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NS-30سشوار

لطفـاً قبل از کار بار دستــگاه دستـــورالعمـل هــا را با دقت مطالعه نمایید.
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نکات ایمنی مهم
هنگام استفاده از لوازم برقی به ویژه در حضور کودکان همیشه می بایست 

نکات احتیاطی از جمله موارد زیر را رعایت کنید:
همه ی دستورالعمل ها را قبل از استفاده بخوانید.

دستگاه را دور از آب قرار دهید. 
خطر: قسمت های الکتریکی در اکثر لوازم برقی حتی در زمان خاموش بودن 

دستگاه نیز جریان دارند.
به منظور کاهش خطر خراب شدن دستگاه توسط شوک الکتریکی:
1. همیشه بالفاصله پس از اتمام کار، دوشاخه را از پریز درآورید.

2. از دستگاه در حال دوش گرفتن استفاده نکنید.
3. دستگاه را در جایی قرار ندهید که خطر افتادن داخل وان یا سینک وجود 

داشته باشد.
4. دستگاه را داخل آب یا مایعات قرار ندهید و مراقب چکه کردن آب روی آن 

باشید.
5. در صورت افتادن دستگاه به داخل آب بالفاصله دوشاخه را از پریز درآورید. 

به داخل آب دست نزنید.
هشدار: به منظور کاهش خطر سوختگی با آب، آتش سوزی یا جراحت به 

افراد:
1. هرگز یک دستگاه را در حالیکه به برق وصل است بی هدف رها نکنید. 

2. هنگام استفاده از دستگاه توسط کودکان یا استفاده از آن در حضور کودکان 
یا افراد با ناتوانایی های خاص مراقب باشید.

3. از دستگاه فقط برای اهداف ذکر شده در دفترچه استفاده نمایید.
4. هرگز از دستگاه در صورت آسیب سیم برق یا دوشاخه، درست کار نکردن، 

خرابی یا افتادن داخل آب استفاده ننمایید.
5. سیم برق را دور از سطوح داغ قرار دهید.

سیم برق دستگاه را دور آن نپیچید. 
6. هرگز در حال خواب از دستگاه استفاده ننمایید.

7. هیچ شیء را داخل ورودی قرار ندهید.
8. از دستگاه در محیط باز یا در جایی که افشانه )اسپری( در حال استفاده 

است یا در محیط پر اکسیژن استفاده ننمایید.
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9. هرگز دهانه های دستگاه را مسدود ننمایید یا دستگاه را روی سطح عریض 
مانند تختخواب یا کاناپه قرار ندهید زیرا امکان مسدود شدن دهانه وجود دارد. 

دهانه های هوا را از وجود پرز و امثال آن تمیز نگه دارید.
10. هوای داغ را مستقیما به سمت چشم یا دیگر قیمت های حساس نگیرید.

11. امکان داغ شدن لوازم )مورد استفاده( وجود دارد. قبل از دست زدن به 
آنها منتظر بمانید خنک شوند.

12. دستگاه در حال کار را روی هیچ سطحی قرار ندهید.
13. در حال استفاده از دستگاه، موهای خود را دور از ورودی های هوا بگیرید.

14. از مبدل ولتاژ استفاده نکنید.
15. از سیم بلند برای دستگاه استفاده کنید.

از دفترچه ی راهنما نگهداری کنید. 
این دستگاه مجهز به ترموستات است که در صورت افزایش بیش از حد دما 

در اثر مسدود شدن دهانه ی هوا یا ورودی های خروج هوا می تواند دستگاه 
را خاموش کند. در صورتی که دستگاه در حال استفاده از کار بازایستاد آن را 
خاموش کنید و منتظر بمانید خنک شود و ترموستات به طور خودکار مجددا 

تنظیم شود. در طول کار با دستگاه، ورودی های هوا را مسدود نکنید. هنگام 
استفاده از دستگاه نزدیک آب )به عنوان مثال حمام( از خروجی الکتریکی 

محافظت شده ی زمینی استفاده کنید.

نگهداری
این دستگاه در اصل به نگهداری خاصی نیاز ندارد. هیچ روغنکاری الزم نیست. 

