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 هشدارهای ایمنی

 قبل از استفاده از دستگاه راهنما را بخوانید

  از دوشاخه جدا کنیدقبل از جدا کردن دسته های دستگاه سیم برق را 

  آب گرم ، بخار بپرهیزیداز نزدیک کردن سیم برق به 

 برق را از پریز های دارای اتصال زمین استفاده شود 

 قطعات را با دست خیس و یا پا  لمس نکنید 

 در هنگام ترک کردن دستگاه قطعات را در محل خود استقرار داده و آنها در زمان بال استفاده بودن جدا کنید 

 از تمیز کردن فرهای برقی ، یخچال ها ، المپ ها و دیگر قطعات الکترونیکی از قطع بودن برق آنها اطمینان حاصل نمایید قبل 

  . هرگز در درون  مخزن بخار ، مواد شوینده ، عصاره و دیگر مواد شیمیایی نریزید 

  نشود(درون مخزن فقط آب آشامیدنی استفاده نمایید )از آب مقطر استفاده  . 

 !قطعات بخار ساز را به هیچ دستکاری نکنید . خطر سوختگی 

  به سوی انسانها و حیوانات نگیرید )خط سوختگی!( مستقیما بخار را جهت هرگز 

 هرگز جهت بخار را مستقیما به سوی اتصاالت الکتریکی نگیرید 

 .در هنگام استفاده دستگاه ، به شلنگ و قطعات آن فشار وارد نکنید 

 تفاده شود در )یا  با حفاظت زیادی استفاده شود ( در موارد زیر :بخار نباید اس 

 اشیاء  یا  قطعات از مبلمان که با پوشش چرمی ؛ ترکیبات مخملی و یا پارچه های خیلی ظریف -

 سطوح واکس خورده و یا رنگ شده ) در صورتی که بخار باعث آسیب واکس و یا رنگ شود(  -

 چاپ سیلک و یا چاپ شیشه  -

 چوب های پلیش شده  -

 ر تماس مستقیم با چسب ، سلیکون )در هنگام استفاده از بخار شدید ممکن است چسب و یا سلیکون از بین برود(د -

 خوانید  در محصول که بایستی مراجعه شود ................. در موارد ی که در این بروشور می

سانتیمتری  03تا  03ند )به وسیله اسپری کم/متوسط بخار توسط نازل دستگاه در فاصله هنگام زمستان شیشه ها باید از قبل حرارت داده شودر 

 شیشه( 

 با مواد شوینده :    3000Dلوازم فقط در مدل 

 مواد شوینده ؛ حتما از مواد بدون کف استفاده شود  جهت شستشو با  -

 سته قابل کنترل می باشدموتور مواد شنده دارای سه نتظیم مقدار اسپری مواد می باشد که از روی د -

خرید نمایید  KS Groupمواد شوینده مجاز را می توانید از مراکز معتبر فروش دستگاه  -



 

 

 (Fig 1,2)شکل  قطعات :
 جعبه فوقانی .1

 حلقه الستیکی ضربه گیر .2

 پوشش پایینی .0

 جعبه تحتانی .0

 درپوش خوراک بخار ساز )فقط آب آشامیدنی( .5

 در پوش مواد شوینده .6

 بخار و لوله مکنده قابل انعطافسوکت جهت  .7

 درب محافظ سوکت .8

 چرخهای عقب .9

 چرخهای کردان جلو .13

 درپوش دمنده .11

 محل نگهداری کابل )دور قطعه پیچیده می شود( .12

 کابل برق .10

 (LEDکلید خاموش و روشن شدن اصلی )با چراغ  .10

 پوشش مخزن قابل جدا شدن  .15



 

 



 

 
 (Fig3)شکل مشاهده عملیات های در حال اجرا : 

 مقدار فشار پمپ مواد شویندهکمترین  .1

 متوسط مقدار فشار پمپ مواد شوینده .2

 بیشترین مقدار فشار پمپ مواد شوینده .0

 )در زمانی که این چراغ روشن است ، کاربر می تواند از بخار و مکنده استفاده نماید(چراغ هشدار کمبود مواد شوینده  .0

 حداقل قدرت مکنده .5

 متوسط قدرت مکنده .6

 حداکثر قدرت مکنده .7

شانگر مواد جمع شده )در صورتی که این چراغ روشن شود تمام عملیات غیر فعال خواهد شد( می بایست مخزن جمع شده را تخلیه ن .8

 نموده و مجددا کار را آغاز نمود

 حداقل مقدار بخار .9

 متوسط مقدار بخار .13

 حداکثر مقدار بخار .11

 یر فعال خواهد شدنبود آب در مخزن بخار ساز )در هنگامی که چراغ روشن است عملیات غ .12

 دستگاه آماده کار جهت بخارشویی می باشد .10

  

