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حتذير

تنبيه

تنبيه

االستعامل اآلمن للمكواة

تعليامت هامة للسالمة

عريب

ا سالمتك وسالمة اآلخرين مهمة جدً
لقد قمنا بتزويد هذا الدليل وجهازك بإخطارات السالمة. قم دائامً بقراءة واتباع مجيع إخطارات السالمة.

عند استعاملك للمكواة، ينبغي دائامً اتباع تنبيهات السالمة االحتياطية األساسية، واملتضمنة ما ييل:
لتجنب احلمل الزائد عىل الدائرة الكهربائية، ال تعمد إىل تشغيل أي جهاز آخر بقدرة واط عالية عىل نفس    .1

الدائرة الكهربائية.   
ينبغي أن تتوافق فولطية الدخل مع قيمة الفولطية املبينة عىل املكواة.  .2

. قم باستعامل املكواة فقط للغرض املحدد هلا، وهو كيّ األقمشة عىل طاولة الكيّ  .3
للحامية من احلروق أو وقوع اصابات لألفراد، ال تعمد إىل كيّ أو تعريض األقمشة للبخار أثناء ارتدائها.  

ال تعمد إىل ترك املكواة دون مراقبة اثناء كوهنا موصلة بمأخذ التيار الرئييس.  .4
ينبغي ملء أو تفريغ املكواة هذه فقط عندما يكون قابس التيار مفصول.  .5

يمكن استعامل معظم مياه الصنبور العادية هلذه املكواة.  .6
يف املناطق التي حتتوي ماء شديد العرس، ينبغي استعامل ماء مقطر و/أو ماء حمىل.   

قم بفصل قابس التيار عند مغادرة الغرفة حتى ولو لفرتة قصرية.  .7
ة عن األطفال. ابقي املكواة بعيدً   

، فقد تتلف األجزاء العاملة يف املكواة. ا إىل استعامل منتجات التنظيف ببخار الكيّ ال تعمد أبدً  .1
ال تستعمل مواد مضافة للامء أو مواد بديلة للامء مثل املادة املنعمة لألقمشة أو املاء املعطر يف      .2

املكواة البخارية.  قد يؤدي ذلك إىل اتساخ القامش.   
يف حال مل يكن مفتاح اختيار بخار/جاف عىل وضعية اجلاف بعد االنتهاء من االستعامل، فسيتدفق املاء    .3

عىل اللوح السفيل للمكواة مماقد يؤدي إىل حدوث حروق عند االستعامل التايل للمكواة.   
ال تستعمل البخار أو نفث البخار عندما يكون سلك تيار املرتدد غري موصول، فسيبقى املاء      .4

باللوح السفيل للمكواة والذي قد يؤدي إىل االتساخ.   
يرجى عدم استعامل البخار أو نفث البخار عندما يكون قرص تنظيم درجة احلرارة قد تم ضبطه عىل ”0“.   

للحامية من أخطار حدوث الصدمة الكهربائية، ال تعمد إىل غمر املكواة أو السلك يف املاء أو أي سائل آخر.  .8
يف حال تلف سلك امداد التيار أو القابس، ينبغي استبداله من قبل وكيل الصيانة التابع للمصنع     .9

أو فني مؤهل مشابه وذلك لتجنب وقوع أي خطر.  
ا قبل ختزينها. ال تعمد إىل جعل السلك يالمس األجزاء الساخنة. اترك املكواة حتى تربد متامً  .10

قد حتدث حروق من مالمسة األسطح املعدنية الساخنة أو املاء الساخن أو البخار.  .11
انتبه عند قلب مكواة البخار. قد يترسب املاء الساخن من املكواة.   

ينبغي استعامل ووضع املكواة عىل سطح مستوي. توخى احلرص عند وضع املكواة عىل احلامل اخلاص    .12
هبا أن يكون يف وضعية مستوية.   

ال ينبغي استعامل املكواة يف حال وقوعها، أو عند وجود عالمات لتلف واضح أو وجود ترسب.  .13
ال تستعمل هذا اجلهاز واألسالك متشابكة. قد ينتج عن ذلك تلف سلك إمداد التيار.  .14

ا عن استعامل اجلهاز وقم بفصل القابس من مأخذ   يف حال مالحظة وجود دخان أو حريق، توقف فورً  .15
التيار الكهربائي. القيام بلك لتفادي نشوب احلريق أو حدوث الصدمة الكهربائية، وعىل الرغم من      

ذلك قم عىل الفور باالتصال بمندوب الصيانة أو الوكيل.   
هذا اجلهاز غري خمصص لالستعامل من قبل األفراد (بام فيهم األطفال) ذوي اإلعاقات احلركية أو     .16

احلسية أو العقلية، أو األشخاص الذين تنقصهم اخلربة أو املعرفة بطريقة اإلستعامل إال إذا تم االرشاف     
عليهم أو اعطائهم التعليامت املتعلقة باستعامل هذا اجلهاز من قبل شخص مسؤول عن سالمتهم.   

ينبغي االرشاف عىل األطفال للتأكد من عدم عبثهم باجلهاز.  .17

هذا رمز إنذار السالمة. يتم استعامله إلنذارك بأي أخطار حمتملة قد تكون قاتلة أو تتسبب 
بوقوع إصابة. سوف تتبع إخطارات السالمة رمز إنذار السالمة وإحد الكلمتني "حتذير" 

أو "تنبيه". تعني هاتان الكلمتان:

سوف تعلمك إخطارات السالمة باألخطار املحتملة وكيفية جتنبها والتقليل من فرصة وقوع إصابة وماذا 
يمكن أن حيدث يف حال عدم اتباع التعليامت.

. إن املكواة هي جهاز يستعمل فقط لكيّ األقمشة عىل طاولة الكيّ

لالستعامل الصحيح للمكواة اخلاصة بك، قم بقراءة ما تبقى من تنبيهات السالمة وتعليامت التشغيل.

توصف هذه احلاالت التي قد تؤدي إىل الوفاة 
أو وقوع اإلصابات اخلطرية.

لتقليل  من خطر وقوع االصابات الشخصية 
وتلف املكواة اخلاصة بك:

لتقليل أخطار احلروق أو حدوث الصدمة 
الكهربائية أو نشوب احلريق أو وقوع إصابة 

األشخاص:

توصف هذه احلاالت التي قد تؤدي إىل وقوع 
إصابة أو تلف ممتلكاتك.

Panasonic ا لرشائك مكواة شكرً

احتفظ هبذه التعليامت
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األشخاص:

توصف هذه احلاالت التي قد تؤدي إىل وقوع 
إصابة أو تلف ممتلكاتك.

Panasonic ا لرشائك مكواة شكرً

احتفظ هبذه التعليامت

12

A5_Bara.indd   21 2009/07/28   10:00:50



حتذير

تنبيه

تنبيه

توجيهات للمساعدة عىل الكيّ

كيفية تعبئة املاء

كيفية االستعامل كمكواة بخار
كيفية االستعامل كمكواة جافة

حيتوي قرص اختيار درجة احلرارة ملكواة Panasonic عىل كلامت ونقاط ورموز للبخار. 
متثل األرقام رموز 3 مستويات لدرجة احلرارة:

حتتوي بعض األقمشة عىل ملصقات هبذه النقاط لداللة 
. عىل اختيار هتيئة درجة احلرارة املناسبة للكيّ

توصياتوضعية مفتاح اختيار بخار/جافمنطقة درجة احلرارة
ينصح به لالستعامل مع األقمشة الرقيقة أو الناعمة.

درجة احلرارة كافية لتوليد بخار عادي. من درجة احلرارة هذه يمكنك اختيار 
ا لنوع القامش. بخار منخفض، بخار متوسط وفقً

يمكن اختيار أي درجة بخار بام فيها البخار العايل، لألقمشة التي 
تتطلب الكثري من البخار (مثل األقمشة السميكة والقطع ذات 

التجعدات الصعبة).

ال تعمد إىل استعامل مفتاح اختيار بخار/جاف إال إذا كانت املكواة ساخنة بشكلٍ كافٍ النتاج البخار.
وإال قد يترسب املاء من الفتحات بدالً من البخار.

قم بتحريك مفتاح اختيار بخار/جاف لوضعية اجلاف.  .1
ضع املكواة بشكل عمودي، واضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل"0".  .2

قم بتوصيل قابس املكواة.  .3
قم بضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل الوضعية املرغوبة.  .4

قم بامحاء املكواة حتى ينطفىء ضوء مؤرش تشغيل منظم درجة احلرارة. يكون ذلك عادةً حلوايل 1-2 دقيقة.  .5

بخار منخفض

بخار متوسط

بخار عايل

"Linen" إىل "Wool"

"Linen"

"Linen" إىل

يمكن استعامل معظم مياه الصنبور هلذه املكواة. إذا كان املاء شديد العسورة، فينبغي استعامل ماء مقطر أو 
ماء حمىل. ال تعمد إىل استعامل املاء الذي متت معاجلته من خالل أنظمة تنقية املياه املنزلية، فهذا املاء حيتوي 
عىل معادن قد تكون مؤذية للمكواة. ال تعمد إىل استعامل مواد مضافة للامء أو مواد بديلة للامء مثل املادة 

املنعمة لألقمشة أو املاء املعطر يف مكواة البخار.  قد يؤدي ذلك إىل اتساخ القامش أو تلف املكواة.
خالل االستعامل، سيتم تفعيل نظام الصامم التلقائي عند انخفاض درجة حرارة سطح اللوح السفيل. ويف نفس 

الوقت، سيتوقف البخار. إن سامع صوت طقطقة  ليس دليالً عىل وجود عطل. 
 سييضء ضوء مؤرش تشغيل منظم درجة احلرارة، انتظر حتى ينطفىء ضوء مؤرش تشغيل منظم درجة احلرارة.

عند إضافة املاء للمكواة يرجى التأكد من إمساك كامل املكواة بشكل ثابت لتجنب السقوط وإال قد ينتج عن 
ذلك وقوع إصابات.

ال تعمد إىل تعبئة خزان املاء بشكل زائد. سيخرج البخار من الفتحات واملكواة موضوعة  بشكل  تنبيه: 
عمودي.

