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 آضٌایی تا زستگاُ

 فه تاالیی- 13ذطٍجی تراض                            -1

 فه پاییٌی- 14ضاًِ سطاهیىی صاف وٌٌسُ هَ        -2

 جْت زضست تستي هرعى- زًساًِ ّای هحافظ                          -3

 LCDًوایطگط  -4

 ذاهَش تراض/زووِ ضٍضي -5

 (-)زووِ واّص زها  -6

 (+)زووِ افعایص زها  -7

 ذاهَش تطس/زووِ ضٍضي -8

 هرعى آب -9

  زضج360ِسین تطق تا گطزش  -10

 ٍضٍزی آب -11

 گیطُ هرعى آب -12
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 تَجْات الظم

 .پس اظ ّطگًَِ تواس تا ایي ترص زض طَل ػولیات تطحصض تاضیس. صفحِ زستگاُ زض ٌّگام واض تسیاض زاؽ ذَاّس تَز -1

 .ّطگع اظ ایي زستگاُ زض هحیط ّای هططَب ٍ یا ًعزیه هٌاتغ آب استفازُ ًىٌیس -2

چطا وِ تا ٍجَز ذاهَش ضسى هی تَاًس . اگط اظ ایي هحصَل زض حوام استفازُ هی وٌیس، حتوا ٌّگام اتوام واض زٍضاذِ آى ضا اظ تطق تىطیس -3

 .ذططًان تاضس

صاف وطزى هَی وَزواى، اضراصی وِ ًاتَاًی ّای تیٌایی، شٌّی ٍ تسًی زاضًس حتوا تا ًظاضت ٍ تَسط تعضگساالى اًجام ضَز ٍ پس اظ  -4

 .استفازُ تطس تراض ضا اظ زستطس وَزواى تِ زٍض ًگِ زاضیس

زض صَضتی وِ سین تطق زستگاُ آسیة زیس یا ذطاتی زض زستگاُ هطاّسُ ضس ٍ تِ طَض ولی ًیاظ تِ تؼویطات حتوا تَسط ًوایٌسگی ٍ یا افطاز  -5

 .هجاظ تؼَیط گطزز

 .سین تطق آسیة زیسُ، ًطت تطق ٍ یا ّط حالت غیطػازی زیگط: اظ ایي تطس زض ضطایط ظیط استفازُ ًطَز -6

 .پیص اظ سطٍیس ٍ یا تویع وطزى، ػولىطز ًازضست زستگاُ ٍ پس اظ استفازُ: زٍضاذِ تطق زض ضطایط ظیط اظ پطیع ذاضج گطزز -7

 .ّطگع ایي زستگاُ ضا زض آب فطًٍثطیس -8

 .تطای تویع وطزى تطس تراض اظ هَاز ضَیٌسُ ٍ ذطي استفازُ ًىٌیس -9
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 الساهات پیص اظ استفازُ
 ضٍش پط وطزى هرعى آب

زضپَش هرعى ضا تاظ وٌیس ٍ تا آذطیي همساض آى ضا . تطای ایي هٌظَض آى ضا تِ آضاهی تِ سوت فلص تىطیس. هرعى آب ضا اظ زستگاُ جسا وٌیس

زض ایي حالت صسای ولیىی اظ گیطُ )هرطى آب ضا تِ جای ذَز تطگطزاًیس ٍ اظ لطاض گطفتي صحیح آى زض جای ذَز هطویي ضَیس . پط وٌیس

 .(هرعى تِ گَش هی ضسس

 

 

 ًىات هْن تطای پط وطزى هرعى آب

.اظ آب تصفیِ ضسُ ٍ تسٍى اهالح استفازُ وٌیس -1   

 .ّطگع اظ آتی وِ زاضای هَاز هحلَل ٍ افعٍزًی هثل ذَضثَ وٌٌسُ، ًطم وٌٌسُ ٍ غیطُ است استفازُ ًىٌیس -2

 .ظهاًی وِ هیعاى آب زضٍى هرطى ون ضس، حتوا پیص اظ ازاهِ واض تایس زٍتاضُ پط ضَز تا ذللی زض واضوطز زستگاُ ایجاز ًطَز -3

 .هٌتظط ضَیس تا تطس تراض تِ واض ازاهِ زّس (یه ٍ ًین زلیمِ) ثاًیِ 90پس اظ ّط تاض پطوطزى هرعى آب تِ هست  -4