سطوح داغ دستگاه را تمیز و عاری از گرد و خاک و اسپری مو نگه دارید. در 
صورت لزوم به تمیز کردن، دوشاخه را از پریز درآورید و سطح خارجی را با 

دستمالی مرطوب تمیز کنید. در صورت پیچ خوردگی سیم برق دستگاه، آن را 
قبل از استفاده باز کنید. 
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هشدار: در صورت بروز نقص فنی، خودتان سعی در تعمیر دستگاه ننمایید. 
هیچ قسمتی از دستگاه، قابل تعمیر شخصی نیست.

برای کنار گذاشتن دستگاه در صورت عدم استفاده از آن، دوشاخه را از پریز 
درآورید.

قبل از کنار گذاشتن دستگاه اجازه دهید خنک شود سپس آن را دور از 
دسترس کودکان و در جای امن و خشک قرار دهید. هرگز سیم برق دستگاه 
را دور آن نپیچید زیرا این کار موجب خرابی و پارگی سیم برق می شود. برای 
افزایش عمر دستگاه، سیم برق آن را با دقت بگیری و از کشیدن، خم کردن 

زیاد، پیچ خوردگی یا کشیدگی آن به ویژه هنگام وصل آن به برق اجتناب کنید.
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نصائح السالمة الهامة
عند استخدام األجهزة الكهربائية ، خاصة في وجود األطفال ، يجب عليك دائمًا 

اتباع االحتياطات ، بما في ذلك:
قراءة جميع التعليمات قبل االستخدام.

ضع الجهاز بعيدًا عن الماء.
الخطر: تتدفق األجزاء الكهربائية في معظم األجهزة الكهربائية حتى عند إيقاف 

تشغيل الجهاز.
لتقليل خطر حدوث صدمة كهربائية من خالل إتالف الجهاز:

1. قم دائمًا بفصل القابس بمجرد االنتهاء من ذلك.
2. ال تستخدم الجهاز أثناء االستحمام.

3. ال تضع الجهاز حيث يوجد خطر السقوط في الحوض أو الحوض.
4. ال تضع الجهاز في الماء أو السوائل ، واحرص على عدم تقطر الماء.

5. إذا وقع الجهاز في الماء ، فقم بإزالة القابس من المخرج على الفور. ال 
تلمس الماء.

تحذير: من أجل الحد من مخاطر الحروق بالماء أو الحريق أو اإلصابة 
لألشخاص: 

1. ال تترك جهازًا موصواًل من قابس أثناء توصيله.
2. كن حذرا عند استخدام الجهاز من قبل األطفال أو استخدامه في وجود 

األطفال أو األشخاص ذوي اإلعاقات الخاصة.
3. استخدم الجهاز فقط لألغراض المذكورة في دفتر المالحظات.

4. أبدا استخدام الجهاز إذا سلك الطاقة أو المكونات الضرر، عطل، والفشل أو 
السقوط في الماء، ال تستخدم.

5. ضع سلك الطاقة بعيدًا عن السطوح الساخنة.
ال تقم بتوصيل سلك الطاقة حول الجهاز.

6. عدم استخدام الجهاز أثناء النوم.
7. ال تضع أي كائن في اإلدخال.

8. استخدم الجهاز في بيئة مفتوحة أو في مكان يكون الرذاذ قيد االستخدام أو 
في بيئة مرآبة باألآسجين.

9.الحفاظ على فتحات الهواء نظيفة من الجير وما شابه ذلك.
10. ال تأخذ الهواء الساخن مباشرة في العيون أو بأسعار أخرى حساسة.
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11. هناك إمكانية لتسخين األجهزة )المستخدمة(. انتظر حتى ينتظر حتى تبرد.
12. ال تقم بتشغيل الجهاز على أي سطح.

13. عند استخدام الجهاز ، قم بإزالة شعرك من مداخل الهواء.
14. ال تستخدم محول الجهد.

15. استخدم سلك طويل للجهاز.

حافظ على جهاز كمبيوتر محمول.
أوقف تشغيل الجهاز أثناء استخدامه وانتظر حتى يبرد ثم يتم إعادة تشغيل 

منظم الحرارة تلقائيًا. ال تمنع مداخل الهواء أثناء العمل مع الجهاز. عند 
استخدام جهاز قريب من الماء )على سبيل المثال ، حمام( ، استخدم مأخذ 

تيار كهربائي مؤرض.