قم بتعبئة املكواة كام هو مبني يف "كيفية تعبئة املاء".  .1

مالحظة:

مالحظة:

حرارة منخفضة
حرارة متوسطة

حرارة مرتفعة

تأكد من أن املكواة غري موصولة باملخرج الكهربائي قبل تعبئتها باملاء.
قم بتحريك مفتاح اختيار بخار/جاف عىل وضعية اجلاف لتجنب  .1

 ترسب املاء. قم بفتح فتحة تعبئة املاء. وامسك املكواة كام 
 "MAX" هو مبني وقم بتعبئة املكواة باملاء حتى مستو

(حوايل 200 مل). استعمل كأس للتعبئة (انظر املالحظة).
 ال تعمد إىل التعبئة بشكل زائد. تأكد من املستو  .2

الصحيح لتعبئة املاء من خالل جعل املكواة بوضع عمودي.
. قم بإغالق فتحة تعبئة املاء، وإال قد تتناثر قطرات املاء من خزان املاء خالل الكيّ  .3

قم بوضع املكواة بشكل عمودي واحرص عىل أن يكون قرص اختيار درجة احلرارة مضبوطًا عىل "0".  .2
قم بتوصيل قابس سلك التيار املرتدد باملخرج الكهربائي.  .3

.("Linen" إىل "Wool") اضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل منطقة البخار  .4
قم بإمحاء املكواة حتى ينطفىء ضوء املؤرش، يكون ذلك عادةً بعد 1-2 دقيقة.   .5

سييضء وينطفىء هذا الضوء خالل الكيّ لإلشارة عىل حفظ درجة احلرارة التي تم اختيارها بقرص اختيار احلرارة.  
اعمد إىل إبقاء املكواة بشكل أفقي وقم بتحريك مفتاح اختيار بخار/جاف إىل وضعية البخار. مفتاح     .6

أختيار  بخار/جاف منظم كالتايل.  

يف حال وضع املكواة بالوضع العمودي، سيتوقف البخار.  .7

13 14

منطقة البخار

مؤرش
 مستو 
“MAX”

(NI-JW670C/JW660T)(NI-JW650T)
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توجيهات للمساعدة عىل الكيّ

كيفية تعبئة املاء

كيفية االستعامل كمكواة بخار
كيفية االستعامل كمكواة جافة
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كيفية استعامل خاصية ¤الرش¤

كيفية استعامل خاصية ¤البخار العمودي¤ 
(NI-JW670C/JW660T فقط)

التنظيف الذايت (NI-JW670C/JW660T فقط)

كيفية استعامل خاصية ¤نفث البخار¤
 (NI-JW670C/JW660T فقط)

مالحظة:
. قد تتعرض بعض  قبل استعامل خاصية الرش، حتقق من البطاقة املوجودة عىل القامش حول تعليامت الكيّ

األقمشة للبقع أو االتساخ بسبب الرطوبة.

مع خاصية التنظيف الذايت يمكنك التخلص من البقايا املعدنية يف حجرية توليد البخار وفتحات البخار 
فتعمل بذلك عىل جتديد املكواة يف كل مرة لتطويل عمر خاصية الكي بالبخار.

لذلك من الرضوري تشغيل خاصية التنظيف الذايت بعد كل عملية كيّ بالبخار ملنع الرواسب املعدنية من التصلب.

ال  تستعمل "زر نفث البخار" حتى ينطفىء ضوء مؤرش تشغيل منظم درجة احلرارة بعد ضبط قرص هتيئة 
درجة احلرارة عىل "Linen". قد يترسب املاء الساخن من اللوح السفيل ويتسبب بحروق. ويؤدي إىل الصدأ.

للحصول عىل نتائج أفضل الستعامل البخار العمودي، قم بتعليق 
ا كيّ الستائر والستائر الرقيقة  املالبس بعالقة املالبس. يمكن أيضً
بالبخار فور تعليقهم. أبقي املكواة بعيدة عن جسمك، وقريبة من 

القامش لكن دون مالمسته. اعمل عىل سحب القامش ليصبح 
ا بيدك األخر واضغط عىل زر البخار العمودي (زر نفث  مشدودً
البخار) بفواصل 2-5 ثواين، أثناء مترير املكواة فوق القامش املجعد.

تزود خاصية "نفث البخار" كمية بخار أكثر والذي يتغلغل باملالبس ممايفيد يف إزالة التجعدات 
الصعبة. تعمل خاصية "نفث البخار" بشكل صحيح فقط يف وضعية "Linen" املوجودة عىل قرص 
اختيار درجة احلرارة عند الكيّ بالبخار أو الكيّ اجلاف ( يف حال استعامهلا يف هتيئة أقل، سيحدث 

تبقع باملاء وذلك بسبب درجة حرارة املكواة غري الكافية لتحويل املاء إىل بخار). يف حال عدم 
استعاملك خاصية "نفث البخار" ملدة طويلة، فمن الرضوري تنظيف املكواة من الداخل قبل استعامل 

ا عن طاولة  هذه اخلاصية يف كيّ املالبس. ببساطة، قم بتجربة خاصية "نفث البخار" عدة مرات بعيدً
الكيّ واملالبس املراد كيّها. هذا سيمنع من ظهور البقع البنية أو بقع املاء عىل املالبس.

ا يف إزالة التجاعيد الصعبة والرتطيب الزائد حيث يلزم. تفيد خاصية الرش حتديدً
يمكن استعامل خاصية الرش مع الكيّ اجلاف أو الكيّ بالبخار.

ببساطة قم بالضغط عىل زر الرش         عند احلاجة إىل الرش.  .1

يف حال مل يعمل الرش مبارشةً واصل الضغط عليه حتى يعمل.  
للحصول عىل رش دقيق، قم بضغط الزر بشكل متكرر.  .2

للحصول عىل رش قوي قم بضغط الزر ببطء. للحصول 
عىل نتائج أفضل اضغط الزر برسعة وبشكل كامل.

ا إىل كيّ املالبس أثناء ارتدؤها أو توجيه مكواتك باجتاه أي أحد أثناء إطالق البخار. ال تعمد أبدً  .
ا عن مناطق نفث البخار عند استعامل خاصية البخار العمودي. قم بإبقاء اليدين والوجه بعيدً  .

قم بتعبئة املكواة كام هو مبني يف قسم "كيفية تعبئة املاء".  .1
قم بوضع املكواة بشكل عمودي واحرص عىل أن يكون قرص اختيار   .2

درجة احلرارة مضبوطًا عىل "0".
قم بتوصيل مقبس سلك التيار املرتدد باملخرج الكهربائي.  

."Linen" اضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل الوضع  .3
قم بإمحاء املكواة حتى ينطفىء ضوء املؤرش، يكون ذلك عادةً حلوايل    .4

1-2 دقيقة.
ببساطة قم بالضغط عىل "زر نفث البخار" عند احلاجة إىل بخار.   .5

واضغط "زر نفث البخار" عدة مرات عند كل عملية كي.
اترك جماالً ملدة 2-5 ثانية بني كل استعامل "لزر نفث البخار" وذلك   .6

لتفادي بقع املاء. يمكن استعامل قامش واقي إذا لزم األمر.

قم بتفقد مستو املاء، ينبغي أن يتعد مستو املاء النصف.  .1
ا عندما يكون مستو املاء أقل من نصف ممتىلء، اعمد إىل تعبئة املاء وفقً  

للتعليامت يف قسم "كيفية تعبئة املاء".
قم باإلمحاء وهي مضبوطة عىل "Linen" (ملدة 1-2 دقيقة تقريبًا).  .2

احرص عىل أن يكون اختيار بخار/جاف يف وضعية اجلاف.  
اضبط القرص عىل "0" وانزع قابس التيار املرتدد.  .3

أمسك املكواة بشكل أفقي فوق املغسلة.  .4
قم بالضغط عىل "زر نفث البخار" برسعة (عىل األقل 3 مرات لكل ثانية)  .5

حوايل 20-30 مرة.
خالل عملية التنظيف الذايت، قم بإمالة املكواة باجتاه األعىل واألسفل ببطىء  .6

للمساعدة عىل تنظيف الداخل بالكامل وجعل املاء خيرج من فتحات اللوح السفيل.
ا عن اخلروج من فتحات اللوح السفيل. بعد االنتهاء من التنظيف  تأكد من أن املاء والبخار قد توقف متامً  .7

الذايت، قم بتفريغ خزان املاء من املاء املتبقي وذلك بقلب املكواة.

تنبيه

حتذير
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كيفية استعامل خاصية ¤الرش¤

كيفية استعامل خاصية ¤البخار العمودي¤ 
(NI-JW670C/JW660T فقط)

التنظيف الذايت (NI-JW670C/JW660T فقط)

كيفية استعامل خاصية ¤نفث البخار¤
 (NI-JW670C/JW660T فقط)

مالحظة:
. قد تتعرض بعض  قبل استعامل خاصية الرش، حتقق من البطاقة املوجودة عىل القامش حول تعليامت الكيّ

األقمشة للبقع أو االتساخ بسبب الرطوبة.

مع خاصية التنظيف الذايت يمكنك التخلص من البقايا املعدنية يف حجرية توليد البخار وفتحات البخار 
فتعمل بذلك عىل جتديد املكواة يف كل مرة لتطويل عمر خاصية الكي بالبخار.

لذلك من الرضوري تشغيل خاصية التنظيف الذايت بعد كل عملية كيّ بالبخار ملنع الرواسب املعدنية من التصلب.

ال  تستعمل "زر نفث البخار" حتى ينطفىء ضوء مؤرش تشغيل منظم درجة احلرارة بعد ضبط قرص هتيئة 
درجة احلرارة عىل "Linen". قد يترسب املاء الساخن من اللوح السفيل ويتسبب بحروق. ويؤدي إىل الصدأ.

للحصول عىل نتائج أفضل الستعامل البخار العمودي، قم بتعليق 
ا كيّ الستائر والستائر الرقيقة  املالبس بعالقة املالبس. يمكن أيضً
بالبخار فور تعليقهم. أبقي املكواة بعيدة عن جسمك، وقريبة من 

القامش لكن دون مالمسته. اعمل عىل سحب القامش ليصبح 
ا بيدك األخر واضغط عىل زر البخار العمودي (زر نفث  مشدودً
البخار) بفواصل 2-5 ثواين، أثناء مترير املكواة فوق القامش املجعد.

تزود خاصية "نفث البخار" كمية بخار أكثر والذي يتغلغل باملالبس ممايفيد يف إزالة التجعدات 
الصعبة. تعمل خاصية "نفث البخار" بشكل صحيح فقط يف وضعية "Linen" املوجودة عىل قرص 
اختيار درجة احلرارة عند الكيّ بالبخار أو الكيّ اجلاف ( يف حال استعامهلا يف هتيئة أقل، سيحدث 

تبقع باملاء وذلك بسبب درجة حرارة املكواة غري الكافية لتحويل املاء إىل بخار). يف حال عدم 
استعاملك خاصية "نفث البخار" ملدة طويلة، فمن الرضوري تنظيف املكواة من الداخل قبل استعامل 

ا عن طاولة  هذه اخلاصية يف كيّ املالبس. ببساطة، قم بتجربة خاصية "نفث البخار" عدة مرات بعيدً
الكيّ واملالبس املراد كيّها. هذا سيمنع من ظهور البقع البنية أو بقع املاء عىل املالبس.

ا يف إزالة التجاعيد الصعبة والرتطيب الزائد حيث يلزم. تفيد خاصية الرش حتديدً
يمكن استعامل خاصية الرش مع الكيّ اجلاف أو الكيّ بالبخار.

