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 اطالعات کلی

 مشتری گرامی، لطفا دفترجه راهنما را قبل از استفاده از دستگاه مطالعه بفرمایید.

 استفاده درست

 این دستگاه تنها برای استفاده خانگی طراحی شده است.

انجام شده در این دفترجه استافده دستگاه برای تولید بخار و تمیز کردن مایعات و مواد جامد طاحی شده است و باید مطابق راهنمایی های 

 شود.

 فاده نادرست محصول، مسئول نمیباشد.تولید کننده در برابر خسارات ناشی از است

 عالئم استفاده شده در دفترچه راهنما

 خطر

 خطری که باعث مصدومیت شدید و یا حتی مرگ میشود.

 هشدار

 مرگ شود. شرایط خطرناکی که ممکن است منجر به مصدومیت شدید و یا حتی

 احتیاط

 موقعیت خطرناکی که میتواند منجر به مصدومیت شخص و یا خسارت به اموال شود.

 توجه

 نکته در مودر شرایط خطرناکی که میتواند موجب ایجاد خسارت شود.

 عالئم روی دستگاه

 خطر سوختگی –بخار  

 

 کی گرفت.خروجی بخار را نباید به سمت افراد دیگر، حیوانات و یا وسائل الکتری

 

 

از دستگاه فقط برای مایعاتی که بر زمین ریخته شده اند، استفاده کنید. دستگاه برای مکش مایعات از ظروف مناسب 

 نمی باشد.

 

 زیست محیطمحافظت از 



 

4 
 

 محتویات درون بسته بندی قابل بازیافت می باشند. لطفا از قرار دادن آنها در کنار آشغال های دیگر خودداری کنید.

 دستگاه های قدیمی داری مواد با ارزشی هستند که قابل بازیافت می باشند. اقدامات الزم جهت بازیافت آنها را انجام دهید. 

 ضمانت نامه

ما نسبت به تعمیر دستگاه های شما در زمان مقدور و به صورت ضمانت های انجام شده توسط فروشنده، در هر کشور الزم االجرا می باشند. 

قدام میکنیم، البته در صورتیکه مشکل به وجود آمده ناشی ازتولید باشد.  برای استفاده از ضمانت نامه با خدمات پس از فروش تماس رایگان ا

 حاصل کنید.

 قطعات یدکی

 تنها از قطعات یدکی اصلی استفاده کنید. لیستی از قطعات یدکی را در انتهای این دفترچه راهنما پیدا خواهید کرد.

 نینکات ایم

 جدا از نکات ایمنی ذکر شده در اینجا، تمهیدات ایمنی کلی برای جلوگیری از حوادث باید رعایت شود.

 اگر در استفاده از دستگاه ، این نکات رعایت نگردد، ضمانت نامه ابطال خواهد شد.

 خطر

 .استفاده از دستگاه در محیطی که خطر انفجار وجود دارد، مجاز نمیباشد 

  استخر داری آب ، استفاده نشود.از دستگاه در 

 .لوله بخار را مستقیم به سمت دستگاه هایی که دارای قسمت های الکتریکی هستند، مثل داخل گاز، نگیرید 

  قبل از استفاده از دستگاه، از سالمت قطعات اطمینان حاصل کنید. در غیر اینصورت دستگاه نباید مورد استفاده قرار بگیرد. به

 قفل ایمنی و لوله بخار را چک کنید.خصوص، سیم برق، 

 .در صورت آسیب دیدن کابل برق، بالفاصله جهت تعویض آن توسط نمایندگی مجاز اقدام کنید 

 .به سرعت جهت تعویض لوله بخار آسیب دیده، اقدام کنید. تنها از لوله های اصلی شرکت استفاده کنید 

