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                   مشتری گرامی :

جهت استفاده های  لطفا پیش از استفاده اولیه از لوازم خانگی خود این دستور العمل را بخوانید و مطابق آن عمل کنید و
 .حفظ کنید  نزد خود را  آن بعدی از دستگاه

  استفاده ی صحیح

  . این دستگاه جهت استفاده ی خانگی طراحی شده است 

  . این دستگاه به همراه بخار مورد استفاده قرار می گیرد و به مواد شوینده نیاز ندارد 

 . لطفا دستورالعمل را خوب مطالعه کرده و به آن عمل کنید 

   . خطر سوختگی با این دستگاه وجود دارد . لطفا  نکات ایمنی را رعایت کنید 

  حفاظت از محیط زیست

 

 .بازیافت را دارند . لطفا بسته بندی را درون زباله های عادی قرار ندهیدمواد بسته بندی قابلیت 

  

 

دستگاه های قدیمی حاوی مواد ارزشمندی است که قابل بازیافت است . لطفا لوازم قدیمی را جهت بازیافت  

 جمع  آوری کرده و  تحویل دهید . 

 

برای سالمت انسان و محیط زیست محسوب شود . با دفع  دستگاه های الکتریکی و الکترونیکی می تواند خطر بالقوه ای
 مناسب زباله های آن این خطرات را کاهش دهید . این دستگاه ها نباید همراه زباله های خانگی دفع شود . 

  شرایط تحویل

شرایط تحویل بر روی بسته بندی درج شده است . محتویات دستگاه را در هنگام باز کردن بسته بندی بررسی کنید . در 

 صورتی که یکی از لوازم کم یا آسیب دیده است فورا با فروشنده تماس بگیرید . 

  گارانتی

درونی و بالقوه دستگاه شما که به دلیل  شرایط گارانتی این محصول در هر کشوری قابل اجرا است  . خرابی و آسیب های

مواد نامرغوب یا نقص در تولید ایجاد شده است ، به صورت رایگان تعمیر خواهد شد . در صورت درخواست و استفاده 

 یرید . از گارانتی لطفا با دفتر خدمات مشتریان تماس بگ
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  کنترل کننده فشار

  ثابت نگاه می دارد . در صورتی که فشار بخار را در هنگام عملکرد دستگاه  دیگ کنترل کننده فشار ، فشار
سیستم گرمایشی خاموش می شود و همچنین این سیستم به افت فشار ناشی  بخار به حداکثر برسد ، دیگدرون 

 از خروج بخار نیز واکنش نشان می دهد . 

 دیگ بخار ترموستات 

  افزایش پیدا می کند . ترموستات د نداشته باشد دمای درون مخزن وجودیگ بخار در صورتیکه هیچ آبی درون
، دستگاه به عملکرد طبیعی خود ادامه  مخزن را خاموش می کند . بار دیگر که مخزن پر شد حرارتیسیستم 

 می دهد . 

  ترموستات اطمینان ) ایمنی (

  و کنترل کننده فشار کار نکنند و یا دستگاه داغ کند ، ترموستات اطمینان دیگ بخار در صورتیکه ترموستات
وارد عمل شده و  دستگاه را متوقف می کند . جهت تنظیم مجدد ترموستات اطمینان با مرکز خدمات مشتریان 

 تماس بگیرید . 

  قفل نگهداری

  را در برابر بخاری که در دیگ بخار کنترل فشار عمل می کند . این ابزار قفل نگهداری به عنوان یک  سوپاپ
مخزن ساخته می شود ،  محکم نگاه می دارد . اگر کنترل کننده فشار آسیب ببیند و فشار بخار در مخزن افزایش 
پیدا کند ، بخار از طریق قفل نگهداری خارج می شود . لطفا پیش از استفاده ی دوباره از دستگاه با مرکز خدمات 

 . مشتریان تماس بگیرید 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 

 

  معرفی دستگاه

این دستورالعمل ،  حداکثر تجهیزات را توصیف می کند و با توجه به مدل تجهیزات متفاوت است ) به بسته 
 بندی توجه کنید (