ببساطة قم بالضغط عىل زر الرش         عند احلاجة إىل الرش.  .1

يف حال مل يعمل الرش مبارشةً واصل الضغط عليه حتى يعمل.  
للحصول عىل رش دقيق، قم بضغط الزر بشكل متكرر.  .2

للحصول عىل رش قوي قم بضغط الزر ببطء. للحصول 
عىل نتائج أفضل اضغط الزر برسعة وبشكل كامل.

ا إىل كيّ املالبس أثناء ارتدؤها أو توجيه مكواتك باجتاه أي أحد أثناء إطالق البخار. ال تعمد أبدً  .
ا عن مناطق نفث البخار عند استعامل خاصية البخار العمودي. قم بإبقاء اليدين والوجه بعيدً  .

قم بتعبئة املكواة كام هو مبني يف قسم "كيفية تعبئة املاء".  .1
قم بوضع املكواة بشكل عمودي واحرص عىل أن يكون قرص اختيار   .2

درجة احلرارة مضبوطًا عىل "0".
قم بتوصيل مقبس سلك التيار املرتدد باملخرج الكهربائي.  

."Linen" اضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل الوضع  .3
قم بإمحاء املكواة حتى ينطفىء ضوء املؤرش، يكون ذلك عادةً حلوايل    .4

1-2 دقيقة.
ببساطة قم بالضغط عىل "زر نفث البخار" عند احلاجة إىل بخار.   .5

واضغط "زر نفث البخار" عدة مرات عند كل عملية كي.
اترك جماالً ملدة 2-5 ثانية بني كل استعامل "لزر نفث البخار" وذلك   .6

لتفادي بقع املاء. يمكن استعامل قامش واقي إذا لزم األمر.

قم بتفقد مستو املاء، ينبغي أن يتعد مستو املاء النصف.  .1
ا عندما يكون مستو املاء أقل من نصف ممتىلء، اعمد إىل تعبئة املاء وفقً  

للتعليامت يف قسم "كيفية تعبئة املاء".
قم باإلمحاء وهي مضبوطة عىل "Linen" (ملدة 1-2 دقيقة تقريبًا).  .2

احرص عىل أن يكون اختيار بخار/جاف يف وضعية اجلاف.  
اضبط القرص عىل "0" وانزع قابس التيار املرتدد.  .3

أمسك املكواة بشكل أفقي فوق املغسلة.  .4
قم بالضغط عىل "زر نفث البخار" برسعة (عىل األقل 3 مرات لكل ثانية)  .5

حوايل 20-30 مرة.
خالل عملية التنظيف الذايت، قم بإمالة املكواة باجتاه األعىل واألسفل ببطىء  .6

للمساعدة عىل تنظيف الداخل بالكامل وجعل املاء خيرج من فتحات اللوح السفيل.
ا عن اخلروج من فتحات اللوح السفيل. بعد االنتهاء من التنظيف  تأكد من أن املاء والبخار قد توقف متامً  .7

الذايت، قم بتفريغ خزان املاء من املاء املتبقي وذلك بقلب املكواة.

تنبيه
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قم بالكيّ عىل منشفة إلزالة قطرات املاء املتبقية أسفل املكواة.  .8
ا إىل ختزينها بوضعها عىل   قم برتك املكواة حتى تربد ثم خزهنا بوضعها عىل مؤخرة االستناد. ال تعمد أبدً  .9

اللوح السفيل أو بوجود املاء بداخلها.  
يف حال أن املاء ال يزال داخل اللوح السفيل بعد عملية التنظيف الذايت، قم بتجفيف املكواة بتهيئتها     .10
عىل "Linen" حتى يتبخر املاء املتبقي. بعد أن جتف املكواة، اتبع التعليامت يف قسم ”بعد كل استعامل“.   

بعد كل استعامل
اضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل "0".  .1

قم بإيقاف تشغيل املكواة ثم افصل القابس.  .2
قم بتفريغ املكواة مبارشةً بعد االستعامل.  .3

ال تقم بتخزين املكواة واملاء بداخلها.  
قم بتحريك مفتاح اختيار بخار/جاف إىل وضعية اجلاف.  .4

يف حال أن مفتاح اختيار  بخار/جاف ليس عىل وضعية اجلاف بعد   
االستعامل، فسينتقل املاء املتبقي إىل اللوح السفيل ويؤدي إىل تلفه وقد ينتج 

عن ذلك حروق خالل بداية االستعامل القادم للمكواة.
قم باالنتظار حتى تربد املكواة قبل ختزينها، ضعها دائامً عىل مؤخرة االستناد   .5

حلامية اللوح السفيل من اخلدوش أو الصدأ أو البقع.

يف حال تلف أو تعطل املكواة نتيجةً ألحد األسباب املدرجة يف القائمة أدناه فال يمكن استبدال أو تصليح املكواة من قبل 
Panasonic وتعد مسؤولية العميل:

ا لتعليامت االستعامل أو تم العبث باملكواة. عدم استعامل املكواة وفقً  .1
تلف املكواة خالل عملية النقل بعد رشاءها أو تعطلها بسبب السقوط.  .2

عدم استعامل املكواة يف االستعامل املنزيل املحدد (مثل االستعامالت الصناعية، إلخ).  .3
تصدأ اللوح السفيل أو انغالق فتحات البخار.  .4

أي تلف لألجزاء البالستيكية أو املعدنية بسبب السقوط أو سوء االستعامل أو الرتسب الزائد لفلوريد الكالسيوم.  .5
تلف اللوح السفيل بسبب كيّ املواد الصلبة ( األزرار، إلخ).  .6

تلف سطح املكواة بسبب املواد املعدنية.  .7
العطل الناتج عن نفث البخار الزائد عند عدم استعامل املكواة، عىل سبيل املثال عندما تكون املالبس مغلفة أو عند    .8

. وضع املكواة بشكل عمودي عىل طاولة الكيّ  

ا إىل استعامل منظفات يف املكواة البخارية ، فقد تتلف األجزاء العاملة يف املكواة. ال تعمد أبدً

إبقاء فتحات البخار نظيفة

نظام منع التنقيط (سد املاء بشكل تلقائي) 

كيفية العناية باملكواة اخلاصة بك

ملحوظة

املواصفات

يعمل النظام املانع للتكلس (Calc Cut) الداخيل يف خزان املاء باستمرار عىل تقليل نسبة الرتاكامت يف 
حجرية التبخري يف املكواة .

ا فتحات البخار من االنسداد. هذا النظام يسهل استعامل البخار لفرتة زمنية طويلة مانعً

NI-JW650Tرقم املوديل NI-JW670CNI-JW660T
220-240 فولت ~ 

50-60 هرتز
220-240 فولت ~ 

50-60 هرتز
220-240 فولت ~ 

50-60 هرتز
1850-2200 وات1850-2200 وات1850-2200 وات

1.4 كجم
270 مم × 120 مم × 150 مم

مصدر الطاقة

استهالك الطاقة
الوزن الصايف

األبعاد

السطح اخلارجي للمكواة
بعد فصل القابس وتربيد املكواة، قم ببساطة بمسح املكواة بقطعة قامش رطبة وإذا لزم األمر، استعمل 

منظفات خفيفة.
ا إىل استعامل أي منظفات خشنة. ال تعمد أبدً

اللوح السفيل
من املمكن إزالة النشا والبقايا األخر بسهولة من اللوح السفيل باستعامل قطعة قامش رطبة.  *

ا   ا إىل استعامل ليفة معدنية لتنظيف اللوح السفيل، وال تعمد أبدً لتجنب خدش الطالء النهائي، ال تعمد أبدً   
إىل وضع املكواة عىل سطح خشن.   

إن كيّ األقمشة املصنّعة عىل درجة حرارة عالية، ليس فقط يؤدي إىل تلف األقمشة، بل ويغطى غالبًا     *
اللوح السفيل للمكواة بالبقايا الذائبة من األقمشة املصنّعة.   

أفضل طريقة إلزالة بقايا األقمشة املصنعة من اللوح السفيل هي تسخني املكواة والكيّ فوق مالبس قطنية قديمة.  *

حيتوي هذا املوديل عىل نظام مانع للتنقيط. عند تناقص درجة حرارة سطح اللوح السفيل ألقل من 238° 
فهرهنايت (°115 درجة مئوية)، سينغلق تلقائيًا املوجود يف حجرية تبخري املكواة الصامم لوقف تدفق املاء. 

سيمنع هذا املاء الساخن غري املتبخر من اإلندفاع خارج اللوح السفيل عندما تربد املكواة. بفضل هذا النظام، 
ا حجرية التربيد يف املكواة لتخزهنا. ليس من الرضوري أن تنتظر لتجف متامً

إن سامع صوت طقطقة ليس دليل عىل وجود عطل. مالحظة: 
فهذا الصوت يمكن سامعه عند تفعيل النظام.

تنبيه
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قم بالكيّ عىل منشفة إلزالة قطرات املاء املتبقية أسفل املكواة.  .8
ا إىل ختزينها بوضعها عىل   قم برتك املكواة حتى تربد ثم خزهنا بوضعها عىل مؤخرة االستناد. ال تعمد أبدً  .9

اللوح السفيل أو بوجود املاء بداخلها.  
يف حال أن املاء ال يزال داخل اللوح السفيل بعد عملية التنظيف الذايت، قم بتجفيف املكواة بتهيئتها     .10
عىل "Linen" حتى يتبخر املاء املتبقي. بعد أن جتف املكواة، اتبع التعليامت يف قسم ”بعد كل استعامل“.   

بعد كل استعامل
اضبط قرص اختيار درجة احلرارة عىل "0".  .1

قم بإيقاف تشغيل املكواة ثم افصل القابس.  .2
قم بتفريغ املكواة مبارشةً بعد االستعامل.  .3

ال تقم بتخزين املكواة واملاء بداخلها.  
قم بتحريك مفتاح اختيار بخار/جاف إىل وضعية اجلاف.  .4

يف حال أن مفتاح اختيار  بخار/جاف ليس عىل وضعية اجلاف بعد   
االستعامل، فسينتقل املاء املتبقي إىل اللوح السفيل ويؤدي إىل تلفه وقد ينتج 

عن ذلك حروق خالل بداية االستعامل القادم للمكواة.
قم باالنتظار حتى تربد املكواة قبل ختزينها، ضعها دائامً عىل مؤخرة االستناد   .5

حلامية اللوح السفيل من اخلدوش أو الصدأ أو البقع.