 د.با دست خیس و مرطوب به سیم برق و پریز برق دست نزنی 

 .با پای برهنه از دستگاه استفاده نکنید 

 .از فرو کردن دستگاه، یا سیم آن به داخل مایعات خودداری کنید 

 .از تمیز کردن مواد خطرناک با دستگاه خودداری کنید 

 .به جت بخار دست نزنید و آن را به سمت دیگران نگیرید 

 هشدار

  تنها از منبع برقی که دارای استانداردIEC60364 .میباشد، استفاده کنید 

 .دستگاه تنها باید به برق متناوب وصل شود. ولتاژ باید مطابق آنجه باشد که بر روی دستگاه نصب شده است 

  در اتاق های مرطوب مثل حمام، دستگاه را با یک آداپتورRCD .به صورت سری نصب نمایید 

  .کابل های رابط نامناسب ، خطرناک هستند 

 ط و کابل برق نباید در آب قرار بگیرد.محل اتصال سیم راب 

 .کاربر باید به صورت صحیح از دستگاه استفاده کند. هنگام کار با دستگاه باید به کودکان و نوزادان توجه کند 
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  دستگاه نباید توسط افراد دارای ناتوانایی جسمی یا فیزیکی مورد استفاده قرار گیرد مگر آنکه توسط دیگران کنترل شود و یا

 عات کامل را دریافت کرده و از خطرات آن آگاه باشند.اطال

  سال تنها در صورت نظارت افراد مسئول میتوانند از دستگاه استفاده کنند و باید از خطرات آن آگاه باشند. 8کودکان باالی 

 .کودکان نباید با این دستگاه بازی کنند 

 ارت انجام شود.تمیزکاری و نگهداری دستگاه نباید توسط بچه ها، و بدون نظ 

 .از رها کردن دستگاه بدون نظارت، هنگامی که در حین کار است خودداری کنید 

 .هنگام تمیز کردن دیوارهای داری پریز برق، مراقب باشید 

  از تمیز کردن اسید ها و مواد مخرب دیگر توسط دستگاه خودداریکنید. همچنین پودرهای احتراق آمیز  را با دستگاه تمیز نکیند و

 طر انفجار وجود خواهد داشت.خ

 .از مکش اجسام در حال سوختن، مثل ته سیگار، خودداری کنید 

 .در صورت ضربه خوردن یا افتادن دستگاه، آن را توسط خدمات پس از فروش چک کنید 

 احتیاط

 .مطمئن شوید سیم برق یا سیم رابط آسیب ندیده و سالم باشند 

  را خاموش کرده و از پریز بکشید.قبل از پر کردن مخزن دستگاه با آب، آن 

 .از پر کردن مخزن با مواد شوینده و اسیدها خودداری کنید 

 .از قرار دادن دستگاه در مجاورت گازهای روشن و الکتریکی و یا منابع دیگر گرما بپرهیزید 

 .کلیدهارا به آرامی فشار دهیدو از استفاده از اشیاء تیز مثل میخ، خودکار اجتناب کنید 

 .دستگاه را همانطور که توضیح داده شده است، در انبار نگه دارید 

 .کلید بخار نباید در حین کار قفل باشد 

 .قبل از کشیدن سیم برق، دستگاه را با کلید اصلی خاموش کنید 

 .از پیچیدن سیم به دور دستگاه، به خصوص زمانیکه گرم است، خودداری کنید 

 د.دستگاه را در معرض باران قرار ندهی 

 نصب موارد ایمنی

 ابزار های ایمنی جهت سالمت کاربر می باشند و نباید نادیده گرفته شوند.

 دکمه رهاسازی

 .دسته روی لوله مکش بخار، دارای یک دکمه رهاسازی است که از رها شدن بخار به صورت تصادفی جلوگیری میکند 

 کمه رهاسازی را فعال کنید.در صورت رها کردن دستگاه برای مدتی کوتاه، توصیه میشود که د 

 .برای فعال کردن مجدد بخار، دکمه رهاسازی را غیرفعال کنید 

 تشریح دستگاه

محتویات دستگاه در این دفترچه چاپ شده است، از کامل بودن آنها اطمینان حاصل کنید. در صورت کمبود این قطعات با فروشنده تماس 

 بگیرید.

