
بخاري برقی (هالوژن)
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لطفاً قبل از بکارگیري دستگاه، این دفترچه را بدقت مطالعه فرمایید.

این دفترچه راهنما را براي مطالعه مجدد در دسترس نگهداري نمایید.
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7- المنت حرارتی هالوژنی

1- کلید روشن/خاموش و کلید المنت وسط

8- بازتابنده

11- قاب بدنه

2- کلید المنت باال

5- درپوش باالیی

10- محافظ مشبک

4- کلید گردش به چپ و راست

3- کلید المنت پایین

6- نگهدارنده توري النه زنبوري

9- توري النه زنبوري

12- پایه بخاري

بخش جلوي بخاري
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بخش عقب بخاري

13- دستگیره

14- سیم برق

15- مهره پروانه اي (2 عدد)

16- اهرم کلید قطع کن درصورت واژگونی

17- راهنماي سیم برق

بخش کف بخاري
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1- لطفًا به محلی که از دستگاه استفاده می شـود به دلیل ایجاد درجه حرارت باال 

در قسـمت جلویی آن توجه نمائید. اطمینان حاصل کنید که اشیاء قابل اشتعال و 

یا اشیائی که به راحتی تغییر شـکل می دهند در فاصـله 1 متري از جلوي دسـتگاه و 

50 سانتی متري پشــــــــت دستگاه قرار ندارند. هرگز از دستگاه در محلی که گاز یا 

پودر قابل اشـتعال و مواد منفجره وجود دارد اســتفاده نکنید.همچنین به منظور 

جلوگیري از برق گرفتگی، از این دستگاه در مکان هاي مرطوب استفاده نکنید.

2- در صورت استفاده از دستگاه در جایی که صاف نیســـــــــت، امکان واژگونی آن 

وجود دارد، اگرچه این دســــــتگاه مجهز به کلید قطع کن خودکار در صـــــــورت 

واژگونی می باشد اما اطمینان حاصل نمائید که از آن فقط در محلی مســــــــطح 

استفاده نمائید.

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 دستگاه چنانچه بخاري تحت تاثیر برنامه هاي اتوماتیک، بصـورت خودکار 

روشن شود، خطر آتش سوزي وجود خواهد داشت.

3- هرگز در زمان روشـــن بودن دســــتگاه به محافظ جلویی دســــت نزنید تادچار 

سوختگی نشوید.

2- در هنگام خواب از دستگاه استفاده نکنید، در صورت استفاده مطمئن شوید که 

دستگاه از اقالمی مانند پارچه، روتختی و غیره دور است تا از حادثه جلوگیري شود.

4- هنگام نظافت دستگاه، مراقب باشید تا آب به دستگاه نپاشد و یا از پاك کردن 

آن با پارچه خیس خودداري نمائید؛ زیرا ممکن است باعث اتصــــــــــال کوتاه و یا برق 

گرفتگی شود.

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

1- هرگز از دستگاه در محلی که مســــــــطح نیســــــــت و یا در معرض بروز شرایط 

نامساعد قرار دارد، استفاده نکنید.

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

دارد.

8- در صـورت خرابی سـیم برق، به هیچ وجه از دســتگاه، اســتفاده ننمائید و آن را به 

نزدیکترین مرکز مجاز تعمیرات معرفی شده از سوي سازنده ارسال نمائید.

احتیاط در راه اندازي
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3- سیم برق باید در پشــــــت قاب بدنه قرار گیرد، در غیر این صورت، امکان افزایش 

دماي سیم و خطر آتش سوزي وجود خواهد داشت.

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

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

کنید.

خاموش را روي حالت  I  قرار دهید والمنت حرارتی وســـط روشـــن  2- کلید روشــن/

خواهند شــــد. المنت هاي حرارتی باال و پائین می توانند با کلیدهاي دوم و ســــوم 

روشن شوند.

2- دستگاه را روي میز و یا کارتن بســته بندي قرار دهید. سیم برق را ازمیان حفره ي 

وسط پایه دستگاه عبور دهید. بدنه اصلی دستگاه را با انطباق برجستگی روي بدنه 

و فرورفتگی روي پایه، بر روي پایه قرار دهید و مهره هاي پروانه اي را ببندید.

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

4- اگر می خواهید جهت قاب بدنه را تغییر دهید، دســـــــتگیره را بگیرید و اندکی 

قاب بدنه را بچرخانید.

5- بعد از اســــتفاده همه کلیدها را خاموش کرده و دوشــــاخه را از پریز برق بیرون 

بکشید.

1- مهره هاي پروانه اي زیر بدنه را باز نمائید.

مونتاژ

براي استفاده از دستگاه، بدنه و پایه دستگاه را به شرح زیر مونتاژ و نصب نمائید:

راه اندازي

3- اگر می خواهید از حالت چرخشی استفاده نمائید، کلید چرخش را فشار دهید.
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 از پارچه مرطوب براي پاك کردن محفظه بخاري استفاده کنید.

براي تمیز کردن دستگاهاز به کار بردن مواد شوینده، مایعات پاك کننده 

خورنده یا مواد شیمیایی (الکل، بنزین و غیره)  خودداري کنید.

نگهداري

تعمیرات

در صورت خرابی دستگاه حین اسـتفاده، جهت تعمیر،  به مراکزمجاز خدمات پس 

از فروش مراجعه نمائید. هرگز خودتان اقدام به باز نمودن دســـــــتگاه و تعمیر آن 

ننمائید.

 قبل از اینکه دسـتگاه را تمیز کنید، کلید روشـن/خاموش را روي حالت 0 قرار دهید. 

دوشاخه را از پریز خارج کرده و صبر کنید تا دستگاه خنک شود.



مصرفی

تنظیم حرارت

زاویه چرخش
خــــــــــودکار

زاویه چرخش
دســــــــــــتی

مصرف

 سه سطح

~  50 هرتز230 ولت

1200 وات

52 درجه

60 درجه

(400+400+400) وات
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