يف حال تلف أو تعطل املكواة نتيجةً ألحد األسباب املدرجة يف القائمة أدناه فال يمكن استبدال أو تصليح املكواة من قبل 
Panasonic وتعد مسؤولية العميل:

ا لتعليامت االستعامل أو تم العبث باملكواة. عدم استعامل املكواة وفقً  .1
تلف املكواة خالل عملية النقل بعد رشاءها أو تعطلها بسبب السقوط.  .2

عدم استعامل املكواة يف االستعامل املنزيل املحدد (مثل االستعامالت الصناعية، إلخ).  .3
تصدأ اللوح السفيل أو انغالق فتحات البخار.  .4

أي تلف لألجزاء البالستيكية أو املعدنية بسبب السقوط أو سوء االستعامل أو الرتسب الزائد لفلوريد الكالسيوم.  .5
تلف اللوح السفيل بسبب كيّ املواد الصلبة ( األزرار، إلخ).  .6

تلف سطح املكواة بسبب املواد املعدنية.  .7
العطل الناتج عن نفث البخار الزائد عند عدم استعامل املكواة، عىل سبيل املثال عندما تكون املالبس مغلفة أو عند    .8

. وضع املكواة بشكل عمودي عىل طاولة الكيّ  

ا إىل استعامل منظفات يف املكواة البخارية ، فقد تتلف األجزاء العاملة يف املكواة. ال تعمد أبدً

إبقاء فتحات البخار نظيفة

نظام منع التنقيط (سد املاء بشكل تلقائي) 

كيفية العناية باملكواة اخلاصة بك

ملحوظة

املواصفات

يعمل النظام املانع للتكلس (Calc Cut) الداخيل يف خزان املاء باستمرار عىل تقليل نسبة الرتاكامت يف 
حجرية التبخري يف املكواة .

ا فتحات البخار من االنسداد. هذا النظام يسهل استعامل البخار لفرتة زمنية طويلة مانعً

NI-JW650Tرقم املوديل NI-JW670CNI-JW660T
220-240 فولت ~ 

50-60 هرتز
220-240 فولت ~ 

50-60 هرتز
220-240 فولت ~ 

50-60 هرتز
1200-1430 وات1200-1430 وات1200-1430 وات

1.4 كجم
270 مم × 120 مم × 150 مم

مصدر الطاقة

استهالك الطاقة
الوزن الصايف

األبعاد

السطح اخلارجي للمكواة
بعد فصل القابس وتربيد املكواة، قم ببساطة بمسح املكواة بقطعة قامش رطبة وإذا لزم األمر، استعمل 

منظفات خفيفة.
ا إىل استعامل أي منظفات خشنة. ال تعمد أبدً

اللوح السفيل
من املمكن إزالة النشا والبقايا األخر بسهولة من اللوح السفيل باستعامل قطعة قامش رطبة.  *

ا   ا إىل استعامل ليفة معدنية لتنظيف اللوح السفيل، وال تعمد أبدً لتجنب خدش الطالء النهائي، ال تعمد أبدً   
إىل وضع املكواة عىل سطح خشن.   

إن كيّ األقمشة املصنّعة عىل درجة حرارة عالية، ليس فقط يؤدي إىل تلف األقمشة، بل ويغطى غالبًا     *
اللوح السفيل للمكواة بالبقايا الذائبة من األقمشة املصنّعة.   

أفضل طريقة إلزالة بقايا األقمشة املصنعة من اللوح السفيل هي تسخني املكواة والكيّ فوق مالبس قطنية قديمة.  *

حيتوي هذا املوديل عىل نظام مانع للتنقيط. عند تناقص درجة حرارة سطح اللوح السفيل ألقل من 238° 
فهرهنايت (°115 درجة مئوية)، سينغلق تلقائيًا املوجود يف حجرية تبخري املكواة الصامم لوقف تدفق املاء. 

سيمنع هذا املاء الساخن غري املتبخر من اإلندفاع خارج اللوح السفيل عندما تربد املكواة. بفضل هذا النظام، 
ا حجرية التربيد يف املكواة لتخزهنا. ليس من الرضوري أن تنتظر لتجف متامً

إن سامع صوت طقطقة ليس دليل عىل وجود عطل. مالحظة: 
فهذا الصوت يمكن سامعه عند تفعيل النظام.

تنبيه
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هشدار

هشدار

احتیاط

احتیاط

استفاده ایمن از اتو

دستورالعملهای ایمنی مهم

فارسی

ایمنی شما و ایمنی دیگران بسیار اهمیت دارد
ما پیامهای ایمنی مهمی را در این دستورالعمل کارکرد و بر روی دستگاه شما ارائه کرده ایم. همیشه متام 

پیامهای ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید.

هنگام استفاده از اتو، اقدامات احتیاطی ایمنی اولیه، از جمله موارد زیر، همیشه بایستی رعایت شوند:
برای جلوگیری از حتمیل بار الکتریکی بیش از حد روی یک مدار، از بکارگیری وسیله برقی پرمصرف دیگر   .1

در مدار الکتریکی مشابه خودداری کنید.
ولتاژ ورودی باید با ولتاژ امسی مشخص شده روی اتو هماهنگی داشته باشد.  .2

از اتو فقط برای کاربرد درنظر گرفته شده، برای اتوکردن پارچه ها بر روی میز اتو، استفاده کنید. به منظور   .3

حفاظت در برابر سوختگی یا بروز جراحت برای افراد، از اتوکردن یا استفاده از بخار برای پارچه ها هنگامی 
که روی بدن پوشیده شده اند خودداری کنید.

هنگامی که اتو به برق وصل است، آن را بدون توجه رها نکنید.  .4

این اتو فقط زمانی باید پر یا خالی شود که دوشاخه برق از پریز جدا شده است.  .5

در بیشتر موارد، آب شیر معمولی را می توان با این اتو مورد استفاده قرار داد.  .6

در مناطقی که آب بسیار سخت است، باید از آب مقطر و/یا آب سختی گیری شده استفاده شود.  

هرگز از محصوالت متیزکننده اتوی بخار در این اتو استفاده نکنید، زیرا ممکن است این مواد به بخشهای   .1

عملیاتی اتو صدمه بزنند.
از افزودنی های آب یا مواد جایگزین آب مانند آب معطر و غیره در اتوی بخار استفاده نکنید. این مواد می   .2

توانند باعث لک شدن پارچه ها شوند.
اگر انتخابگر بخار/خشک پس از استفاده روی موقعیت خشک قرار داده نشود، آب باقیمانده به صفحه کف   .3

اتو جاری شده و در مرتبه بعدی استفاده از اتو می تواند باعث بروز سوختگی گردد.
هنگامی که سیم برق AC از پریز خارج شده است از بخار یا جت بخار استفاده نکنید، زیرا آب داخل صفحه   .4

کف اتو باقی مانده و باعث ایجاد لکه خواهد شد.
هنگامی که کلید گردان دما روی "0" تنظیم شده است لطفًا از حالت بخار یا جت بخار استفاده نکنید.  

هنگامی که اتاق را حتی برای مدتی کوتاه ترک می کنید، دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.  .7

آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.  
به منظور حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی، از غوطه ور کردن اتو یا سیم آن در آب یا سایر مایعات خودداری کنید.  .8

در صورت صدمه دیدن سیم برق یا دوشاخه، این قسمتها بایستی توسط منایندگی سرویس تولیدکننده یا   .9

شخص واجد شرایط دیگری تعویض شوند تا از بروز خطر جلوگیری شود.
اجازه ندهید سیم دستگاه در متاس با سطوح داغ قرار گیرد. قبل از کنار گذاشنت اتو، صبر کنید تا کاملًا سرد شود.  .10

ملس کردن بخشهای فلزی داغ، آب داغ یا بخار می تواند باعث سوختگی گردد.  .11

 هنگام سروته کردن اتوی بخار مراقب باشید. ممکن است آب داغ از اتو نشت کند.
اتو باید روی یک سطح پایدار استفاده شده و قرار داده شود. هنگام قراردادن اتو روی پایه آن، مطمئن   .12

شوید سطحی که پایه روی آن قرار می گیرد پایدار است.
چنانچه اتو روی زمین سقوط کرده است، عالئم قابل مشاهده ای از صدمه در آن مشاهده می شود یا   .13

اینکه نشتی دارد، نباید از آن استفاده شود.
هنگامی که سیم دستگاه پیچ خورده است از آن استفاده نکنید. ممکن است بدین ترتیب سیم برق صدمه ببیند.  .14

اگر متوجه دود یا آتش شدید، بالفاصله استفاده از دستگاه را متوقف کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون   .15

بکشید. این کار برای جلوگیری از بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی اجنام می شود، پس از آن بالفاصله با 
فروشنده یا منایندگی سرویس متاس بگیرید.

این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) دارای توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی   .16

محدود، یا فاقد جتربه و دانش الزم، درنظر گرفته نشده است، مگر اینکه این افراد حتت نظارت یا تعلیم 
فردی که مسئولیت ایمنی آنان را به عهده دارد اقدام به استفاده از این دستگاه منایند.

کودکان بایستی حتت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی کنند.  .17

این مناد هشدار ایمنی است. این مناد برای هشدار دادن به شما در مورد خطرات احتمالی که 
می تواند باعث مرگ یا بروز جراحت شوند به کار می رود. پیامهای ایمنی به دنبال مناد هشدار 

ایمنی می آیند و واژه  "هشدار" یا  "احتیاط" هستند. این کلمات بدین معنا هستند:

پیامهای ایمنی به شما می گویند که خطر احتمالی چیست، چگونه می توان از آن اجتناب کرده و احتمال 
بروز جراحت را کاهش داد، و در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها چه اتفاقی خواهد افتاد.

اتوی شما وسیله ای است که تنها برای اتوکردن پارچه ها بر روی میز اتو درنظر گرفته شده است.

به منظور استفاده مناسب از اتوی خود، نکات احتیاطی ایمنی و دستورالعملهای کارکرد باقیمانده را مطالعه کنید.

مواردی را شرح می دهد که می توانند باعث 
مرگ یا جراحت جدی شوند.

برای کاهش خطر جراحت شخصی
 و آسیب به اتو:

برای کاهش خطر سوختگی، برق گرفتگی، 
آتش سوزی یا بروز جراحت برای افراد:

مواردی را شرح می دهد که می توانند باعث 
جراحت یا وارد آمدن صدمه به وسایل شما 

شوند.

بابت خرید اتوی پاناسونیک از شما سپاسگزاریم

این دستورالعمل ها را نگه دارید
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ایمنی شما و ایمنی دیگران بسیار اهمیت دارد
ما پیامهای ایمنی مهمی را در این دستورالعمل کارکرد و بر روی دستگاه شما ارائه کرده ایم. همیشه متام 

پیامهای ایمنی را مطالعه کرده و از آنها پیروی کنید.