صيانة
هذا الجهاز ال يتطلب صيانة محددة. مطلوب أي تزييت. حافظ على األسطح 

الساخنة للجهاز نظيفة وخالية من الغبار والحفاظ على نظافة رذاذ الشعر. إذا 
لزم األمر ، قم بتنظيف القابس من المقبس وتنظيف السطح الخارجي بقطعة 

قماش مبللة. إذا كان الجهاز يسحب التواء ، فافتحه قبل االستخدام.

تحذير: في حالة حدوث عطل ، ال تحاول إصالح الجهاز بنفسك. ال يمكن 
تخصيص أي جزء من الجهاز.

إذا لم تستخدمه ، فافصل القابس عن المقبس.
اسمح للجهاز أن يبرد قبل مغادرته ، ثم ضعه بعيدًا عن متناول األطفال وضعه 

في مكان آمن. ال تقم أبدًا بسحب سلك الطاقة منه ، ألن ذلك سيؤدي إلى 
تلف سلك الطاقة. إلطالة عمر الجهاز ، قم بإدخال سلك الطاقة بعناية وتجنب 

سحبه أو ثنيه أو شده أو سحبه ، خاصة عند توصيله بالتيار الكهربائي.
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MAINTENANCE

Your appliance is virtually maintenance free. No lubrication is 
needed. Keep heated surface clean and free of dust, dirt, and 
hair spray. If cleaning becomes necessary, disconnect the appli-
ance from the power source and wipe the exterior with a damp 
cloth. If the cord becomes twister, untwist prior to use. WARN-
ING: If any malfunction occurs, DO NOT attempt to repair it your-
self. This appliance has no user-serviceable parts. 

STORAGE when not in use, “unplug it.”

Allow the appliance to cool and store out of reach of children in 
a safe, dry location. Never wrap the cord around the appliance 
since this will cause the cord t wear prematurely and break. 
Handle cord carefully for longer life and avoid jerking, bending 
sharply, twisting or straining cord, especially at plug connections.
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DO NOT wrap the cord around the appliance.
6.Never use while sleeping.
7.Never drop or insert any object into any opening.
8.DO NOT use outdoors or operate where aerosol (spray) prod-
ucts are being used or where oxygen is being administered.
9.Never block the air openings of the appliance or place it on a 
50ft surface, such as a bed or couch, where the air opening may 
be blocked. Keep the air openings free of lint, and the like.
10.DO NOT direct hot air toward eyes or other heat sensitive 
areas.
11.Attachments (when furnished) may be hot during use. Allow 
them to cool before handling.
12.DO NOT place appliance on any surface while it is operating.
13.While using the appliance, keep your hair away from the air 
inlets.
14.DO NOT operate with a voltage converter.
15.DO NOT uses an extension cord with this appliance.

SAVE THESE INSTRUCTIONS USER MAINTENANCE 
INSTRUCTIONS

This appliance is equipped with a thermostat that may cycle OFF 
if the temperature exceeds comfort level due to partially blocked 
air inlet or air outlet openings. In the event that the appliance 
stops during use, turn off the switched and allow the appliance 
to cool down, at which time the thermostat will automatically re-
set. During use, DO NOT block the air openings. When using this 
appliance near water (e.g., bathrooms), the use of an Electrical 
outlet protected by a Ground Fault Circuit Interrupter is recom-
mended.
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IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliance, especially when children are 
present, basic safety precautions should always be followed, 
including the following:

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING.
KEEP AWAY FROM WATER. DANGER:

As with most electrical appliances, electrical parts are electrically 
live even when the switch is off.
To reduce the risk of death by electric shock:
1.Always “unplug it” immediately after using.
2.DO NOT use while bathing.
3.DO NOT place or store this appliance where it can fall or be 
pulled into a tub or sink.
4.DO NOT place in or drop into water or other liquid.
5.If an appliance falls into water, “unplug it” immediately. DO 
NOT reach into the water.
WARING: To reduce the risk of burns, electrocution, fire or injury 
to persons:
1.An appliance should never be left unattended when plugged 
in.
2.Close supervision is necessary when this appliance is used by, 
on, or near children or individuals with certain disabilities.
3.Use this appliance only for its intended use as described in 
this manual. DO NOT use attachments not recommended by the 
manufacturer.
4.Never operate this appliance if it has a damaged cord or 
plug, if it is not working properly, or if it has been damaged or 
dropped into water.
5.Keep the cord away from heater surfaces.
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NS-30 Hair dryer

Read instruction carefully before using