 کلید اصلی .1
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 کلید جوشش بخار .2

 دهنده سطح کم آب چراغ نشان .3

 چراغ سطح فشار .4

 جراغ عملکرد جارو .5

 دسته حمل .6

 لوله پر کردن مخزن آب .7

 تنظیم بخار .8

 متصل کننده دستگاه .9

 شبکه خروج هوا .10

 چرخ .11

 سیم برق .12

 محفظه سیم برق .13

 دسته پارکینگ .14

 EPAفیلتر  .15

 HEPAاهرم بازکننده فیلتر  .16

 محفظه فیلتر آب .17

 دسته محفظه فیلتر آب .18

 درپوش فیلتر آب .19

 آب درپوش فیلتر .20

 فیلتر کف .21

 فیلتر دارای منافذ .22

 خم کننده لوله .23

 لوازم جانبی

 لوازم جانبی بخار

A لوله مکش بخار 

A1 محل اتصال لوازم 

A2 دکمه باز کننده قفل 

A3 دکمه بخار 

A4 دکمه مکش 

A5 دسته 

A6 پریز بخار 

A7 قفل پریز بخار 
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B لوله های مکش بخار 

B1 مکان پارکینگ 

B2 اهرم قفل 

C نازل زمین 

C1 برس 

C2 سری الستیکی 

C3 سری با الستیک سفت 

C4 قفل سری ها 

D نازل دسته مکش بخار 

D1 سری پهن شیشه پاک کن 

D2 سری باریک شیشه پاک کن 

D3  برسسری 

D4 پوشش حوله ای 

E نازل مکش بخار 

E1 قطعه افزایشی 

E3 برس گرد 

 لوازم جانبی جارو

E2  نازل کوچک 

F نازل درز 

G نازل بزرگ 

H  مبلمانبرس 

 لوازم دیگر

I پیمانه اندازه گیری 

J برس تمیز کننده لوله برای لوله ها و لوله مکش 

K کیف لوازم 
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L مهر و موم یدکی 

M مایع کف گیر 

 آماده سازی دستگاه

 پر کردن مخزن آب

 نکته

 میتوانید از آب شیر استفاده کنید.

درصد آب تصفیه شده  50درصد آب شیر و  50شود، پیشنهاد میشود که از  از آنجاکه آب دارای آهک است که میتواند منجر به ایجاد رسوب

 استفاده کنید.

 توجه

 در صورت پرکردن مخزن آب به صورت اشتباه به دستگاه آسیب میرسد

 .از آب تقطیر شده از خشک کن استفاده نکنید 

 .با مواد شستشو دهنده استفاده نکنید 

 درصد آب شیر استفاده کنید. 50درصد آب مقطر و  50نهایت از  از آب خالص تقطیر شده استفاده نکنید. در 

 .از آب باران استفاده نکنید 

 1Aشکل 

 .گردن فیلر مخزن آب را به سمت بیرون بکشید 

 2Aشکل 

 3Aشکل 

 .مخزن آب را با نیم لیتر آب پر کنید تا شناور نشان دهنده سطح آب دیده شود 

 در مخزن آب را ببندید.

 نکته

  به صورت خودکار با آب مخزن پر میشود. قبل از راه اندازی اولیه، مخزن آب باید دو بار پر شود.بویلر بخار 

 پر کردن محفظه فیلتر آب 

 توجه

 در صورت کار با مخزن آب خالی، دستگاه دچار مشکل میشود.

 مطمئن شوید محفظه فیلتر آب همیشه حین کار پر است.
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 1Bشکل 