هنگام استفاده از اتو، اقدامات احتیاطی ایمنی اولیه، از جمله موارد زیر، همیشه بایستی رعایت شوند:
برای جلوگیری از حتمیل بار الکتریکی بیش از حد روی یک مدار، از بکارگیری وسیله برقی پرمصرف دیگر   .1

در مدار الکتریکی مشابه خودداری کنید.
ولتاژ ورودی باید با ولتاژ امسی مشخص شده روی اتو هماهنگی داشته باشد.  .2

از اتو فقط برای کاربرد درنظر گرفته شده، برای اتوکردن پارچه ها بر روی میز اتو، استفاده کنید. به منظور   .3

حفاظت در برابر سوختگی یا بروز جراحت برای افراد، از اتوکردن یا استفاده از بخار برای پارچه ها هنگامی 
که روی بدن پوشیده شده اند خودداری کنید.

هنگامی که اتو به برق وصل است، آن را بدون توجه رها نکنید.  .4

این اتو فقط زمانی باید پر یا خالی شود که دوشاخه برق از پریز جدا شده است.  .5

در بیشتر موارد، آب شیر معمولی را می توان با این اتو مورد استفاده قرار داد.  .6

در مناطقی که آب بسیار سخت است، باید از آب مقطر و/یا آب سختی گیری شده استفاده شود.  

هرگز از محصوالت متیزکننده اتوی بخار در این اتو استفاده نکنید، زیرا ممکن است این مواد به بخشهای   .1

عملیاتی اتو صدمه بزنند.
از افزودنی های آب یا مواد جایگزین آب مانند آب معطر و غیره در اتوی بخار استفاده نکنید. این مواد می   .2

توانند باعث لک شدن پارچه ها شوند.
اگر انتخابگر بخار/خشک پس از استفاده روی موقعیت خشک قرار داده نشود، آب باقیمانده به صفحه کف   .3

اتو جاری شده و در مرتبه بعدی استفاده از اتو می تواند باعث بروز سوختگی گردد.
هنگامی که سیم برق AC از پریز خارج شده است از بخار یا جت بخار استفاده نکنید، زیرا آب داخل صفحه   .4

کف اتو باقی مانده و باعث ایجاد لکه خواهد شد.
هنگامی که کلید گردان دما روی "0" تنظیم شده است لطفًا از حالت بخار یا جت بخار استفاده نکنید.  

هنگامی که اتاق را حتی برای مدتی کوتاه ترک می کنید، دوشاخه برق را از پریز خارج کنید.  .7

آن را دور از دسترس کودکان قرار دهید.  
به منظور حفاظت در برابر خطر برق گرفتگی، از غوطه ور کردن اتو یا سیم آن در آب یا سایر مایعات خودداری کنید.  .8

در صورت صدمه دیدن سیم برق یا دوشاخه، این قسمتها بایستی توسط منایندگی سرویس تولیدکننده یا   .9

شخص واجد شرایط دیگری تعویض شوند تا از بروز خطر جلوگیری شود.
اجازه ندهید سیم دستگاه در متاس با سطوح داغ قرار گیرد. قبل از کنار گذاشنت اتو، صبر کنید تا کاملًا سرد شود.  .10

ملس کردن بخشهای فلزی داغ، آب داغ یا بخار می تواند باعث سوختگی گردد.  .11

 هنگام سروته کردن اتوی بخار مراقب باشید. ممکن است آب داغ از اتو نشت کند.
اتو باید روی یک سطح پایدار استفاده شده و قرار داده شود. هنگام قراردادن اتو روی پایه آن، مطمئن   .12

شوید سطحی که پایه روی آن قرار می گیرد پایدار است.
چنانچه اتو روی زمین سقوط کرده است، عالئم قابل مشاهده ای از صدمه در آن مشاهده می شود یا   .13

اینکه نشتی دارد، نباید از آن استفاده شود.
هنگامی که سیم دستگاه پیچ خورده است از آن استفاده نکنید. ممکن است بدین ترتیب سیم برق صدمه ببیند.  .14

اگر متوجه دود یا آتش شدید، بالفاصله استفاده از دستگاه را متوقف کرده و دوشاخه را از پریز برق بیرون   .15

بکشید. این کار برای جلوگیری از بروز آتش سوزی یا برق گرفتگی اجنام می شود، پس از آن بالفاصله با 
فروشنده یا منایندگی سرویس متاس بگیرید.

این دستگاه برای استفاده توسط افراد (از جمله کودکان) دارای توانایی های جسمی، حسی یا ذهنی   .16

محدود، یا فاقد جتربه و دانش الزم، درنظر گرفته نشده است، مگر اینکه این افراد حتت نظارت یا تعلیم 
فردی که مسئولیت ایمنی آنان را به عهده دارد اقدام به استفاده از این دستگاه منایند.

کودکان بایستی حتت نظارت قرار گیرند تا اطمینان حاصل شود که با دستگاه بازی منی کنند.  .17

این مناد هشدار ایمنی است. این مناد برای هشدار دادن به شما در مورد خطرات احتمالی که 
می تواند باعث مرگ یا بروز جراحت شوند به کار می رود. پیامهای ایمنی به دنبال مناد هشدار 

ایمنی می آیند و واژه  "هشدار" یا  "احتیاط" هستند. این کلمات بدین معنا هستند:

پیامهای ایمنی به شما می گویند که خطر احتمالی چیست، چگونه می توان از آن اجتناب کرده و احتمال 
بروز جراحت را کاهش داد، و در صورت عدم رعایت دستورالعمل ها چه اتفاقی خواهد افتاد.

اتوی شما وسیله ای است که تنها برای اتوکردن پارچه ها بر روی میز اتو درنظر گرفته شده است.

به منظور استفاده مناسب از اتوی خود، نکات احتیاطی ایمنی و دستورالعملهای کارکرد باقیمانده را مطالعه کنید.

مواردی را شرح می دهد که می توانند باعث 
مرگ یا جراحت جدی شوند.

برای کاهش خطر جراحت شخصی
 و آسیب به اتو:

برای کاهش خطر سوختگی، برق گرفتگی، 
آتش سوزی یا بروز جراحت برای افراد:

مواردی را شرح می دهد که می توانند باعث 
جراحت یا وارد آمدن صدمه به وسایل شما 

شوند.

بابت خرید اتوی پاناسونیک از شما سپاسگزاریم

این دستورالعمل ها را نگه دارید

19 20
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توصیه های مفید اتوکاری

حنوه پرکردن با آب

حنوه استفاده به عنوان اتوی بخار

حنوه استفاده به عنوان اتوی خشک

کلید گردان انتخابگر دمای اتوی پاناسونیک دارای کلمات، نقاط و منادهای بخار است.
 این نقاط، منادهای مربوط به 3 محدوده دما هستند:

بعضی پارچه ها با این نقطه ها بعنوان راهنما برای انتخاب 
تنظیم مناسب دمای اتوکردن برچسب گذاری شده اند.

توصیه هاموقعیت انتخابگر بخار/خشکمنطقه دما
برای پارچه های نازک یا لطیف توصیه می شود.

دما برای تولید بخار عادی کافی است. از این دما می توانید بخار 
کم یا بخار متوسط رابا توجه به نوع پارچه انتخاب کنید.

می توانید هر مقدار بخار، از جمله بخار زیاد را برای پارچه هایی که مقدار 
زیادی بخار نیاز دارند (یعنی پارچه های ضخیم و پارچه هایی که چروک 

شدید دارند) انتخاب کنید.

بخار کم

بخار متوسط 

بخار زیاد

تا زمانی که اتو برای ایجاد بخار به اندازه کافی داغ نشده است، از انتخابگر بخار/خشک استفاده نکنید.
درغیراینصورت بجای خروج بخار، از منافذ کف اتو آب نشت خواهد کرد.

انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت خشک قرار دهید.  .1
اتو را در موقعیت عمودی قرار داده، و کلید گردان انتخابگر دما را روی "0" تنظیم کنید.  .2

اتو را به برق بزنید.  .3
کلید گردان انتخابگر دما را روی موقعیت مورد نظر قرار دهید.  .4

اتو را تا زمانی که چراغ نشانگر کارکرد ترموستات خاموش شود گرم کنید، معمولًا این کار حدود 1 تا 2 دقیقه طول می کشد.  .5

"Linen" تا "Wool"

"Linen"

"Linen" تا

در بیشتر موارد، آب شیر را می توان در این اتو مورد استفاده قرار داد. اگر آب خیلی سخت است، باید از آب مقطر یا 
آب سختی گیری شده استفاده شود. از آب فرآوری شده در سیستم های خانگی سختی گیری آب استفاده نکنید زیرا 

این آب حاوی مواد معدنی است که می توانند برای اتو مضر باشند. از افزودنی های آب یا مواد جایگزین آب مانند آب 
معطر و غیره در اتوی بخار استفاده نکنید. این مواد می توانند باعث لک شدن پارچه ها شده یا به اتو صدمه بزنند.

درحین استفاده، هنگامی که دمای سطح کف اتو افت می کند، سیستم سوپاپ خودکار فعال می شود. همزمان 
با این مسئله، بخار متوقف می گردد. شنیده شدن صدای تق تق نشانه نقص در عملکرد دستگاه نیست.

چراغ نشانگر کارکرد ترموستات روشن می شود، صبر کنید تا چراغ نشانگر کارکرد ترموستات خاموش شود.
هنگام افزودن آب به اتو، مطمئن شوید که کل اتو بطور کامل در دست گرفته شده است تا از سقوط آن اجتناب 

شود، در غیراینصورت احتمال بروز جراحت وجود دارد.

مخزن آب را بیش از حد پر نکنید. بخار از طریق منافذ اتو درحالی که اتو در حالت عمودی قرار  احتیاط:  
گرفته است آزاد خواهد شد.

1. اتو را مطابق شرح ارائه شده در بخش "حنوه پرکردن با آب" پر کنید.

تذکر:

تذکر:

دمای پایین 
دمای متوسط 

دمای باال

قبل از پرکردن با آب، مطمئن شوید که اتو از پریز برق جدا شده است. 
برای جلوگیری از نشتی آب، انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت خشک قرار دهید. دریچه پرکردن آب را باز کنید.   .1

اتو را مطابق شکل نگه داشته و آن  را تا خط "MAX" با آب پر کنید
 (حدود 200 میلی لیتر). برای پرکردن آب از  فنجان استفاده کنید (بخش تذکر را ببینید).

مخزن را بیش از حد پر نکنید. سطح مناسب پرکردن آب  .2
 را درحالی که اتو در وضعیت عمودی قرار دارد کنترل کنید.

دریچه پرکردن آب را ببندید، درغیراینصورت هنگام اتوکردن،  .3
 آب از مخزن آب به بیرون خواهد پاشید.

