قرار دهید. برای این کار لطفاً آن را به مسئوالن یا مراکز جمع آوری ماواد 

 بازیافتی تحویل دهید.
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 جدول عیب یابی و روش های آسان رفع مشکل

 مشکل مواردی که باید بررسی شوند

 اخه اتو باه پریاز بارق متصال اسات و بررسی نمایید که آیا دوش
به پریاز، آن جریان برق در پریز برقرار است؟ با اتصال یک المپ 

 .را کنترل کنید

 آیا درجه حرارت به درستی تنظیم شده است؟ 

  بررسی نمایید که چراغ مربوط به قطع کن خودکار روشن اسات
را بلناد کنیاد تاا  اسات، اتاو زن()چشمکیا خاموش. اگر روشن

موش شاود و چاراغ نشاانگر کن خودکاار خاایستم قطعچراغ س
 دستگاه روشن شود.

 اتو داغ نمی شود

 .سطح آب درون مخزن را بررسی کنید 

 قارار بخاار وضاعیت در بخاار تنظایم درجه آیا که نمایید بررسی 
 دارد؟

  است؟ شده سپری اتو شدن گرم برای الزم زمان مدتآیا 

 اتو بخار نمی دهد

 بااقی آب. کنیاد خاالی را اتاو آب مخزن استفاده از پس همیشه 
 اتاو کاف و لبااس رنا  تغییر باعث است ممکن مخزن در مانده
 .شود

در حااین اتوکشاای 
لکااه هااایی باار روی 

 مانده جا میلباس ب

 متناسب با پارچاه  و درستیهب ،بررسی کنید که درجه تنظیم دما
 تنظیم شده باشد.

چین و چروک لباس 
 از بین نمی رود

 م دما را بررسی کنید، اگر دما باال است آن را در دمای درجه تنظی
پایین تری تنظیم کنید. اجازه دهید پیش از ادامه کار اتو به مدت 

 دقیقه خنک شود. 5

-لباس/پارچااه ماای

 سوزد

 

 



   

  

 

 

 