 دسته مخزن آب را باال ببرید 

 ظه فیلتر آب را بیرون بکشیدمحف 

 B2شکل 

 .دسته را به سمت عقب بچرخانید 

 3Bشکل 

 .جایگاه فیلتر آب را خارج کنید 

  B4شکل 

  محفظه فیلتر آب را با آب شیر پر کنید تا نشانگر سطح آبMAX H2O .پوشیده شود 

 .یک پیمانه مایع کفگیر اضافه کنید 

 B3شکل 

 ب وارد کنید.جایگاه فیلتر آب را به محفظه فیلتر آ 

 B2شکل 

 .دسته را به جایگاه اولیه برگردانید تا قفل شود 

 1Bشکل 

 .محفظه فیلتر آب را با استفاده از دستگیره، به داخل دستگاه بگذارید 

آب نکته: عملکرد جارو به چرخش هوای مکش در فیلتر آب بستگی دارد. در حین کار، مواد مکیده شوده و جرم های مواد شوینده زمین، در 

جمع میشوند. گاهی این موضوع منجربه ایجاد کف میشود. در این زمان باید مایع کف گیر اضافه کنیم. مقدار کف اگر کم باشد مشکلی برای 

 دستگاه به وجود نمی آید.

 کار با دستگاه

 همیشه هنگام کار با دستگاه، آن را در حالت افقی قرار دهید.

 احتیاط

 تصادفی بخارخطر مصدومیت به دلیل خروج 

 .زمانی که از دستگاه استفاده نمیکنید، مراقب باشید که همیشه دکمه رهاسازی همیشه در حالت استاپ باشد 

 نکته: برای ادامه خروج بخار، با فشار مجدد دکمه، دکمه رهاسازی را آزاد کنید.

 1Cشکل 
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 .فالپ دستگاه را باز کنید 

 ک صدای کلیک باید شنیده شود.پالگین بخار را محکم در دستگاه قرار دهید. ی 

 2Cشکل 

 .دوشاخه اصلی را به دو شاخه بزنید 

 اتصال لوازم جانبی

 1Dشکل 

 .تمام لوازم جانبی را میتوان به صورت مستقیم به دسته یا لوله مکش بخار متصل کرد 

 2D شکل

 .برای اتصال دو لوله به یکدیگر، به جهت پیکان روی آن توجه کنید 

 جارو لوازم جانبی بخار و

 1Dشکل 

 .دسته یا لوله افزایش طول را به لوازم دلخواه وصل کنید 

 2Dشکل 

 احتیاط

 خطر مصدومیت به لحاظ بخار!

 .هنگام کار دستگاه، اهرم های قفل باید در حالت بسته باشند 

 )اهرم قفل کننده در وسط قرار دارد، )حالت باز 

  پایین بکشید)حالت بسته(.برای بستن لوازم: اهرم را به سمت راست و سپس به 

 .قبل از کار با دستگاه موقعیت لوازم را چک کنید 

 .برای قطع لوازم: اهرم را به سمت باال فشار داده و سپس به سمت چپ بچرخانید 

 .اکنون اهرم دوباره در وسط قرار دارد، لوازم را میتوان باز کرد 

 جارو کردن

 غبار و مایعات ریخته شده استفاده کرد. میتوانید از این دستگاه برای تمیز کردن گرد و

 احتیاط:

 خطر مصدومیت به خاطر خروج تصادفی بخار.

 .دکمه رهاسازی را فعال کنید 

 1Eشکل 
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 .دکمه اصلی را فشار دهید. اولین سطح چراغ های نشانگر برای عملیات مکش شروع به خاموش و روشن شدن میکنند 

 2Eشکل 

  دکمه مکش روی دسته را فشار دهید. عملیات مکش با کمترین توان شروع به کار میکند. اولین چراغ نشانگر به صورت مداوم روشن

 است. 

 .پایان عملیات مکش: دکمه مکش را فشار دهید 

 نکته: وقتی عملیات مکش را باز آغاز میکنید، دستگاه در حالت قبلی شروع به کار میکند.

 اروتنظیم عملکرد ج

 عملکرد مکش به سطحی که باید تمیز شود، بستگی دارد.

 2Eشکل 

 .دکمه مکش را فشار داده و نگه دارید 

  عملکرد مکش ابتدا به صورت مداوم افزایش میابد و سپس به صورت مداوم کاهش می یابد. این جریان با چراغ نشانگر نیز مشخص

 میشود.