 
 (Fig 4 and 8)شکل  : دسته کنترل بخار ساز/مکنده

 سوکت خرطومی قابل انعطاف .16

 لوله خرطومی دوکاره )انتقال بخار / مکنده آب و خاک  .17

 دسته کنترل بخار/مکنده/مواد شوینده .18



 

 دکمه کنترل بخار .23

 دکمه سفید رنگ –ردن مکش( کنترل مکنده )کم و یا زیاد ک .21

 دکمه قرمز رنگ –کنترل بخارساز )کم و یا زیاد کردن بخار(  .22

 (3000Dدکمه آبی رنگ )فقط در مدل  –کنترل مواد شوینده )کم و یا زیاد کردن اسپری مواد(  .20

 

 
 نصب قطعات :

د در انتهای ملحقات به همدیگر قفل می شوند. ( می توانند به دسته متصل شوند )به وسیله زائده موجو01-03-18تمام متعلقات )شماره 
(Fig.5) 

 

 
 (Fig. 6 and 7)سیستم فیلتر آب: 

 درپوش مخزن .20

 مخزن جداشدنی با دستگیره .25

a.  کثیفی های سنگینمحل جمع شدن 

b. مخزن آب جهت فرونشاندن خاک و زباله های سبک 

 سطح شناور سنج .26

 قطعه تقسیم کننده مخزن مواد جمع شده .27

 د شویندهدرپوش مخزن موا. 29

 



 

 
 قطعات استاندارد )همراه با دستگاه( :

 Extensionنازل  .19

 لوله دو کاره ضد حرارت .03

 حلقه قفل کردن )در تمام قطعات موجود می باشد( .01

 دارای قطعات :    cm 30برس بزرگ  .02

a. قاب مخصوص مکش خاک 

b.  الستیک دار جهت شستشو و مکش آب و خاکقاب 

c. قاب صلب جهت شستشوی فرش / مکش آب و خاک 

 جهت جمع آوری آب و خاک  ؛ دارای قطعات : cm 15برس کوچک  .00

a. قاب جهت شستشو و جمع آوری آب و خاک 

b. قاب الستیک دار جهت شستشو و شستشو و عملیات خاک 

c.  25قاب مخصوص تمیز کردن شیشه cm 

 20cmاسفنج با محافظ کش دار  .00

 قطعه چند کاره جهت نصب قطعات زیر :  .05

a. ات خشکقطعه عموی جهت مکش خاک و ضایع 

b. قطعه ذوذنقه ای جهت مکش مایعات 

c. برس پلی استر کوچک 

d. برس پلی استر کوچک 

e. برس استیل کوچک 

f.  برس پلی استر کوچکǾ60 mm 

g. کارکرد کوچک 

 آچار بکس جهت تخلیه بخارساز .06



 

 : اقدامات اولیه – 8
 : عملیات مکش  8.1

آب  500cc( و حدود Fig6شکل  20قطعات آب بندی مخزن را بردارید)شماره ( و  Fig1شکل  15پوشش پشت دستگاه )شماره 

 ( Fig7شکل  bقسمت  25)شماره آشامیدنی داخل مخزن بریزید. 

 ( را سر جای خود قرار دهید .15( و پوشش پشت دستگاه )20سپس قطعات آب بندی )

 

 :  هشدار 
کی که در دستگاه  وجود دارد اعالم هشدار کرده و مانع عملیات مکش هنگام کمبود و یا نبودن آب در مخزن مکنده قطعه الکترونی

 و در مواردی که در آب را نشان می دهدسطح ( که در داخل تانک قرار دارد Fig7شکل  62می گردد. درجه شناور )شماره 

 آن را تخلیه نمایید.تانک آب زیادی وجود دارد 

  عملکرد بخار :  8.2
 .آن را با آب آشامیدنی پر کنید  فقط تانک رابردارید وب در

 ب بامواد شوینده وعطرودیگر مواد شیمیایی اکیدا ممنوع می باشد .آپرکردن تانک بخار 

 پشتی آن البته نه خیلی محکمب پیچاندن در

 :تانک مواد شوینده   8.0
 در تانک رابردارید وموادشوینده رقیق شده با آب را درآن بریزید 

 هشدار :

از پر کردن مخزن توسط مواد کف کننده به  وینده ای که سازنده دستگاه توصیه می کند استفاده شود .فقط از مواد ش

شدن  شدت پرهیز شود و یا موادی که ممکن است گاز های سمی را منتشر کند و همچنین از موادی که در هنگام گرم

 آزار دهنده خواهند بود خودداری شود.