A1  *  اتصال دستگاه به همراه کاور 

A2  *  مخزن آب 

A3 *  دستگیره ی حمل مخزن آب 

A4  *  سوئیچ انتخاب گر 

A5  * عملیاتی  پنل 

a.  نمایشگر موقعیتOFF  ) خاموش ( 
b.  ( قرمز رنگنمایشگر کمبود آب  ) 
c.  (  سبز رنگ )  حرارتینمایشگر 
d.  حداقل سطح بخار 
e.  انتخاب سطح بخار 
f. حداکثر سطح بخار 
g.   واپوهیدرو سطح بخار عملکرد 

A6  * قفل درب محفظه ی لوازم 

A7 *  قفل نگهداری 

A8 *  دستگیره ی حمل 

A9 *  گیره ی نگهدارنده ی لوازم 

A10 *  محفظه ی لوازم 

A11 *  محفظه ی کابل اصلی 

A12 * کف  محفظه نگهدارنده ی نازل

 (  زمین)

A13 *  کابل و دوشاخه اصلی 

A14 *  چرخ 

A15 *  غلتک فرمان 
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B1 *  تفنگ بخار 

B2 *  اهرم بخار 

B3 * دکمه  قفل گشا 

B4 *  قفل کودک 

B5 *  شلنگ بخار 

B6 *  اتصال بخار 

 

 

C1 *  نازل کوچک                                                       

C2 *  برس گرد 

D1 *  نازل دستی 

D2 * حوله ای  کاور 

E1 *  ( ) لوله (  2لوله های گسترش ) اضافه 

E2 *  دکمه قفل گشا 

F1 *  زمین ( نازل کف ( 

F2 *  گیره های کناری 

F3 * پارچه کف ) زمین (  میکروفیبر 

G1 *  ضد آهک  چسب های 

  

H1 *  اتوی بخار 

H2 *  دکمه بخار فشار قوی 

H3 *  ) نشانگر حرارتی ) نارنجی رنگ 

H4  *  دکمه فشار کم 

H5 *  قفل بخار 

H6 *  کنترل کننده دما 

H7 *  اتصال بخار 
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   راه اندازی دستگاه 

  مخزن آب را تا عالمتMAX  . حداکثر ( پر کنید ( 

 

 

 

 

 

  . شلنگ بخار را در جای خود بر روی دستگاه نصب کنید 

 

 

 

 

 

  دو شاخه را به پریز متصل کرده و دستگاه را روی حالتON  . روشن ( قرار دهید ( 

 

 

 

 

 

  می کند ) در حال گرم کردن ( .  با رنگ سبزچراغ نشانگر شروع به چشمک زدن
 آماده ی استفاده می باشد .  ثابت ماند ، دستگاه بخار شویشانگر زمانی که چراغ ن
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  . لوازم مورد نیاز را به تفنگ بخار نصب کنید . اهرم بخار را فشار دهید 

 

 

  نصب لوازم

 کنید . باز سوکت دستگاه را  درپوش 

 تا صدای چفت شدن آن را بشنوید  شلنگ بخار را در جای خود بر روی دستگاه محکم کنید . 

  ، بخار را از آن جدا کنید .  شلنگ اتصال دستگاه را به پایین بکشید و  درپوشجهت جداسازی 

 

 

 

 

 

 متصل کنید . ) بخش چگونگی استفاده از لوازم جانبی را مشاهده  بخار یلوازم جانبی مورد نیاز خود را به تفنگ
 کنید ( 

  قرار داده و در جای خود فشار داده تا قفل شود . بخار  یخود را در انتهای باز تفنگلوازم جانبی مورد نیاز 

 

 

 

 

 

  بخار  ییک یا دو لوله را به تفنگدر صورت لزوم از لوله های گسترش ) اضافی ( استفاده کنید . برای این کار
 نصب کنید و لوازم جانبی مورد نظر خود را به انتهای باز لوله متصل کنید . 
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  جداسازی لوازم

  ) قفل کودک را به سمت عقب حرکت دهید ) اهرم بخار قفل می شود 

  . برای جداسازی قطعات دکمه ی قفل گشا را فشار داده و قطعه مورد نظر را بکشید تا جدا شود 

 

 

 

 

 

 

  پر کردن مخزن آب

 مخزن آب در هنگام عملکرد دستگاه ممکن است نیاز به پر کردن مجدد داشته باشد . 