اتو را در موقعیت عمودی قرار داده و مطمئن شوید که کلید گردان انتخابگر دما روی "0" تنظیم شده است.  .2
سیم برق AC را به پریز وصل کنید.  .3

کلید گردان انتخابگر دما را روی منطقه بخار ("Wool" تا "Linen") تنظیم کنید.  .4
اتو را تا زمانی که چراغ نشانگر خاموش شود گرم کنید، معمولًا این کار حدود 1 تا 2 دقیقه طول می کشد. این چراغ هنگام    .5

اتو کردن روشن و خاموش می شود تا نشان دهد که دمای انتخاب شده توسط کلید گردان انتخابگر دما حفظ می گردد.  
اتو را بصورت افقی نگه داشته و انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت بخار قرار دهید.  .6

انتخابگر  بخار/خشک مطابق زیر تنظیم می شود.   

7. هر زمان که اتو در موقعیت عمودی قرار می گیرد، عمل بخاردهی متوقف می گردد.

هشدار

احتیاط

احتیاط

21 22

(NI-JW670C/JW660T)(NI-JW650T)

منطقة بخار
خط 

نشانه 
"MAX"
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توصیه های مفید اتوکاری

حنوه پرکردن با آب

حنوه استفاده به عنوان اتوی بخار

حنوه استفاده به عنوان اتوی خشک

کلید گردان انتخابگر دمای اتوی پاناسونیک دارای کلمات، نقاط و منادهای بخار است.
 این نقاط، منادهای مربوط به 3 محدوده دما هستند:

بعضی پارچه ها با این نقطه ها بعنوان راهنما برای انتخاب 
تنظیم مناسب دمای اتوکردن برچسب گذاری شده اند.

توصیه هاموقعیت انتخابگر بخار/خشکمنطقه دما
برای پارچه های نازک یا لطیف توصیه می شود.

دما برای تولید بخار عادی کافی است. از این دما می توانید بخار 
کم یا بخار متوسط رابا توجه به نوع پارچه انتخاب کنید.

می توانید هر مقدار بخار، از جمله بخار زیاد را برای پارچه هایی که مقدار 
زیادی بخار نیاز دارند (یعنی پارچه های ضخیم و پارچه هایی که چروک 

شدید دارند) انتخاب کنید.

بخار کم

بخار متوسط 

بخار زیاد

تا زمانی که اتو برای ایجاد بخار به اندازه کافی داغ نشده است، از انتخابگر بخار/خشک استفاده نکنید.
درغیراینصورت بجای خروج بخار، از منافذ کف اتو آب نشت خواهد کرد.

انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت خشک قرار دهید.  .1
اتو را در موقعیت عمودی قرار داده، و کلید گردان انتخابگر دما را روی "0" تنظیم کنید.  .2

اتو را به برق بزنید.  .3
کلید گردان انتخابگر دما را روی موقعیت مورد نظر قرار دهید.  .4

اتو را تا زمانی که چراغ نشانگر کارکرد ترموستات خاموش شود گرم کنید، معمولًا این کار حدود 1 تا 2 دقیقه طول می کشد.  .5

"Linen" تا "Wool"

"Linen"

"Linen" تا

در بیشتر موارد، آب شیر را می توان در این اتو مورد استفاده قرار داد. اگر آب خیلی سخت است، باید از آب مقطر یا 
آب سختی گیری شده استفاده شود. از آب فرآوری شده در سیستم های خانگی سختی گیری آب استفاده نکنید زیرا 

این آب حاوی مواد معدنی است که می توانند برای اتو مضر باشند. از افزودنی های آب یا مواد جایگزین آب مانند آب 
معطر و غیره در اتوی بخار استفاده نکنید. این مواد می توانند باعث لک شدن پارچه ها شده یا به اتو صدمه بزنند.

درحین استفاده، هنگامی که دمای سطح کف اتو افت می کند، سیستم سوپاپ خودکار فعال می شود. همزمان 
با این مسئله، بخار متوقف می گردد. شنیده شدن صدای تق تق نشانه نقص در عملکرد دستگاه نیست.

چراغ نشانگر کارکرد ترموستات روشن می شود، صبر کنید تا چراغ نشانگر کارکرد ترموستات خاموش شود.
هنگام افزودن آب به اتو، مطمئن شوید که کل اتو بطور کامل در دست گرفته شده است تا از سقوط آن اجتناب 

شود، در غیراینصورت احتمال بروز جراحت وجود دارد.

مخزن آب را بیش از حد پر نکنید. بخار از طریق منافذ اتو درحالی که اتو در حالت عمودی قرار  احتیاط:  
گرفته است آزاد خواهد شد.

1. اتو را مطابق شرح ارائه شده در بخش "حنوه پرکردن با آب" پر کنید.

تذکر:

تذکر:

دمای پایین 
دمای متوسط 

دمای باال

قبل از پرکردن با آب، مطمئن شوید که اتو از پریز برق جدا شده است. 
برای جلوگیری از نشتی آب، انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت خشک قرار دهید. دریچه پرکردن آب را باز کنید.   .1

اتو را مطابق شکل نگه داشته و آن  را تا خط "MAX" با آب پر کنید
 (حدود 200 میلی لیتر). برای پرکردن آب از  فنجان استفاده کنید (بخش تذکر را ببینید).

مخزن را بیش از حد پر نکنید. سطح مناسب پرکردن آب  .2
 را درحالی که اتو در وضعیت عمودی قرار دارد کنترل کنید.

دریچه پرکردن آب را ببندید، درغیراینصورت هنگام اتوکردن،  .3
 آب از مخزن آب به بیرون خواهد پاشید.

اتو را در موقعیت عمودی قرار داده و مطمئن شوید که کلید گردان انتخابگر دما روی "0" تنظیم شده است.  .2
سیم برق AC را به پریز وصل کنید.  .3

کلید گردان انتخابگر دما را روی منطقه بخار ("Wool" تا "Linen") تنظیم کنید.  .4
اتو را تا زمانی که چراغ نشانگر خاموش شود گرم کنید، معمولًا این کار حدود 1 تا 2 دقیقه طول می کشد. این چراغ هنگام    .5

اتو کردن روشن و خاموش می شود تا نشان دهد که دمای انتخاب شده توسط کلید گردان انتخابگر دما حفظ می گردد.  
اتو را بصورت افقی نگه داشته و انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت بخار قرار دهید.  .6

انتخابگر  بخار/خشک مطابق زیر تنظیم می شود.   

7. هر زمان که اتو در موقعیت عمودی قرار می گیرد، عمل بخاردهی متوقف می گردد.

هشدار

احتیاط

احتیاط

21 22

(NI-JW670C/JW660T)(NI-JW650T)

منطقة بخار
خط 

نشانه 
"MAX"
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هنگامی که پاشش آب مورد نیاز است، کافی است دکمه آب پاش                    .1
 را فشار دهید. چنانچه پاشش بالفاصله عمل منی کند، به فشار 

دادن متناوب دکمه ادامه دهید تا پاشش اجنام شود.
2.  برای حصول پاشش ریزتر، دکمه را مکررًا فشار دهید.  برای

  حصول پاشش قدرمتند تر، دکمه را به آهستگی فشار دهید.
  برای حصول بهترین نتیجه، فشاردادن دکمه را سریع و بطور کامل اجنام دهید.

حنوه استفاده از ویژگی "پاشش"

حنوه استفاده از ویژگی "بخار عمودی" 
(NI-JW670C/JW660T فقط)

(NI-JW670C/JW660T فقط) متیزکاری خودبخود

حنوه استفاده از ویژگی "جت بخار" 
(NI-JW670C/JW660T فقط)

پیش از استفاده از ویژگی پاشش، برچسب پارچه را برای آگاهی از دستورالعمل های اتو کردن بررسی کنید.
 در بعضی از پارچه ها ممکن است متاس با رطوبت باعث ایجاد لکه شود.

با استفاده از ویژگی متیزکاری خودبخود، می توانید باقیمانده رسوبات را از محفظه تولید بخار و منافذ بخار 
ختلیه کرده و اتوی خود را هربار برای عمر بخاردهی بیشتر، تازه کنید. بسیار مهم است که ویژگی متیزکاری 

خودبخود را بعد از هربار اتوکاری با بخار بکار بگیرید تا از سخت شدن رسوبات مواد معدنی جلوگیری شود.

تا زمانی که چراغ نشانگر کارکرد ترموستات بعد از تنظیم کلید گردان تنظیم دما روی "Linen" خاموش نشده 
است، از "دکمه جت بخار" استفاده نکنید. ممکن است آب داغ از کف اتو نشت کرده و باعث سوختگی شود، و 

ممکن است باعث ایجاد خوردگی گردد.

برای حصول بهترین نتیجه هنگام استفاده از بخار عمودی، لباس را 
روی رخت آویز آویزان کنید. پرده ها و پارچه های آویخته را نیز می 

توان به محض آویخنت، بخاردهی منود. اتو را دور از بدن خود، و 
نزدیک به پارچه نگه دارید اما دقت کنید اتو با پارچه متاس پیدا نکند. 

پارچه را کاملًا با دست آزاد خود کشیده و صاف کنید و درحالی که اتو را 
روی پارچه چروک دار حرکت می دهید، "دکمه بخار عمودی" (دکمه 

جت بخار) را با فواصل زمانی  2  تا  5 ثانیه فشار دهید.

ویژگی "جت بخار"، می تواند بخار بیشتری تولید مناید که این بخار به عمق پارچه نفوذ کرده و برای از 
بین بردن چروک هایی که به آسانی صاف منی شوند، مفید است. ویژگی  "جت بخار" فقط زمانیکه کلید 

گردان انتخابگر دما روی موقعیت "Linen" قرار گرفته است، در هنگام اتوکاری خشک یا بخار بطور 
مناسب عمل می کند (اگر در تنظیم دمای کمتر استفاده شود، لکه آب ایجاد خواهد شد زیرا اتو برای 

تبدیل آب به بخار به اندازه کافی داغ نیست). اگر برای مدتی طوالنی از ویژگی  "جت بخار" استفاده 
نکرده باشید، الزم است قبل از استفاده از این ویژگی بر روی هر لباسی که می خواهید اتو کنید، داخل 

اتو را متیز منایید. کافی است ویژگی "جت بخار" را چندین مرتبه دور از میز اتو و لباس هایی که می 
خواهید اتو کنید، امتحان منایید. بدین ترتیب از ایجاد لکه های قهوه ای یا لکه های آب بر روی لباس 

ها جلوگیری می شود.

ویژگی پاشش به ویژه برای از بین بردن چروک هایی که به آسانی صاف منی شوند و نیز در مواردی که  مرطوب 
کردن بیشتری مورد نیاز است، مفید می باشد.

پاشش می تواند با اتوکاری خشک یا بخار استفاده شود.

هرگز لباسها را روی بدن اتو نکرده یا اتو را هنگام بخاردهی به مست کسی نگیرید.  .
درحین استفاده از ویژگی بخار عمودی، دستها و بدن را از منطقه بخار دور نگه دارید.  .

