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 نکات ایمنی

 این دستورات را قبل از استفاده به دقت مطالعه فرمائید.

  این دستگاه فقط برای استفاده خانگی طراحی شده، بهمین خاطر برای

 استفاده صنعتی و تخصصی مناسب نمی باشد.

  2006/95این دستگاه براساس استاندارد/EC  و دستورEMC  با کد

2004/108/EC .می باشد 

  این دستگاه را در نزدیکی چشم و گوش افراد استفاده ننمائید. احتمال

 آسیب دیدگی جدی می باشد.

  هرگز دستگاه را در مجاورت عوامل طبیعی قرار ندهید )نور

 خورشید، باران ...(

  دستگاه را در دسترس کودکان قرار ندهید که بسته بندی و کارتن

 خطرناک می باشد.

  این دستگاه تنها در صورتی قابل استفاده توسط افراد معلول ذهنی و

جسمی و یا کودکان می باشد که زیر نظر یک فرد سالم باشد و یا اینکه 

 نحوه و روش استفاده از دستگاه به آنها کامل آموزش داده شده باشد.

 سال سن می باشد که کامل 8باالی  ناسب استفاده افراداین وسیله م

  آموزش دیده و یا زیر نظر یک بزرگتر متعهد باشند. 

  .کودکان نباید با این دستگاه بازی نمایند 

 .همیشه دستگاه و کابل برق آنرا از دسترس کودکان دور نگهدارید 

 8کودکان زیر  رسدستدن و تعمیرات دستگاه باید دور از تمیز کر 

 ارت داشته باشد.ظباید بزرگتری بر آن ن یا سال باشد و

 د. ق از منبع های حرارتی دور می باشمطمئن شوید که کابل بر 

  قبل از اتصال کابل برق به پریز از همخوانی ولتاژ دستگاه با سیستم

 برق آن منطقه اطمینان حاصل فرمائید.

 د.شهمیشه دستگاه را به پریزی وصل کنید که به ارت وصل با 

 .دستگاه را روی یا نزدیک منابع حرارتی قرار ندهید 

  هیچ شیء را داخل دستگاه ننمائید و از ورود هرگونه شی به داخل

 دستگاه بامکش خودداری فرمائید.

 .سری دستگاه را مرتب از خاک و مو و پرز تمیز نگهدارید 

 .هرگز از دستگاه بدون فیلتر استفاده ننمائید 
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  اشیاء داغ مثل ته سیگار، زغال و یا کبریت را هرگز خاکستر داغ و یا

 که هنوز داغ می باشند را با این دستگاه تمیز ننمائید.

 عال زا را جارو ننمائید )مثل ژل استعال، تمایعات و یا اشیاء اش

 گازوئیل ...(

  ،هرگز دستگاه را در فضاهای خیلی محدود و مکان هائی که کفی

 مواد اسیدی می باشد استفاده ننمائید.آغشته به مواد شوینده و رنگ یا 

 دستگاه را با مبدل های برقی حرارتی روشن ننمائید.

  مواد اسیدی )مثل وایتکس، آمونیاک، لکه برهای اسیدی...( را با این

 دستگاه جارو ننمائید.

  دستگاه را داخل آب و یا دیگر مواد شوینده ننمائید. فقط با دستمال

 مرطوب تمیز نمائید.

 که کارتان تمام شد، دستگاه را قبل از جابجا کردن خاموش  هنگامی

 کرده و از پریز برق خارج نمائید.

  از خشک بودن دستان خود قبل از استفاده یا روشن نمودن دستگاه و یا

 دست زدن به دکمه اتصال و کابل برق اطمینان حاصل فرمائید. 

 .هرگز سیم برق را برای خارج نمودن از پریز نکشید 

 برق را در مجاورت اشیاء تیز و برنده قرار ندهید. کابل 

  در صورتیکه هرگونه تغییری خارج از استانداردهای کارخانه روی

ایمنی دستگاه بعهده دستگاه صورت پذیرد، هیچ مسئولیتی از نظر 

 بوده و دستگاه از گارانتی خارج می شود.شرکت ن

 تماٌ کابل برق آن هنگامی که می خواهید دستگاه را معدوم کنید، باید ح

قطع شود تا از استفاده مجدد آن اطمینان حاصل گردد. همچنین از 

قراردادن قطعاتی که می توانند  به افراد صدمه بزنند و یا توسط 

 کودکان مورد استفاده قرار گیرند، مطمئن شوید.

 همیشه این دفترچه راهنما را حفظ نمائید.
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 توضیحات دستگاه

 توضیحات کد

A فرش / کف برس 

B مخزن گرد و غبار 

C نگهدارنده فیلتر 

D فیلتر 

E دکمه آزاد کننده مخزن گرد و غبار 

F فیلتر خروج هوا 

G دکمه آزاد نمودن فیلتر خروج هوا 

H دکمه کنترل میزان مکش 

I  خاموش –دکمه روشن 

J  دستگیره آزاد کنندهدکمه 

K دستگیره 

L قطعه جمع کننده کابل برق 

M کابل برق 

N بدنه موتور 

O دکمه حالت برس 

 

 مشتری محترم،

 از حسن انتخاب شما کمال تشکر را دارد. 