 از آب سنگین ) با چگالی باال ( استفاده نکنید . : توجه 

  . مخزن را از مواد شوینده یا دیگر مواد افزودنی همچون خوشبو کننده پر نکنید 

  لزوم از ترکیب آب مقطر و آب شیر ) نصف از هر مخزن را با آب مقطر خالص پر نکنید . بلکه در صورت
 کدام ( استفاده کنید . 

  . از آب باران جمع شده استفاده نکنید 

  جهت پر کردن مخزن هم می توانید آن را از دستگاه جدا کرده و با آب پر کنید و هم میتوانید در حالیکه مخزن
 بر روی دستگاه قرار دارد آن را پر کنید . 

  از دستگاه جداسازی مخزن

  . مخزن را مستقیم به سمت باال بکشید 

  مخزن را در زیر شیر آب قرار داده و آن را تا عالمتMAX  . پر کنید 

  . مخزن را در جای خود قرار داده و به سمت پایین فشار دهید تا در جای خود محکم شود 

  پر کردن مخزن بر روی دستگاه

 آن را تا عالمت  قیف را بر روی دهانه مخزن قرار داده وMAX  . از آب پر کنید 
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  راه اندازی دستگاه

  . دستگاه را بر روی سطح صاف و سفت قرار دهید 

 صل کنید . دو شاخه را به پریز مت 

  سوئیچ انتخاب گر را جهت انتخاب سطح بخار مورد نظر از روی حالتOFF . خاموش ( بچرخانید ( 

  . نشانگر حرارتی شروع به چشمک زدن با رنگ سبز می کند 

 ن ثابت شود ، سپس دستگاه آماده به کار است . صبر کنید تا چراغ چشمک ز 

  دیگ ، پمپ آب شروع به رساندن آب از مخزن آب به دیگ بخار در صورت وجود نداشتن آب کافی در : توجه
 ه طول انجامد . می کند . این فرآیند ممکن است چند دقیقه ببخار 

  ثانیه بسته می شود . این کار از چسبندگی سوپاپ جلوگیری می کند . این عملکرد در  60سوپاپ دستگاه هر
 خروج بخار خللی وارد نمی کند . 

  پر کردن مجدد مخزن آب

  در صورت نبود آب کافی در مخزن ، نمایشگر کمبود آب با رنگ قرمز روشن می شود و صدای سیگنال آن به
 .پر کنید  MAXگوش می رسد . مخزن را تا عالمت 

  با کمبود آب مواجه شود ، در این حالت پمپ آب به صورت خودکار  دیگ بخار توجه : هر زمان ممکن است
می کند . اگر مخزن آب هم خالی باشد پمپ آب توانایی پر دیگ بخار شروع به رساندن آب از مخزن آب به 

دیگ بخار روجی بخار مسدود می شود . پمپ آب تالش می کند در فواصل کوتاه را ندارد و  خدیگ بخار کردن 
 را پر کند . در صورتی که کمبود آب جبران شود ، نمایشگر کمبود آب خاموش می شود . 

  تنظیم میزان بخار

  بخاری که از دستگاه خارج می شود توسط سوئیچ انتخابگر قابلیت تنظیم دارد . با توجه به نوع و شدت آلودگی
، می توان میزان بخار را از حداقل ) آلودگی خفیف (  تا حداکثر ) آلودگی شدید (  تنظیم کرد . عملکرد واپوهیدرو 

 است ، در نظر گرفته شده است . جهت آلودگی های شدید در سطوحی که دسترسی به آن دشوار 

  . سوئیچ انتخاب گر را بر روی درجه مورد نظر خود قرار دهید 

  هنگام عملیات سوئیچ بخار ، تفنگ بخار را به صورت عمودی در قسمتی جدا از سطح یا لباس مورد نظر قرار
 دهید تا بخار تنظیم شود . 