اتو را مطابق شرح ارائه شده در بخش "حنوه پرکردن با آب" پر کنید.  .1
اتو را در موقعیت عمودی قرار داده و مطمئن شوید که کلید گردان   .2

انتخابگر دما روی "0" تنظیم شده است.
سیم برق AC را به پریز وصل کنید.  

کلید گردان انتخابگر دما را روی موقعیت "Linen" قرار دهید.  .3
اتو را تا زمانی که چراغ نشانگر خاموش شود گرم کنید، معمولًا این کار   .4

حدود   1 تا  2  دقیقه طول می کشد.
هنگامی که جریان بخار مورد نیاز است، کافی است "دکمه جت بخار" را فشار   .5

دهید. "دکمه جت بخار" را چندین مرتبه در آغاز هر جلسه اتوکاری فشار دهید.
حداقل  2 تا  5 ثانیه بین دفعات استفاده از "دکمه جت بخار" صبر کنید   .6

تا از ایجاد لکه آب جلوگیری بعمل آید. در صورت لزوم از یک پارچه 
اتوکاری استفاده کنید.

سطح آب را کنترل کنید. سطح آب باید بیش از نصف باشد. اگر سطح آب  .1
 کمتر از نصف است، اتو را مطابق با دستورالعمل های ذکر شده در بخش

 "حنوه پرکردن با آب" با آب پر کنید.
اتو را در تنظیم "Linen"  گرم کنید (برای حدود 1 تا  2 دقیقه). مطمئن شوید که  .2

 انتخابگر بخار/خشک در حالت خشک قرار گرفته است.
کلید گردان را روی "0" تنظیم کرده و دوشاخه برق AC را بیرون بیاورید.  .3

اتو را به صورت افقی باالی سینک دستشویی بگیرید.  .4
"دکمه جت بخار" را به سرعت (حداقل 3 بار در ثانیه) حدود  20 تا   .5

30 بار فشار دهید.
درحین متیزکاری خودبخود، اتو را به آهستگی به باال و پایین کج کنید تا کل   .6

داخل اتو متیز شده و آب بتواند از منافذ کف اتو خارج شود.
بررسی کنید که خروج آب و بخار از منافذ کف اتو بطور کامل متوقف شده باشد. پس از پایان متیزکاری   .7

خودبخود، هرگونه آب باقیمانده را با سروته کردن اتو از مخزن آب ختلیه کنید.

تذكر: احتیاط

هشدار
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هنگامی که پاشش آب مورد نیاز است، کافی است دکمه آب پاش                    .1
 را فشار دهید. چنانچه پاشش بالفاصله عمل منی کند، به فشار 

دادن متناوب دکمه ادامه دهید تا پاشش اجنام شود.
2.  برای حصول پاشش ریزتر، دکمه را مکررًا فشار دهید.  برای

  حصول پاشش قدرمتند تر، دکمه را به آهستگی فشار دهید.
  برای حصول بهترین نتیجه، فشاردادن دکمه را سریع و بطور کامل اجنام دهید.

حنوه استفاده از ویژگی "پاشش"

حنوه استفاده از ویژگی "بخار عمودی" 
(NI-JW670C/JW660T فقط)

(NI-JW670C/JW660T فقط) متیزکاری خودبخود

حنوه استفاده از ویژگی "جت بخار" 
(NI-JW670C/JW660T فقط)

پیش از استفاده از ویژگی پاشش، برچسب پارچه را برای آگاهی از دستورالعمل های اتو کردن بررسی کنید.
 در بعضی از پارچه ها ممکن است متاس با رطوبت باعث ایجاد لکه شود.

با استفاده از ویژگی متیزکاری خودبخود، می توانید باقیمانده رسوبات را از محفظه تولید بخار و منافذ بخار 
ختلیه کرده و اتوی خود را هربار برای عمر بخاردهی بیشتر، تازه کنید. بسیار مهم است که ویژگی متیزکاری 

خودبخود را بعد از هربار اتوکاری با بخار بکار بگیرید تا از سخت شدن رسوبات مواد معدنی جلوگیری شود.

تا زمانی که چراغ نشانگر کارکرد ترموستات بعد از تنظیم کلید گردان تنظیم دما روی "Linen" خاموش نشده 
است، از "دکمه جت بخار" استفاده نکنید. ممکن است آب داغ از کف اتو نشت کرده و باعث سوختگی شود، و 

ممکن است باعث ایجاد خوردگی گردد.

برای حصول بهترین نتیجه هنگام استفاده از بخار عمودی، لباس را 
روی رخت آویز آویزان کنید. پرده ها و پارچه های آویخته را نیز می 

توان به محض آویخنت، بخاردهی منود. اتو را دور از بدن خود، و 
نزدیک به پارچه نگه دارید اما دقت کنید اتو با پارچه متاس پیدا نکند. 

پارچه را کاملًا با دست آزاد خود کشیده و صاف کنید و درحالی که اتو را 
روی پارچه چروک دار حرکت می دهید، "دکمه بخار عمودی" (دکمه 

جت بخار) را با فواصل زمانی  2  تا  5 ثانیه فشار دهید.

ویژگی "جت بخار"، می تواند بخار بیشتری تولید مناید که این بخار به عمق پارچه نفوذ کرده و برای از 
بین بردن چروک هایی که به آسانی صاف منی شوند، مفید است. ویژگی  "جت بخار" فقط زمانیکه کلید 

گردان انتخابگر دما روی موقعیت "Linen" قرار گرفته است، در هنگام اتوکاری خشک یا بخار بطور 
مناسب عمل می کند (اگر در تنظیم دمای کمتر استفاده شود، لکه آب ایجاد خواهد شد زیرا اتو برای 

تبدیل آب به بخار به اندازه کافی داغ نیست). اگر برای مدتی طوالنی از ویژگی  "جت بخار" استفاده 
نکرده باشید، الزم است قبل از استفاده از این ویژگی بر روی هر لباسی که می خواهید اتو کنید، داخل 

اتو را متیز منایید. کافی است ویژگی "جت بخار" را چندین مرتبه دور از میز اتو و لباس هایی که می 
خواهید اتو کنید، امتحان منایید. بدین ترتیب از ایجاد لکه های قهوه ای یا لکه های آب بر روی لباس 

ها جلوگیری می شود.

ویژگی پاشش به ویژه برای از بین بردن چروک هایی که به آسانی صاف منی شوند و نیز در مواردی که  مرطوب 
کردن بیشتری مورد نیاز است، مفید می باشد.

پاشش می تواند با اتوکاری خشک یا بخار استفاده شود.

هرگز لباسها را روی بدن اتو نکرده یا اتو را هنگام بخاردهی به مست کسی نگیرید.  .
درحین استفاده از ویژگی بخار عمودی، دستها و بدن را از منطقه بخار دور نگه دارید.  .

اتو را مطابق شرح ارائه شده در بخش "حنوه پرکردن با آب" پر کنید.  .1
اتو را در موقعیت عمودی قرار داده و مطمئن شوید که کلید گردان   .2

انتخابگر دما روی "0" تنظیم شده است.
سیم برق AC را به پریز وصل کنید.  

کلید گردان انتخابگر دما را روی موقعیت "Linen" قرار دهید.  .3
اتو را تا زمانی که چراغ نشانگر خاموش شود گرم کنید، معمولًا این کار   .4

حدود   1 تا  2  دقیقه طول می کشد.
هنگامی که جریان بخار مورد نیاز است، کافی است "دکمه جت بخار" را فشار   .5

دهید. "دکمه جت بخار" را چندین مرتبه در آغاز هر جلسه اتوکاری فشار دهید.
حداقل  2 تا  5 ثانیه بین دفعات استفاده از "دکمه جت بخار" صبر کنید   .6

تا از ایجاد لکه آب جلوگیری بعمل آید. در صورت لزوم از یک پارچه 
اتوکاری استفاده کنید.

سطح آب را کنترل کنید. سطح آب باید بیش از نصف باشد. اگر سطح آب  .1
 کمتر از نصف است، اتو را مطابق با دستورالعمل های ذکر شده در بخش

 "حنوه پرکردن با آب" با آب پر کنید.
اتو را در تنظیم "Linen"  گرم کنید (برای حدود 1 تا  2 دقیقه). مطمئن شوید که  .2

 انتخابگر بخار/خشک در حالت خشک قرار گرفته است.
کلید گردان را روی "0" تنظیم کرده و دوشاخه برق AC را بیرون بیاورید.  .3

اتو را به صورت افقی باالی سینک دستشویی بگیرید.  .4
"دکمه جت بخار" را به سرعت (حداقل 3 بار در ثانیه) حدود  20 تا   .5

30 بار فشار دهید.
درحین متیزکاری خودبخود، اتو را به آهستگی به باال و پایین کج کنید تا کل   .6

داخل اتو متیز شده و آب بتواند از منافذ کف اتو خارج شود.
بررسی کنید که خروج آب و بخار از منافذ کف اتو بطور کامل متوقف شده باشد. پس از پایان متیزکاری   .7

خودبخود، هرگونه آب باقیمانده را با سروته کردن اتو از مخزن آب ختلیه کنید.

تذكر: احتیاط

هشدار
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اتو را روی یک حوله بکشید تا قطرات باقیمانده آب در کف اتو زدوده شوند.  .8
صبر کنید تا اتو سرد شود و آن را روی پاشنه آن قرار دهید. هرگز اتو را روی کف آن یا درحالی که آب داخل آن     .9

است بدون استفاده رها نکنید.
اگر بعد از عملیات متیزکاری خودبخود هنوز آب داخل صفحه کف اتو باقی مانده است، اتو را با تنظیم روی   .10

"Linen" برای تبخیر آب باقیمانده، خشک کنید. پس از خشک شدن اتو، دستورالعمل های موجود در بخش 

" پس از هربار استفاده" را دنبال کنید.

پس از هربار استفاده
کلید گردان انتخابگر دما را روی "0" قرار دهید.  .1
اتو را خاموش کرده و از پریز برق بیرون بکشید.  .2

اتو را بالفاصله پس از استفاده خالی کنید.  .3
 اتو را با آب داخل آن بدون استفاده کنار نگذارید.

انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت خشک قرار دهید.  .4
اگر انتخابگر بخار/خشک پس از استفاده روی موقعیت خشک قرار داده نشود،   

آب باقیمانده به صفحه کف اتو منتقل شده و به صفحه کف آسیب می زند و در 
حین مرتبه بعدی استفاده اولیه از اتو می تواند باعث بروز سوختگی گردد.

قبل از کنار گذاشنت اتو، صبر کنید تا اتو خنک شود، و برای محافظت از صفحه   .5
کف اتو در برابر خراش، خوردگی یا لکه، اتو را روی پاشنه آن قرار دهید.