پس اظ پایاى واض تطای ضػایت تْساضت، ًطتی احتوالی آب ٍ ضسَب احتوالی ضسَتات زض زاذل هرعى، حتوا هرعى آب ضا ذالی ٍ تویع  -5

 .وٌیس
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 استفازُ اظ تطس تراض

 .زٍضاذِ زستگاُ اض تِ پطیع تطق تعًیس -1

 .ذاهَش تطس ضا ًگِ زاضیس تا زستگاُ ضٍضي ضَز ٍ ًوایطگط آى تِ حالت ضٍضي زضذَاّس آهس/زووِ ضٍضي

 

 .زهای هٌاسة ضا تٌظین وٌیس -2

 .استفازُ وٌیس (-)ٍ تطای ون وطزى زها اظ زووِ  (+)تطای تاال تطزى زها اظ زووِ .  زضجِ است150زهای اظ پیص تٌظین ضسُ ایي تطس 
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 ضاٌّوای استفازُ
 .ظهاى احتیاج زاضز (یه ٍ ًین زلیمِ) ثاًیِ 90تطس تراض تطای گطم ضسى تِ  -1

زض صَضتی وِ ایي ًوایطگط چطوه ًعز تِ ایي هؼٌی . ظهاًی وِ زهای زستگاُ تاال یا پاییي تطزُ هی ضَز، ًوایطگط زها چطوه ذَاّس ظز -2

 .است وِ تِ زهای زلرَاُ ضسیسُ است

 ثاًیِ تِ حالت لفل ٍاضز هی ضَز تا اظ تاال ٍ پاییي ضسى زها 5ظهاًی وِ زهای هطلثَ اًتراب هی ضَز، ایي زستگاُ تِ طَض ذَزواض ٍ پس اظ  -3

 .زض صَضت تواس ًاذَاستِ تا زووِ تٌظیوات جلَگیطی وٌس

 . زضجِ ساًتیگطاز است230 ٍ 210، 190، 170، 150 زضجِ لاتل تٌظین ٍ اًتراب ضاهل 5ایي زستگاُ زاضای  -4

 .اًتراب زضجِ هٌاسة تطای اًَاع هرتلف هَ طثك جسٍل ظیط است -5

 

  زضج230ِ  زضج210ِ  زضج190ِ  زضج170ِ  زضج150ِ

 تطای هَّای تسیاض ظرین تطای هَّای ظرین تطای هَّای هتَسط تطای هَّای ًطم هَّای حساس ٍ آسیة زیسُ

 

 .پس اظ ایٌىِ زستگاُ تراض وطز تطای چٌس ثاًیِ فه ّای زستگاُ ضا تستِ ًگِ زاضیس -6
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 ضٍش استفازُ

فه )زستگاُ ضٍ تِ تاال ٍ فه پاییٌی ضا ضٍ پاییي ًگِ زاضیس  (فه تاالی لسوتی است وِ تٌظیوات ٍ ًطاًگط ضا زاضز)ّویطِ فه تاالیی  -1

 .(پاییٌی لسوتی است وِ سَضاخ ّای ذطٍج تراض زاضز

 

 

 

 

 .هَّا ضا هحىن زض هیاى فه ّای تاالیی ٍ پاییٌی ًگِ زاضیس تا تراض تِ طَض ذَزواض اظ زستگاُ ذاضج ضَز -2

 .هَّا تىطیس تا تراض تِ توام سطح هَّا تطسس (ًَن هَ)تِ پاییي  (ضیطِ هَ)تطس ضا تِ ًطهی اظ تاال  -3

 

8 



 دفترچه راهنمای برس بخار

www.steambrushpro.com                                                                                                         www.araykala.com 

 حالت ذَاب

تطای ذاضج وطزى . ظهاًی وِ تِ هست یه ساػت اظ تطس تراض استفازُ ًوی وٌیس، ایي زستگاُ تِ طَض ذَزواض تِ ٍظؼیت ذَاب فطٍ هی ضٍز

 .ذاهَش تطس ضا تطای چٌس ثاًیِ تفطاضیس/زستگاُ اظ ایي ٍظؼیت وافی است تا زووِ ضٍضي

 

 

 ضاٌّوای ًگْساضی

 .پیص اظ السام تِ تویع وطزى تطس تراض حتوا زٍضاذِ آى ضا اظ تطق وطیسُ ٍ آب زاذل هرعى ضا ذالی وٌیس -1