  خاموش کردن دستگاه

  سوئیچ را به سمت حالتOFF موش ( بچرخانید تا دستگاه متوقف شود . ) خا 

  . دو شاخه را از پریز بکشید 

  . سوئیچ بخار را فشار دهید تا خروج بخار متوقف شود . حاال دیگ بخار خالی از فشار می شود 

  . ) قفل کودک را به سمت عقب بکشید . ) اهرم بخار قفل می شود 

 اتصال دستگاه را به سمت پایین بکشید و شلنگ بخار را از دستگاه جدا کنید .  درپوش 

  . آب باقی مانده در مخزن را خالی کنید 
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  نگهداری از لوازم جانبی

  . برس گرد را درون محفظه لوازم جانبی نگهداری کنید 

 قرار  دهید .  نازل دستی را روی لوله ها 

 نگهدارنده لوازم بزرگ قرار دهید . را درون  لوله ها 

  . لبه ی نازل بخار را در محفطه لوازم جانبی قرار دهید 

  . نازل کف ) زمین ( را در جای خود قالب کنید 

  . شلنگ بخار را به دور لوله بچرخانید و پیستول بخار را درون نازل کف قرار دهید 

  . کابل اصلی را دور نگهدارنده ی لوازم جانبی جای دهید 

 

 

 

 

 

 

   نگی استفاده از دستگاهچگو

  تمییز کردن سطوح کف ) زمین (

  پیشنهاد می شود پیش از استفاده از بخار شوی زمین را به خوبی جارو بکشید . زمین پیش از پاک کردن مرطوب
 باید عاری از گرد و غبار باشد . 

  منسوجات  نتمییز کرد

  پیش از پاک کردن منسوجات توسط این دستگاه ، احتمال تغییر رنگ و شکل آن ها را بررسی کنید . ابتدا در
یک قسمت کوچک و دور از دید بخار بگیرید ، اجازه دهید خشک شود و در صورتیکه شکل و رنگ آن تغییر 

 نکرد از دستگاه جهت تمییز کردن استفاده کنید . 

  سطوح روکش دار و رنگ شدهتمییز کردن 

   سطوح رنگ شده یا سطوح روکش دار همانند ، درب ها ، مبلمان ، پارکت و ...  ممکن است در صورت استفاده
لکه دار شوند یا سطح آن ها سست شود . هنگام تمییز کردن چنین سطوحی با بخار شوی بالفاصله آن از بخار 

 ید . ها را با یک حوله یا دستمال تمییز خشک کن
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  توجه : از بخار شوی به صورت مستقیم بر روی لبه های چسب دار استفاده نکنید زیرا ممکن است چسب آن آب
 شود . 

  . از بخار شوی جهت تمییز کردن سطوح چوبی شکسته شده استفاده نکنید 

  تمییز کردن شیشه

  که بر روی شیشه می گیرید گرم کنید .در دمای پایین هوا به ویژه در زمستان ، قاب پنجره را با اندک بخاری 
این عمل از شکستن شیشه به علت تغییر دمای ناگهانی جلوگیری  سپس سطح پنجره را با نازل دستی تمییز کنید . 

پنجره را با پارچه یا حوله ی تمییز خشک کنید . جهت جلوگیری از آسیب به مکان ها ی چسب دار می کند . 
 ت مستقیم روی آن نگیرید . قاب پنجره ، بخار را به صور

  بخار یتفنگ

 برای مثال ، جهت از بین بردن چروک لباس ،  .بخار بدون لوازم جانبی استفاده کنید  یشما می توانید از تفنگ
سانتی متری از لباس قرار دهید . جهت پاک کردن غبار از روی گیاهان ، بخار  20تا  10بخار را در فاصله ی 

سانتیمتری بگیرید . پس از هر گردگیری و تمییز کاری مرطوب سطح یا شی مورد  40تا  20را در فاصله ی 
 نظر را  با دستمال یا حوله ی تمییز خشک کنید . 