در صورت صدمه دیدن یا نقص در عملکرد اتو بنا به یکی از دالیل ذکر شده در فهرست زیر، این دستگاه توسط 
پاناسونیک قابل تعمیر یا تعویض نبوده و مسئولیت آن با خریدار می باشد:

عدم استفاده از اتو مطابق با دستورالعمل های استفاده یا ایجاد دستکاری در آن.  .1
صدمه دیدن اتو در حین حمل و نقل بعد از خرید یا نقص های ایجاد شده به دلیل سقوط دستگاه.  .2

عدم استفاده از اتو برای کاربرد خانگی درنظر گرفته شده برای آن (مانند استفاده صنعتی و غیره).  .3
خوردگی صفحه کف اتو یا مسدود شدن منافذ بخار.  .4

هرگونه خسارت به بخشهای پالستیکی یا فلزی به دلیل سقوط، استفاده نادرست یا وجود مقدار بیش از حد   .5
کلسیم فلوراید.

خسارت به صفحه کف اتو به دلیل اتو کردن اجسام سخت (مانند دکمه و غیره).  .6
خسارت وارده به سطح اتو توسط اشیای فلزی.  .7

8.  نقص در عملکرد در اثر آزاد شدن بیش از حد بخار هنگامی که اتو درحال استفاده نیست، مثلًا هنگام بسته 
بندی لباسها یا هنگامی که اتو روی میز اتو در حالت ایستاده قرار گرفته است.

متیز نگه داشنت منافذ

سیستم ضد چکه (آب بندی خودکار)

نحوه مراقبت از اتو 

تذکر

مشخصات فنی

سیستم ضد کلسیم داخلی (Calc Cut) در مخزن آب، بطور مداوم تشکیل رسوب در محفظه تبخیر اتو را 
کاهش می دهد.

این سیستم، امکان استفاده از عملکرد بخار را برای مدتی طوالنی امکان پذیر منوده و از مسدود شدن منافذ 
بخار جلوگیری می کند.

شماره مدل

منبع نیرو

مصرف برق
وزن خالص

ابعاد

NI-JW670C
220 تا 240 ولت متناوب 

50 تا 60 هرتز
220 تا 240 ولت متناوب 

50 تا 60 هرتز
220 تا 240 ولت متناوب 

50 تا 60 هرتز
1850 تا 2200 وات1850 تا 2200 وات1850 تا 2200 وات

1.4 کیلوگرم
270 × 120 × 150 میلیمتر

NI-JW660TNI-JW650T

سطح خارجی اتو
پس از بیرون آوردن اتو از پریز برق و خنک شدن آن، آن را با یک پارچه من دار متیز کرده و در صورت لزوم از یک 

ماده شوینده مالیم استفاده کنید.
 هرگز از مواد متیز کننده قوی استفاده نکنید.

صفحه کف
رسوبات و سایر مواد باقیمانده را می توان با استفاده از یک پارچه من دار به آسانی از صفحه کف اتو زدود. برای   *

اجتناب از خراش برداشنت سطح پرداخت کاری شده کف، هرگز از اجسام فلزی برای متیزکردن صفحه کف 
استفاده نکنید، و هرگز اتو را روی سطح زبر قرار ندهید.

اگر پارچه های ساخته شده از مواد مصنوعی با دمای بسیار باال اتو شوند، نه تنها معمولًا پارچه خراب می شود،   *
بلکه صفحه کف اتو نیز با باقیمانده ذوب شده پارچه مصنوعی پوشانده می شود.

بهترین روش برای زدودن باقیمانده مواد مصنوعی از صفحه کف اتو، گرم کردن اتو و حرکت دادن اتو روی یک   *
پارچه کهنه کتان است.

هرگز از مواد متیزکننده اتوی بخار در اتو استفاده نکنید، زیرا ممکن است این مواد به بخشهای عملیاتی اتو صدمه بزنند.
این مدل دارای یک سیستم ضد چکه می باشد. هنگامی که دمای صفحه کف اتو به کمتر از  238 درجه 

فارنهایت (115 درجه سانتیگراد) افت می کند، سوپاپ محفظه تبخیر در اتو بطور خودکار بسته شده و جریان آب 
را متوقف می سازد. این کار از خارج شدن آب داغ تبخیر نشده از صفحه کف اتو در هنگامی که اتو سرد شده است 

جلوگیری می کند. با وجود این سیستم، نیازی نیست هنگام کنار گذاشنت اتو صبر کنید تا داخل محفظه تبخیر 
بطور کامل خشک شود.

شنیده شدن صدای تق تق نشانه نقص در عملکرد دستگاه نیست. تذکر:  
هر زمان که این سیستم فعال می گردد، این صدا شنیده می شود.

احتیاط

25 26
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اتو را روی یک حوله بکشید تا قطرات باقیمانده آب در کف اتو زدوده شوند.  .8
صبر کنید تا اتو سرد شود و آن را روی پاشنه آن قرار دهید. هرگز اتو را روی کف آن یا درحالی که آب داخل آن     .9

است بدون استفاده رها نکنید.
اگر بعد از عملیات متیزکاری خودبخود هنوز آب داخل صفحه کف اتو باقی مانده است، اتو را با تنظیم روی   .10

"Linen" برای تبخیر آب باقیمانده، خشک کنید. پس از خشک شدن اتو، دستورالعمل های موجود در بخش 

" پس از هربار استفاده" را دنبال کنید.

پس از هربار استفاده
کلید گردان انتخابگر دما را روی "0" قرار دهید.  .1
اتو را خاموش کرده و از پریز برق بیرون بکشید.  .2

اتو را بالفاصله پس از استفاده خالی کنید.  .3
 اتو را با آب داخل آن بدون استفاده کنار نگذارید.

انتخابگر بخار/خشک را روی موقعیت خشک قرار دهید.  .4
اگر انتخابگر بخار/خشک پس از استفاده روی موقعیت خشک قرار داده نشود،   

آب باقیمانده به صفحه کف اتو منتقل شده و به صفحه کف آسیب می زند و در 
حین مرتبه بعدی استفاده اولیه از اتو می تواند باعث بروز سوختگی گردد.

قبل از کنار گذاشنت اتو، صبر کنید تا اتو خنک شود، و برای محافظت از صفحه   .5
کف اتو در برابر خراش، خوردگی یا لکه، اتو را روی پاشنه آن قرار دهید.

در صورت صدمه دیدن یا نقص در عملکرد اتو بنا به یکی از دالیل ذکر شده در فهرست زیر، این دستگاه توسط 
پاناسونیک قابل تعمیر یا تعویض نبوده و مسئولیت آن با خریدار می باشد:

عدم استفاده از اتو مطابق با دستورالعمل های استفاده یا ایجاد دستکاری در آن.  .1
صدمه دیدن اتو در حین حمل و نقل بعد از خرید یا نقص های ایجاد شده به دلیل سقوط دستگاه.  .2

عدم استفاده از اتو برای کاربرد خانگی درنظر گرفته شده برای آن (مانند استفاده صنعتی و غیره).  .3
خوردگی صفحه کف اتو یا مسدود شدن منافذ بخار.  .4

هرگونه خسارت به بخشهای پالستیکی یا فلزی به دلیل سقوط، استفاده نادرست یا وجود مقدار بیش از حد   .5
کلسیم فلوراید.

خسارت به صفحه کف اتو به دلیل اتو کردن اجسام سخت (مانند دکمه و غیره).  .6
خسارت وارده به سطح اتو توسط اشیای فلزی.  .7

8.  نقص در عملکرد در اثر آزاد شدن بیش از حد بخار هنگامی که اتو درحال استفاده نیست، مثلًا هنگام بسته 
بندی لباسها یا هنگامی که اتو روی میز اتو در حالت ایستاده قرار گرفته است.

متیز نگه داشنت منافذ

سیستم ضد چکه (آب بندی خودکار)

نحوه مراقبت از اتو 

تذکر

مشخصات فنی

سیستم ضد کلسیم داخلی (Calc Cut) در مخزن آب، بطور مداوم تشکیل رسوب در محفظه تبخیر اتو را 
کاهش می دهد.

این سیستم، امکان استفاده از عملکرد بخار را برای مدتی طوالنی امکان پذیر منوده و از مسدود شدن منافذ 
بخار جلوگیری می کند.

شماره مدل

منبع نیرو

مصرف برق
وزن خالص

ابعاد

NI-JW670C
220 تا 240 ولت متناوب 

50 تا 60 هرتز
220 تا 240 ولت متناوب 

50 تا 60 هرتز
220 تا 240 ولت متناوب 

50 تا 60 هرتز
1200 تا 1430وات1200 تا 1430وات1200 تا 1430وات

1.4 کیلوگرم
270 × 120 × 150 میلیمتر

NI-JW660TNI-JW650T

سطح خارجی اتو
پس از بیرون آوردن اتو از پریز برق و خنک شدن آن، آن را با یک پارچه من دار متیز کرده و در صورت لزوم از یک 

ماده شوینده مالیم استفاده کنید.
 هرگز از مواد متیز کننده قوی استفاده نکنید.

صفحه کف
رسوبات و سایر مواد باقیمانده را می توان با استفاده از یک پارچه من دار به آسانی از صفحه کف اتو زدود. برای   *

اجتناب از خراش برداشنت سطح پرداخت کاری شده کف، هرگز از اجسام فلزی برای متیزکردن صفحه کف 
استفاده نکنید، و هرگز اتو را روی سطح زبر قرار ندهید.

اگر پارچه های ساخته شده از مواد مصنوعی با دمای بسیار باال اتو شوند، نه تنها معمولًا پارچه خراب می شود،   *
بلکه صفحه کف اتو نیز با باقیمانده ذوب شده پارچه مصنوعی پوشانده می شود.

بهترین روش برای زدودن باقیمانده مواد مصنوعی از صفحه کف اتو، گرم کردن اتو و حرکت دادن اتو روی یک   *
پارچه کهنه کتان است.

هرگز از مواد متیزکننده اتوی بخار در اتو استفاده نکنید، زیرا ممکن است این مواد به بخشهای عملیاتی اتو صدمه بزنند.
این مدل دارای یک سیستم ضد چکه می باشد. هنگامی که دمای صفحه کف اتو به کمتر از  238 درجه 

فارنهایت (115 درجه سانتیگراد) افت می کند، سوپاپ محفظه تبخیر در اتو بطور خودکار بسته شده و جریان آب 
را متوقف می سازد. این کار از خارج شدن آب داغ تبخیر نشده از صفحه کف اتو در هنگامی که اتو سرد شده است 

جلوگیری می کند. با وجود این سیستم، نیازی نیست هنگام کنار گذاشنت اتو صبر کنید تا داخل محفظه تبخیر 
بطور کامل خشک شود.

شنیده شدن صدای تق تق نشانه نقص در عملکرد دستگاه نیست. تذکر:  
هر زمان که این سیستم فعال می گردد، این صدا شنیده می شود.

احتیاط
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Selector Dial Setting

Approximately

Soleplate Temperature °C

85

Approximately

112

Approximately

165

Approximately

185

Approximately

200
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