 .تطای تویع وطزى اظ َّلِ ًوساض استفازُ وٌیس ٍ تِ ًطهی آى ضا ضٍی تطس تىطیس ٍ سپس آى ضا ذطه وٌیس -2

 .ّطگع اظ هَاز ذطي ٍ یا تویع ٍ پان وٌٌسُ تطای تویع وطزى ایي زستگاُ استفازُ ًىٌیس -3
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 پطسص ّای هتساٍل

 زض صَضتی وِ هَّاین صاف ًوی ضًَس چِ تایس تىٌن؟: پطسص -1

.آیا جْت تطس ضا زضست زض زست گطفتِ ایس؟ تِ تاال ٍ پاییي تَزى فه ّای تطس تَجِ وٌیس. الف: پاسد  

.آیا زضجِ حطاضت اًتراب ضسُ زضست است؟ لطفا ضاٌّوای اًتراب زهاض زٍتاضُ هطالؼِ وٌیس.         ب  

 اگط تراض اظ زستگاُ ذاضج ًطَز چِ وٌن؟: پطسص -2

 . ثاًیِ تثٌسیس تا زٍتاضُ تِ واض تیفتس90زض صَضتی وِ هیعاى آب زاذل هرعى ون است آى ضا پط وطزُ ٍ تطس ضا تطای هست . هیعاى آب هرعى ضا چه وٌیس. الف: پاسد

.هَلؼیت هرعى اب ضا چه وٌیس وِ تثیٌیس آیا زض جای صحیح لطاض گطفتِ است یا ذیط.         ب  

 .سَضاخ ّای ذطٍج تراض ضا تطای تستِ ًثَزى وٌتطل وٌیس.         ج

.تطس ّوچٌاى ذَب ػول ذَاّس وطز ٍلی هوىي است اظ زیسى تراض ًاتَاى تاضیس. زض هحیط ّای تسیاض هططَب ٍ تراض زاض.         ت  

 اگط زستگاُ گطم ًوی ضَز چِ وٌن؟: پطسص -3

 .اظ ٍجَز تطق زض زٍضاذِ ٍ پطیع اطویٌاى حاصل وٌیس. الف: پاسد

 .هوىي است تطس تراض زض حالت ذَاب تاضس.          ب

 زض صَضتی وِ زهای تطس تٌظین ًوی ضَز چِ وٌن؟: پطسص -4

 . ثاًیِ ًگِ زاضیس5ضا تطای  (+)یا  (-)تطای ذطٍج اظ ایي حالت زووِ . (ًوایطگط ًطاى لفل ضا ًطاى هی زّس)هوىي است زستگاُ زض حالت لفل ذَزواض تاضس . الف: پاسد
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 ضطایط گاضاًتی

 .حتوا اظ ایي زستگاُ تِ ضٍش هٌاسة ٍ تِ ّواى هٌظَض وِ ساذتِ ضسُ است استفازُ وٌیس -1

ضطایط گاضاًتی ایي زستگاُ ضاهل صسهاتی وِ تِ زلیل استفازُ ًاهٌاسة، تی تَجْی، ػسم ضػایت هَاضز آهسُ زض ایي زفتطچِ، استفازُ تا ٍلتاغ  -2
 .ًاهٌاسة ٍ یا ضطایط ًگْساضی ًاهٌاسة ٍاضز گطزز، ًوی ضَز

 :گاضاًتی تؼویطات زستگاُ زض ضطایط ظیط تاطل است -3

 .استفازُ اظ زستگاُ تا هیعاى آب ون ٍ یا تسٍى آب. الف
 .افعٍزى هَاز افعٍزًی تِ آب ٍ یا آب ًاهٌاسة زستگاُ. ب
 .ایطازتی وِ تِ ٍاسطِ ًَساًات ضسیس تطق ٍ ٍلتاغ ًاهٌاسة ایجاز ضًَس. ج
 .لطاض زازى زستگاُ زض هؼطض آفتاب ضسیس، آتص ٍ ظطتات ضسیس. ت
 .ایطازات ٍاضز آهسُ زض اثط سْل اًگاضی ٍ تی تَجْی. ج
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  تِ سفاضش آضایىاال"واٍش آظهَى ضاظی"ضطوت : تْیِ ٍ تطجوِ