در کارهای و استفاده کمتر انرژی این دستگاه اوولوشن آریته برای راحتی 

 روزانه شما طراحی شده است.

اطمینان کیفیت قطعاتی که در آن استفاده شده از هرلحاظ مطالعه گردیده و قابل 

 است.

قبل از استفاده از دستگاه اوولوشن آریته ما پیشنهاد می نمائیم تا این دفترچه 

 را به دقت مطالعه فرمائید.
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 نصب دستگاهنحوه 

 توجه!  

قبل از نصب و یا باز کردن  گاه را خاموش و کابل برق آنرا ازدست

 خارج نمائید.  از پریز برق قطعات

فشار دهید تا صدای کلیک را  (M)را روی بدنه موتور  (K)دستگیره  -

را  (J)(. برای جدا نمودن دستگیره از بده موتور دکمه 2بشنوید )شکل 

 فشار دهید و دستگیره را به سمت باال بکشید.

به بدنه موتور، به آرامی فشار دهید تا صدای  (A)برای نصب برس  -

 (.3کلیک را بشنوید )شکل 

 

 استفاده نحوه

 توجه!  

 خارج نمائید.  برق پریز از دستگاه را هنگامی که استفاده نمی شود

 بطور کابل کابل برق را باز نمائید. -

همیشه دستگاه را نگهدارید و از خاموش بودن دکمه روشن یا خاموش  -

 اطمینان حاصل فرمائید. به پریز اصلی دستگاه را وصل نمائید.

را بچرخانید  (H)م کنترل را فشار دهید. ولو (I)دکمه روشن/خاموش  -

 (.4و میزان مکش را تنظیم نمائید )شکل 

فضاهای بزرگ را با جلو و عقب بردن برس تمیز نمائید: این به  -

دستگاه این اجازه را می دهد تا تمام گردو غبار و پرزها را از کف 

 بردارد.

فشار دهید  را برای تمیز کردن سطوح سفت  (O)دکمه برس  -

را برای تمیز کردن سطوح نرم مثل  (O)دکمه برس لطفا (. 5)شکل 

 (.6قرار دهید )شکل  فرش به حالت 

 را برای خاموش کردن دستگاه فشار دهید. (I)روشن/خاموش دکمه  -

کابل برق دستگاه را در محلی که مشخص شده است نگهدارید )شکل  -

12.) 
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 تمیز کردن

 توجه!

ندهید. از دستمال مرطوب هرگز دستگاه را داخل و یا کنار آب قرار 

 جهت تمیز کردن دستگاه استفاده نمائید.

قبل از اتصال و یا خارج نمودن قطعات دستگاه را خاموش و از برق 

 خارج نمائید.

 قسمت های پالستیکی دستگاه را با دستمال مرطوب تمیز نمائید.  -

اجازه ندهید هیچگونه آبی وارد دستگاه شود. هرگز از مواد ضدعفونی 

ده استفاده ننمائید که ممکن است به قسمت های پالستیکی دستگاه کنن

 آسیب برساند.

 چگونگی تخلیه مخزن گرد و غبار

را در هربار استفاده تمیز نمائیٍد در غیر   (E)و فیلتر (B)مخزن گرد و غبار 

 اینصورت ممکن است در توان مکش دستگاه تأثیر بگذارد.

را فشار دهید. مخزن را  (C)دکمه آزاد نمودن مخزن گرد و غبار  -

 (.7بکشید و از جایگاه خارج نمائید ) شکل 

(. 8را از مخزن گرد و غبارخارج نمائید )شکل  (D)نگهدارنده فیلتر  -

(. نگهدارنده فیلتر و فیلتر را با 9را بیرون بکشید )شکل  ( E)فیلتر 

 اب تمیز نمائید..

 توجه!

فیلتر را فقط با آب خالی و بدون هیچگونه صابون و مواد شوینده 

 بشوئید.

 را خالی نموده و آب بشوئید.  (B)مخزن گرد و غبار  -

بگذارید تا کامل خشک شود و سپس مخزن را روی دستگاه نصب  -

 نمائید.
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 توجه! 

را بدرستی  (E)و فیلتر  (D)نگهدارنده فیلتر  دستگاه از استفاده از قبل

 بر روی مخزن گرد و غبار جانمائی نمائید.

مخزن گرد و غبار را با فشار دادن آن بر روی بدنه موتور در جایگاه  -

 خود قرار دهید و محکم فشار دهید تا صدای کلیک را بشنوید.

 چگونگی تمیز کردن فیلتر هوا

حتی این فیلتر خاص نقش بسزائی در جمع آوری گرد و خاک معلق در هوا و 

 باکتری ها دارد.

 فیلتر زیر محفظه خروج هوا دستگاه قرار دارد.

را فشار دهید. فیلتر را بیرون بکشید  (G)دکمه آزاد کننده فیلتر هوا  -

 (. 10)شکل 

 (.11فیلتر را با آب بشوئید )شکل  -

 توجه!

بدون استفاده از هرگونه مواد شوینده و صابون  خالص فیلتر را فقط با آب

 بشوئید.

از  واطمینان ماه( یکبار برای جلوگیری3-2بهتر است فیلتر را مرتب )هر 

 تعویض نمائید.باکتری در هوا هرگونه وجود 