 سطح/مواد سطح

 پرده 1

 مبل و اثاثیه 2

 فرش و موکت 3

 جاروکشی زمین و مایعات 4

 

 نکته: شماره های مشخص کننده سطح برابر با چراغ های نشانگر هستند.

 فیلتر آب

اگر سطح آب پسمانده در محفظه فیلتر آب به سطح ماکزیمم رسید، عملیات جارو کشی به صورت خودکار متوقف میشود. صدای موتور به 

 ه دستگاه خاموش میشود.ثانی 10گوش رسیده و سپس بعد از 

 1E شکل

 .دستگاه را روشن کنید 

 Iشکل 

 .آب پسمانده را از محفظه فیلتر آب بکشید 

 4Bشکل 

 .سپس، آب باید تا سطح مورد نیاز دوباره پر شود 
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 توجه:

 در صورت شروع کار بالفاصله بعد از خاموش شدن دستگاه، به دستگاه آسیب میرسد.

  نکنیدبرای جلوگیری از آسیب رسیدن به فیلتر هوای خروجی، دستگاه را در این حین روشن. 

 مراجعه کنید. "خالی کردن و تمیز کردن محفظه فیلتر آب "برای ادامه کار جارو، به بخش

 عملیات بخار

 1Eشکل 

 .کلید اصلی را فشار دهید. اولین سطح چراغ های نشانگر فالش میزنند 

 1Fشکل 

  بویلر بخار را بزنید، کلید روشن میشود.کلید 

 .منتظر شوید تا چراغ نشانگر برای فشار، روشن شود. دستگاه اکنون آماده عملیات میباشد 

 2Fشکل 

 .دکمه بخار روی دسته را فشار دهید. تا زمانی که دکمه را نگه دارید، بخار خارج میگردد 

 1Fشکل 

 هید.برای پایان کار، کلید بویلر بخار را فشار د 

 تنظیم جریان بخار

 خروج بخار را میتوان با کلید چرخشی کنترل بخار، تنظیم کرد.

 F3شکل 

 .برای افزایش جریان بخار: کلید چرخشی را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید 

 .برای کاهش جریان بخار: کلید چرخشی را بر خالف عقربه های ساعت بچرخانید 

  پاشین آب روی گیاهان، تمیز کردن پارچه، مبلمان و اثاثیه و غیره. (: برای2-1بخار مالیم: )تنظیمات 

  (: برای فرش، موکت، جدار پنجره و کف.3بخار نرمال: )تنظیمات 

  (: برای پاک کردن کثیف های سفت، لکه و روغن.5-4بخار سنگین)تنظیمات 

 پر کردن مخزن آب

 مخزن آب را می توان در هر زمانی پر کرد.

اگر مخزن آب خالی باشد،  فی در بویلر بخار موجود نباشد، پمپ به صورت خودکار، آب را از مخزن آب به بویلر بخار میبرد.نکته: اگر آب کا

 پمپ نمیتواند بویلر را پر کند و بخار متوقف میشود.

 .کمبود آب در مخزن آب توسط چراغ نشانگر و بوق مشخص میشود 
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 عملیات جارو و بخار

 1Eشکل 

  فشار دهید. اولین سطح چراغ نشانگر برای عمل مکش فلش میزند.دکمه اصلی را 

 1Fشکل 

 .کلید بویلر بخار را فشار دهید، کلید روشن میشود 

 .منتظر شوید تا چراغ نشانگر فشار روشن شود. اکنون دستگاه آماده استفاده است 

 2Eشکل 

 2Fشکل 

 .عملیات مکش در کمترین حالت آغاز شده و خروج بخار به  به صورت همزمان دکمه بخار و دکمه مکش را روی دسته فشار دهید

 صورت همزمان انجام می شود.