  نازل کوچک

  . جهت اثر بخشی بیشتر ، نازل را با درجه حرارت بیشتر و از نزدیک نازل کوچک را به تفنگ بخار وصل کنید
بر سطوح آلوده بگیرید . بویژه جهت تمییز کردن سطوحی که دسترسی به آن ها سخت است . همانند :  لوالها ، 

 ، توالت ، بخاری و ... . سطوح و اشیا آهک گرفته را می توان پیش از تمییز کردن با بخار در سرکه بهدرزها
 دقیقه خیساند .  5مدت 

  برس گرد

  سخت مورد استفاده قرار می نازل کوچک متصل کنید . برس جهت از بین بردن لکه های سر به برس گرد را
 گیرد 

  . توجه : از برس جهت تمییز کردن سطوح حساس استفاده نکنید 

 

 

 

 

 

 

  نازل دستی

   نازل دستی را به تفنگ بخار متصل کنید و کاور پارچه ای را روی آن بکشید . نازل دستی جهت تمییز کردن
 سطوح قابل شست و شوی کوچک ، کابین دوش ، آیینه و ... بسیار مناسب است . 
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  نازل کف

 ، کاشی و پی وی  جهت تمییز کردن دیوارهای قابل شست و شو و کف پوش ها از جمله ، کف پوش های سنگی
به مدت بیشتری نگه دارید . لکه های چربی و مواد سی مناسب است . نازل را بسیار آرام بر روی سطوح آلوده 

  .  گرفتن مکرر از بین خواهند رفت آلوده ی بر روی سطوح با بخار

  . لوله های گسترش ) اضافی ( را به تفنگ بخار متصل کنید 

 

 

 

 

 

  . نازل کف را به لوله وصل کنید 

  . کاور پارچه ای را بر روی نازل قرار دهید 

 خود پایین می آیند . ه ب لوله گسترش را به صورت عمودی بگیرید ، در این حالت گیره های کنار خود 

 رار گیرد ق های کناری درون دو شیار پارچه نازل کف را در باالی کاور پارچه ای قرار داده و اجازه دهید گیره 

  . لوله را به حالت قبلی باز گردانید ، گیره ها قفل می شوند و پارچه بر روی نازل محکم می شود 

 

 

 

 

 

  . پس از پایان کار ، نازل کف را در جایگاه خود بر روی دستگاه قالب کنید 
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  اتوی بخار

ست و فرآیند اتو کشیدن اتو مقاوم ااستفاده کنید . این میز اتو در برابر بخار  KARCHERپیشنهاد می کنیم از میز اتوی 

و سرعت می بخشد . در هر صورت شما باید از میز اتویی استفاده کنید که الیه ی زیرین آن مشبک  را تسهیل کرده 
 باشد تا بخار را از خود عبور دهد . 

 به برق است انتخاب نکنید تا لباسی که باید اتو شود ، خیس اتوی بخار وهیدرو را زمانی که واپ لطفا عملکرد
 نگردد . 

  از آب تازه پر شده باشد . دیگ بخار اطمینان حاصل کنید که 

  شده و در جای خود محکم شود . دقیقا به اتصال دستگاه نصب باید خروجی بخار اتو 

  و با رنگ سبز ثابت می ماند . نمایشگر اتو روشن می شود 

  . دستگاه را با توجه به دستورالعمل روشن کنید 

  

 

 

 

 

  اتو بخار

تمام پارچه ها را می توان اتوی بخار کشید . پارچه های ظریف و نقش دار را باید پشت و رو و یا با توجه به توضیحات 
 را پیشنهاد می دهیم .  BE 6006نچسب کارخانه تولید کننده  اتو کشید . برای پارچه های حساس ما اتوی 

  حرارت اتو را در محدوده ی مشخص شده/•••(MAX تنظیم کنید . ب ) محض اینکه نشانگر حرارتی اتو خاموش ه

 شد ، شما می توانید اتو کشیدن را آغاز کنید . 