 : عملیات برنامه ریزی    8.0
آب قابل کنترل است . این قطعات توسط مدار کنترل می شود و برای بهینه  سط دسته کنترلی ؛ میزان بخار ، قدرت مکش و مقدارتو

 کردن کارایی و خواسته های کاربر استفاده می شود

 

 مکش مواد خشک و مایعات :   -9
 مکش خشک :   9.1

 توضیح داده شده است. 8اجرای عملیات در قسمت  -

)زیر در پوش( و مطمئن شوید که (  Fig2شکل  7( در قسمت سوکت )شماره Fig 8شکل  16لوله مکش )شماره  قطعه اتصالکردن وصل  -

 به درستی قطعه اتصال به دستگاه وصل شده است )برای خارج کردن آن دکمه قرمز رنگ را فشار داده و بکشید(

 قطعه مورد نیاز را متصل نمایید  -

 لوله مکنده -

 300mmبزرگ  برس -



 

 mm 150برس کوچک  -

 نازل چند کاره -

 پارویی مکش -

. با نگهداشتن این دکمه قدرت مکش در سه مرحله تنظیم می گردد )کم ، متوسط ، زیاد(  می شود فعالبا فشار دادن دکمه روی دسته  مکنده -

 . . با رها کردن دکمه قدرت مکش در همان مرحله قرار گرفته و ادامه پیدا می کند

 با فشار دادن دکمه سفید مکش متوقف می شود . 

 : مکش مایعات     9.2
 متصل نمایید 9.1قطعات و متعلقات مانند دستورالعمل   -

 ( ذخیره می گردد. Fig6شکل  25آب و یا خاک مکش شده در مخزن جمع آوری )شماره   -

روی رود در این هنگام موتور مکنده خاموش می گردد و چراغ قرمز  در صورتی که مایعات جمع آوری شده زیاد گردد و درجه شناور باال -

 دستگاه روشن شده و صدای هشدار به کار می افتد.

در هنگامی که این چراغ روشن شود بدین معنی است که مخزن دستگاه بیش از حداکثر مقدار پر شده است و می بایست مخزن را خارج نموده 

 و تخلیه نمایید.

 کردن خاک در آب : ته نشین    9.0
شکل  25از ابتکار سیستم ته نشین کردن آشغال توسط آب در مخزن جمع آوری استفاده شده است )شماره   3000D/3000در مدل های 

Fig6  در مخزن به حالت گردابی ابتدا ذرات درشت توسط توری استیل گرفته می شود و ذرات ریز نیز توسط آب جذب شده و ته نشیم می . )

 . در انتها نیز فیلتر اسفنجی نیز تعبیه شده است که غبارات مانده را جذب نماید . گردد

 در انتهای کار ، مخزن جمع آوری شده را برداشته و تخلیه نمایید و آن را شستشو دهید . احتیاط کنید به التسیک های آب بندی آسیبی وارد

 نشود.

 :تمیز کردن با بخار – 13
 ضیح داده شده است را اجرا کنیدتو 8اعمالی که در قسمت  -

 لوله ها و قطعه اتصال به دستگاه را وصل نمایید -

فعال شدن "چک کنید که چراغ سبز همچنین دقیقه روشن می شود ،  0( بعد از حدود  Fig3شکل  9چراغ بخار حداقل  )شماره  -

 زاد کردن بخار می باشد.روشن شود . این بدین معنی است که دستگاه آماده آ(  Fig3شکل  10)شماره  "فشار

برای افرایش دادن میزان بخار دکمه قرمز رنگ را فشار دهید .  زیر دسته قرار دارددر که دکمه مشکی رنگ برای آزاد شدن بخار  -

 روی دسته را فشار دهید.

گام تولید بخار ( هنگامی روشن می شود که میزان آب مخزن بخار کم شده است و در این هن Fig3شکل  12چراغ هشدار )شماره  -

 متوقف می گردد .

 :( 3000Dترکیب بخار و مواد شوینده )فقط مدل   -11
 !  مواد شوینده می تواند همزمان توسط بخار آزاد شود

 –و درجه آن را تنظیم نمایید )کم  ( را فشار دهیدFig4 شکل 20دکمه کنترل سبز رنگ روی دسته )شماره  ابتدابرای آزاد کردن مواد شوینده 

 زیاد( و سپس دکمه مشکی زنگ زیر دسته را فشار دهید تا بخار و مواد شوینده آزاد گردد. –توسط م

 .ثانیه خاموش می گردد 0ثانیه روشن شده و  3.0قرار دهید پمپ به مدت  کماگر مقدار مواد شوینده را بر روی مقدار 



 

 .ثانیه خاموش می گردد 2ثانیه روشن شده و  3.0دت قرار دهید پمپ به م متوسطاگر مقدار مواد شوینده را بر روی مقدار 

 .ثانیه خاموش می گردد 1ثانیه روشن شده و  3.0قرار دهید پمپ به مدت  زیاداگر مقدار مواد شوینده را بر روی مقدار 