 کنار گذاشتن وسایل

 Gشکل 

 .هنگام توقف کار، لوله مکش بخار را در محل قرار گیری خود قرار دهید 

 حالت ذخیره انرژی

الت ذخیره انرژی میرود و بویلر خاموش میشود. اولین سطح دقیقه یا بیشتر استفاده نمیکنید، به صورت خودکار به ح 15اگر از دستگاه برای 

 . برای شروع مجدد کار :فلش میزند ، به صورت آهستهچراغ نشانگر برای مکش

 1Eشکل 

 کلید اصلی را خاموش کرده و مجددا روشن کنید. یا 

 2Eشکل 

 3Eشکل 

  ثانیه نگه دارید. 3دکمه مکش یا بخار را برای 

 خاتمه کار

 1Eشکل 

  اصلی را فشار دهید.کلید 

 C2شکل 

 .دو شاخه را از برق بکشید 



 

14 
 

 Hشکل 

 .دوشاخه بخار را از دستگاه بکشید. قفل دوشاخه بخار را پایین نگه دارید و دوشاخه بخار را از اتصال کننده دستگاه جدا کنید 

 نگهداری دستگاه

 توجه:

 .بعد از استفاده از دستگاه، لوازم جانبی را تمیزکنید 

  انبار کردن دستگاه، آن را تمیز کنید.قبل از 

 .تمام لوازم را جدا کنید 

 .تمام لوازم را با آب تمیز زیر شیر بشورید 

 .لوله ها را با برس تمیز کاری لوله، زیر شیر تمیز کنید 

 .لوازم را خشک کنید 

 .دستگاه را در جای خشک نگهداری کنید 

 تخلیه و تمیز کردن محفظه فیلتر آب

 1Bشکل 

  محفظه آب را بلند کنید.دسته 

 .محفظه فیلتر آب را بیرون بکشید 

 2Bشکل 

 .دسته را به سمت پشت بچرخانید 

 .جایگاه فیلتر آب را خارج کنید 

 Iشکل 

 .محفظه فیلتر آب را با کج کردن آن به سمت ابزار تخلیه، خشک کنید 

 Jشکل 

 .تمام اجزا را خارج کرده و در زیر آب بشورید 

 توجه

 رت صحیح در فیلتر متخلخل نصب نشود، به دستگاه آسیب میرسد.اگر لوله به صو

 .در هنگام نصب مطمین شوید که پیکان ها با یکدیگر تطابق پیدا کنند 

 3Bشکل 

 .فیلتر آب را مجددا در محفظه فیلتر آب وارد کنید 

 1Bشکل 
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 .محفظه فیلتر آب را به داخل دستگاه وارد کنید 

 1Bشکل 

  برگردانید تا در جایش قفل شود.دستگیره را به مکان اول 

 Lشکل 

 .سیم را جمع کنید و در محفظه کابل قرار دهید 

 Mشکل 

 .محفظه فیلتر آب را در جای خود قرار دهید 

 طرز استفاده از لوازم جانبی

 کاری لطفا قبل از تمیزکاری چرم و پارچه و سطوح پشمی، دفترجه راهنمای تولید کننده را مطالعه کنید، و همیشه یک تمیز

 آزمایشی روی یک سطح انجام دهید. بعد از خشک شدن سطح آزمایشی چک کنید که رنگ و جنس آن تغییر نکرده باشد.

  در هنگام تمیز کردن چوب کف ، توصیه میکنیم که دقت کنید، چرا که بخار میتواند منجر به از بین رفتن رویه واکس و پرداخت

 کوتاه ، تمیز کاری انجام دهید.چوب شود. پس توصیه میکنیم که در مقاطع 

 .برای سطوح حساس از کمترین سطح بخار استفاده کنید 

 .تمیز کردن استیل ضد زنگ: از برس سایشی استفاده نکنید. از نازل با لبه الستیکی استفاده کنید 

 نازل کف زمین

 توجه

 در صورتیکه سطح بخار زیاد باشد، ممکن است به مواد آسیب برسد.