  . صفحه اتو باید کامال داغ شود تا بخار متراکم نشده و بر روی لباس های در حال اتو چکه نکند 

  . از سوئیچ بخار باال یا پایین استفاده کنید 

 ه ی بخار را فشار دهید . بمحض فشار ، بخار خارج خواهد شد . بخار در فواصل معین :  دکم 

  : سوئیچ بخار را به سمت عقب نگه دارید تا قفل شود . بخار به طور مداوم خارج خواهد شد . برای بخار مداوم
 باز کردن قفل ، سوئیچ را به سمت جلو فشار دهید .

 اه دارید تا بخار آن تنظیم شود ای به صورت مستقیم نگ پیش و پس از اتو کشیدن ، اتو را بر روی پارچه جداگانه 

 شما می توانید جهت اتو کشیدن پرده ، لباس و ... اتو را به حالت نشسته قرار دهید .          

  اتوی خشک

 وجود داشته باشد . دیگ بخار ه باشید که جهت اتوی خشک باید آب در تتوجه داش 

  . با توجه به نوع لباس درجه حرارت را تنظیم کنید 

 الیافی
 پشم . ابریشم
 پنبه . کتان

• 
•• 

••• 

 سطح نوع

 Minبخار کم  پارچه کمی چروک
 Maxبخار زیاد  جین
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  تعمیر و نگه داری

  شست و شوی دیگ بخار

 بار پر شدن دیگ بخار ، آن را شست و شو دهید .  8پس از 

  . دو شاخه را از پریز بکشید 

  . اجازه دهید دستگاه خنک شود 

  . آب باقی مانده در مخزن را تخلیه کنید یا آن را از دستگاه جدا کنید 

  . لوازم جانبی را از محفظه جدا کنید 

  . درب محفظه لوازم را باز کنید 

  قفل نگهداری را باز کنید . برای این کار انتهای باز لوله گسترش را روی قفل نگهداری قرار دهید . با توجه به
 ید راهنما آن را قفل کن

 

 

 

 

 

 

 

  . دیگ بخار را از آب پر کرده و آن را به شدت تکان دهید 

  . آهک های چسبیده شده به دیگ بخار از آن جدا خواهند شد 

  . آب داخل دیگ را کامال تخلیه کنید 
 
 

  مواد پاک کننده رسوب دیگ بخار
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 جهت از بین بردن رسوبات آهکی دیگ بخار به جدول زیر توجه کنید : 

 dH mmol/l TF°  درجه سختی  نشانه 

I 100 1,3-0 0-7 کم 

II 90 2,5-1,3 7-14 متوسط 

III 75 3,8-2,5 21-14 سخت 

IV  خیلی سخت 
 

21< 3,8< 50 

 میزان سختی آب مورد استفاده را از سازمان آب منطقه خود پرس و جو کنید . 

  . دو شاخه را از پریز بکشید 

  . اجازه دهید دستگاه خنک شود 

  . آب باقی مانده در مخزن را تخلیه کنید یا آن را از دستگاه جدا کنید 

  . لوازم جانبی را از محفظه جدا کنید 

  . درب محفظه لوازم را باز کنید 

  . آب داخل دیگ را کامال تخلیه کنید 

  از مواد رسوب برKARCHER  استفاده کنید . لطفا دستورالعمل استفاده از مواد را از روی بسته بندی آن مطالعه

 کنید .

  ت باقی بماند ( ساع 8مواد رسوب بر را داخل دیگ بخار بریزید و اجازه بدهید واکنش نشان دهد . ) به مدت 

  ساعت مواد رسوب را کامال از دیگ بخار تخلیه کنید . مقداری از مواد داخل آن باقی خواهد ماند برای  8پس از
 پاک کردن ان دو یا سه بار دیگ بخار را با آب سرد شست و شو دهید تا باقی مانده مواد خارج شود . 

  درجه  60شدن می توانید در ماشین ظرفشویی با دمای پارچه ی نازل کف و پوشش پارچه ای را پس از آلوده
 شست و شو دهید . از نرم کننده پارچه استفاده نکنید زیرا قابلیت پاک کنندگی آن را کاهش می دهد . 