 پارکت باید با بیشترین سطح مکش و کمترین سطح بخار تمیز شود. کف حساس، مثل 

 موارد مصرف

 .تمیزکاری سطوح وسیع، کف سرامیکی، موزاییک، پارکت، فرش و غیره 

 نازل کف با برس: برای سایش کف 

 .نازل کف با لبه الستیکی: برای مکش مایعات با سطوح نرم 

 .نازل کف با لبه الستیک سفت: تمیز کاری فرش 

 سوار کردن لوازم جانبی

 D3شکل 

 .مکانیسم قفل شونده نازل کف را به سمت خارج بکشید 

 .ابزار را در قسمت تحتحانی برس قرار دهید 

 .برای سفت کردن ابزار، مکانیسم قفل شونده را به سمت داخل بکشید 

 .برای برداشتن ابزار، مکانیسم قفل شونده را به سمت خارج بکشید 
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  کنید.ابزار را خارج 

  

 نازل کوچک

را هر چه نازل را به نقطه کثیف نزدیک تر کنید، اثر تمیزکاری بیشتر است چراکه درجه حرارت بخار وقتی از نازل خارج میشود بیشترین مقدار 

 دارد.

 مثال کاربرد

 .استفاده از نازل کوچک برای سطوحی که دسترسی به آن سخت است پیشنهاد میشود 

 جره، آینه و سطوح لعابی.تمیزکاری استیل، قاب پن 

 .گوشه های پله ها، قاب پنجره، چهارچوب در، پروفیل آلمنیومی 

 تمیز کردن کرکره و رادیاتور 

 نازل کوچک و لوازم جانبی

 توجه

 اگر از برس گرد بر سطوح حساس استفاده شود، ممکن است به آن آسیب برسد.

 .از برس گرد بر سطوح حساس استفاده نکنید 

  ز، کرکره، بین موزاییک ها، و غیرمناسب است.کثیفی های سمج روی سطوح کوچک مثل گابرس گرد برای 

 .افزایش طول: برای سطوحی که دسترسی به آنها دشوار است ، برای تمیزکاری گرمکن، چهارچوب در، پنجره و غیره 

 نازل دستی

 مثال کاربرد

 سطوح هموار مثل کاشی، سوفا و بالش مناسب است. استفاده از نازل مکش دستی برای شیشه های بزرگ و سطوح آینه ، 

 نازل دستی و لوازم جانبی

 .ابزار پهن تمیزکاری پنجره: چهارچوب پنجره و سطوح با ابعاد بزرگتر 

 ابزار باریک تمیزکاری پنجره: چهارچوب پنجره و سطوح با ابعاد کوچکتر 

  کاری و ساییدن.برس: برای فرش، پله ها، داخل خودرو، سطوح بافت. برای تمیز 

 .پارچه را روی نازل دستی بکشید. به خصوص برای سطوح قابل شستشوی کوچک، دوش و آینه 

 تمیزکردن شیشه

 توجه

 خطر آسیب رسیدن به شیشه سرد در اثر برخورد بخار گرم.

 .با حرارت کم قاب شیشه را گرم کنید 
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 توجه

 دارد.خطر خراب شدن نقاطی از پنجره که به هم چسبیده اند، وجود 

 .بخار را در این نواحی اعمال نکنید 

  سانتیمتری به شیشه اعمال کنید تا کل سطح به صورت یکنواخت مرطوب شود. 20بخار را از فاصله 

 .بخار را ببندید 

 .سطح شیشه را از باال به پایین با لبه الستیکی و با مکش خاموش بکشید 

 کنید. لبه الستیکی و قاب پایینی شیشه را درصورت نیاز پاک 

 نازل اثاثیه )کوچک(

 برای جارو کردن سطوح باریک مثل نقاط اتصال کاشی، چهارچوب در و کرکره. 

 نازل اثاثیه )بزرگ(

 برای تمیزکردن بافت مثل مبل، بالشت و صندلی ماشین.