 

  عیب یابی

رف در برخی موارد عیب هایی در دستگاه ایجاد می شود که شما می توانید با استفاده از دستورالعمل مربوطه آن را بر ط
 نمایید در غیر این صورت با دفتر خدمات مشتریان تماس بگیرید . 

  حرارت طوالنی مدت

  رسوب زدایی از دیگ بخار 

  عدم وجود بخار

  روشن شدن و چشمک زدن نمایشگر کمبود آب ) قرمز رنگ ( و صدای هشدار 

  . مخزن آب خالی است . آن را از آب پر کنید 
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  ماند ) قرمز رنگ (نمایشگر کمبود آب روشن می 

 آب در دیگ بخار موجود نمی باشد . 

  . دستگاه را خاموش کنید 

  مخزن آب را تا عالمتMAX  . پر کنید 

  . دستگاه را روشن کنید 

 مخزن آب را جدا کرده و بشوئید .  پر نشده و یا آهکی شده باشد ، در صورتیکه مخزن آب  کامال 

  . مخزن را در جای خود قرار داده و به پایین فشار دهید تا در جای خود محکم شود 
 

  از کار افتادن اهرم بخار

 سوئیچ بخار قفل است و یا قفل کودک زده شده است . 

  . قفل کودک را به جلو حرکت دهید 

  چکه کردن آب از اتوی بخار

  ت و شو داده و یا رسوب زدایی کنید . تنظیم کنید . دستگاه را شس •••ترموستات را در سطح 

  سطح بخار واپوهیدرو انتخاب شده باشد

  . سوئیچ انتخاب را به محدوده سطوح بخار بچرخانید 

  توی بخار پس از توقف عملیات اتو کشیاچکیدن آب از 

 انه پشت سر هم دکمه به علت اتو کشی مداوم ، بخار در شلنگ بخار متراکم شده است . بر روی پارچه ای جداگ
 .  بخار را فشار دهید 

  خروج فراوان آب از دستگاه

  . دیگ بخار رسوب گرفته است . آن را رسوب زدایی کنید 

 

  

 

  جدول مشخصات فنی

 

 

 اتصاالت برقی

 V 240-220 ولتاژ

1~50 Hz 

 IP X5 رده حفاظت 
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 I رده حفاظتی 

 

 داده های عملکرد                                                           

 

 

 

 

 

 

 مخازن ظرفیت

لیتر  0,5 دیگ بخار   

لیتر 1,5 مخزن آب   

 

 ابعاد

 kg 6,0 وزن

 mm 439 طول 

 mm 301 عرض

 mm 304 ارتفاع 

 

 

 لوازم جانبی جداگانه قابل فروش:

  بسته ی پارچه ی میکروفیبر بسیار نرم 
  ست پارچه میکروفیبر ، کاور نرم 
  ) کاورهای حوله ای ) جنس پنبه ای 
  ) بسته برس گرد ) برای نازل کوچک 
  ) بسته برس گرد با موی برنجی ) پاک کننده لکه های سخت از روی سطوح حساس 
  ) برس گرد همراه با ساینده ) با دو ردیف موی مقاوم در برابر حرارت 
  ) برس گرد بزرگ ) برای سطوح بزرگ 
  ) نازل قدرتی ) برای سطوحی با دسترسی سخت 
  بخارتوربو برس 
  نازل محافظ منسوجات 
  ) از بین برنده کاغذ دیواری  ) برای حذف کاغذ دیواری و چسب های به جا مانده 
  چسب ضد رسوب و آهک 
  اتوی بخار نچسب 
  اتوی بخار 
  میز اتو 

 W 2200 حرارت خروجی 

 W 700  رارت خروجی اتوی بخار ح

 MPa 0,42 حداکثر فشار عملیاتی 

 Minutes 3 مدت زمان گرم شدن 

60   بخار مداوم  g/min 

 g/min 150 حداکثر فشار بخار 

 g/min 250 واپوهیدرو 
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