 نازل شکاف

 برای لبه ها، مفاصل و گرم کن ها و نقاط دور از دسترس

 برس مبل

 عکس، کتاب و غیره.برای سطوح حساس مثل قاب 

 لوازم مخصوص

 برس گرد برای نازل ریز. 4کیت برس گرد و 

 HEPAفیلتر 

 مراقبت و نگهداری

 خطر

 خطر مرگ ناشی از جریان برق

 .قبل از تمیزکاری و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید 

 .منتظر شوید دستگاه سرد شود 

 .تعمیرات را به خدمات پس از فروش بسپارید 

 مراقبت

 توجه

 ، به آن آسیب میرسد. HEPAدر صورت اشتباه در تمیز کاری فیلتر
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 در صورت نیاز، در زیر جریان آب آن را تمیز کنید ولی برس نزنید.

 Kشکل 

  اهرم رهاسازی فیلترHEPA .را باال بکشیدو فیلتر را بردارید 

 .فیلتر را با آب سرد آب بکشید 

  جدا شود.با دقت فیلتر را تکان دهید تا کثیفی ها از آن 

 نکته

  منتظر شوید تا فیلترHEPA .خشک شود سپس آن را نصب کنید 

 .در صورت آسیب دیدن فیلتر، آن را جایگزین کنید 

  فیلترHEPA  ماه یکبار تمیز شود. 4باید هر 

  از مکان درست فیلترHEPA .در جایگاه اطمینان حاصل کنید 

 .فیلتر را با اهرم قفل کنید 

 رفع مشکل

دالیل ساده رخ میدهند و خود شما میتوانید مشکل را حل کنید. اگر شک دارید که مشکل ایجاد شده در اینجا درج شده  اغلب مشکالت به

 باشد، با خدمات مشترکین تماس بگیرید.

 خطر

 خطر مرگ بر اثر جریان برق.

 .قبل از مراقبت و نگهداری، دستگاه را از برق بکشید 

 .منتظر شوید دستگاه سرد شود 

  ممکن است توسط خدمات مشترکین قابل اجرا باشد.تعمیرات 

 دستگاه جارو نمیکشد.

 برق قطع شده است.

 برق را کشیده و اتصاالت را چک کنید.

 لوله ها بسته شده اند.

 ثانیه، موتور دستگاه به صورت خودکار برای امنیت بیشتر خاموش میشود. 10در صورت گرفته شدن لوله ها بیش از 

  کنید.دستگاه را خاموش 

 .گرفتگی را برطرف کنید 

 .دستگاه را روشن کنید 

 قدرت مکش ضعیف

 دستگاه گرفته است.
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 .یکی از لوله ها گرفته است 

 .جایگاه فیلتر آب را تمیز کنید 

 .آب محفظه فیلتر آب را عوض کنید 

 خراب شده است. HEPAفیلتر 

 .فیلتر را جایگزین کنید 

 عملکرد ضعیف در تمیزکاری

 آب خیلی کثیف است. آب در مخزن فیلتر 

 .آب آن را عوض کنید 

 هنگام مکش مایعات، آب نشت میکند.

 .کلید شناوری بسته است 

 .درپوش محفظه فیلتر آب را تمیز کنید 

 جارو مکش ندارد.

 .کلید شناوری بسته است 

 .جارو را خاموش کنید، چک کنید که سطح آب در مخزن مناسب باشد و دوباره ماشین را روشن کنید 

 

 مشخصات فنی

 اتصاالت الکتریکی 

ولت240-220  ولتاژ 

Ip X4 کالس محافظ 

I کالس حفاظتی 

 اطالعات عملکردی 

1100 وات   ظرفیت بویلر 

 

وات 1100  توربین توان اسمی 

مگاپاسکال 0.4  

 

 بیشترین فشار بخار

دقیقه 5  زمان گرمایش 

گرم بر دقیقه 65  کمیت بخار ماکزیمم 

 مقدار فیلینگ 

لیتر 0.45  ظرفیت بویلر 

لیتر 0.5  محفظه آب 

لیتر 1.2  محفظه فیلتر آب 

 ابعاد 
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 mm510 طول 

330 mm عرض 

340 mm ارتفاع 

9.1 kg )وزن ) بدون لوازم جانبی 

 صدا 

71dB سطح فشار صدا 

 


