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خريدار محترم

گروه تولیدي و صنعتی داتیس

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات داتیس صمیمانه سپاسگزاریم



هشدارهاي ایمنی:
گرد و غبار و چربی روي دســتگاه را همیـشــه تمیــز کنید. از مرطوب کردن و خیس کردن موتــور دستـگاه 

خودداري کنید. صـــفحه مدار و ســـایر اجزاي الکتریکی را کنترل نمایید که پس از تمیز کردن دســــتگاه 

مرطوب نشده باشند.

هنگامی که لامپ ها روشن هســـــتند از دســـت زدن به آنها خودداري کنید، زیرا لامپهاي داغ ممکن است 

به دســت شــما آسیب برساند.

هنگامی که در طی زمان آشپزي و پخت و پز از هود و گاز به طور همزمان اســــتفاده می کنید جریان هود را 

در حد متعادل نگه دارید.

زمانی که در حال تمیز کردن دستگاه هستید ،جریان برق را قطع کنید.

این دستگاه یک وسیله برقی خانگی است و از آن براي سایر اهداف و سایر شرایط استفاده ننمائید.

این وسیله براي استفاده توســـط افراد (از جمله کودکان) با ناتوانی فیزیکـــی، حسـی یا عقلی، یا افراد بی 

تجربه و ناآگاه، نیســــت مگر آنکه با حضـــــور سرپرست مســـــئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن 

دستورالعمل استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسیله بازي نمی کنند.

به هنگام استفاده همزمان از هود اجاق خوراك پزي و سرخ کن هاي گازي یا اجاق هایی با سـایر سـوخت ها، 

تهویه اتاق باید بطور مناسبی انجام شود.

چنانچه نظافت طبق دستورالعمل استفاده انجام نشود، احتمال خطر آتش سوزي وجود دارد.

هود اجاق خوراك پزي نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.

اگر بند تغذیه صدمه ببیند، براي جلوگیري از خطر، باید توسط سرویسکاران مجاز شرکت تعویض شود.



هـــواي خروجـــی هـــود اجـــاق خوراك پزي نبایـــد در دودکشـــی تخلیه شـود که براي خـــروج دود سرخ 

کن هاي گازي یا ســـرخ کن هایی با سایر سوختها استفاده می گردد.

در مدل هاي جک برقی دقت شود در هنگام کار با دســتگاه هیچگاه دست و یا سـر خود را بین شیشــــــــه 

جلویی و عقبی قرار ندهید.

در مدل هاي جک برقی دقت شود به هنگام نظافت، جک باز و بسته نشود.

براي نظافت دستگاه از بخارشوي استفاده نشود.

قسمت هاي در دسترس ممکن است هنگام استفاده از وسایل پخت و پز گرم شوند.

نصب هود توسط نصابان مجاز شرکت، شامل گارانتی می باشد. در غیر اینصورت شامل گارانتی نمی باشد.



نحوه تمیز کردن:
دو شاخه را از پریز خارج کرده تا جریان برق به کلی قطع شود.

در هنگام تمیز کردن و نصــــب دسـتگاه از دست کش هاي پارچه اي اســتفاده کنید. زیرا لبــه هاي اجزاي 

هود ممکن است سبب آسیب رساندن به دستتان شود.

فیلتر هود باید هر هفته با ماده پاك کننده  مخصـــوص فیلتر یا ماده  پاك کننده خانـگی که اندکــی قلیایی 

است تمیز شود.

قســـــــــمت بیرونی بدنه اصــلی هـود بایــد با ماده پاك کننــده ملایم و پارچــه اي نرم تمیــز شـــود تا از 

ایجــاد هرگونه خراشـیدگی جلوگیري شود.

از خیس کردن قسمت هاي الکتریکی جدا خودداري کنید.

به منظور جدا کردن و درآوردن فیلتر، قفل کشـویی فیلتر را فشــرده و فیلتر را از محــل خود خارج کنید.

فیــلتـر را به آرامـی خارج نمـــوده و پس از تمیـز کــردن و یا تعویض با قــرار دادن زائـده هاي زیــرین در 

محـــل خود، قسمت بالاي فیلتر را با فشردن قفل کشویی آن در محل خود قرار دهید.

جهت تمیز کردن دستگاه از بخارشوي استفاده نشود.



نحوه نصب هودهاي مورب:
ارتفاع مناسب نصب هود 70 تا 80 سانتیمتر بالاتر از سطح اجاق گاز می باشد.

براي نصــــــب هود در ارتــفاع 110-105 سانتیمتر با استفاده از قلاب آویز به عـنوان شابلون سه سوراخ با 

مته قطر 7 تا 8 ایجاد نمائید، رول پلاك را درون سـوراخ قرار داده و قلاب آویز را با پیچ به دیوار محکم نمائید.

دســتگاه هود را با دقت و با کمک یک فرد دیـگر، در ناخــن هاي قلاب آویز قرار دهــــید و آنرا به آرامی به 

ســمت پایین آورده و ثابت نمائید.

لوله خرطومی را به مبدل متصل و سر دیگر لوله را به دریچه خروجی دودکش آشپزخانه وصل نمائید.

کاور فلزي را بر روي دســـتگاه هود قرار داده و بست آنرا با دو عـدد پیچ محـــکم نمائید. حال می توانیـــد 

بخشی از لوله خرطومی را با فشردن کوتاه نمائید تا از دید پنهان گردد.

دستگاه را به برق زده و از استفاده آن لذت ببرید.

نقشه نصب
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هـــــود باید در فاصــــله 65 تا 75 سانتی متــــــر (26 تا 30 اینچ) از ســـــطح اجاق گـــــاز قرار گیرد 

تا بهترین تاثیر را داشته باشد.

نصب پیانی:

فیلتر را بردارید و 2 پیچ روي پنل را باز کنید و شاســی را توسط 8 پیچ خودکــار که در پک بسته 

بندي قرار دارد ببندید.

از ابزار براي سفت کردن پیچ ها استفاده کنید تا هود در کابینت، ثابت و محـکم شود.

2 پیچ باز شده در بند 3 را مجدداً بسته و فیلتر را وصل کنید.

سوراخی به انـــــدازه 26/5 در 66/5 سانتی متر در کابینت ایجــــاد کنید. اطمیـــنان حاصــل کنید 

که لبه سـوراخ  تا لبه کابینت حداقل 35 میلی متر فاصله داشته باشد.



نحوه کارکرد کلید مکانیکی:

با فشردن این دکمه هر یک از دورهاي موتور که مشغول کار کردن می باشد متوقف می گردد.

با فشردن این دکمه دور کم موتور هود شروع به کار کردن می کند.

با فشردن این دکمه چراغهاي هود روشن می شود و با فشردن مجدد آن خاموش می گردد.

با فشردن این دکمه دور زیاد موتور هود شروع به کار کردن می کند.

با فشردن این دکمه دور متوسط موتور هود شروع به کار کردن می کند.

بدنه

صفحه کلید

چراغ

فیلتر



1. جهت نصب هود بر روي کابینت برشی با ابعاد 25.5 * 77.5 ایجاد نمائید.

 * براي هودهاي 90سانت، ابعاد برش 25.5 * 87.5 ایجاد شود.

2. فیلتر را برداشته و سوکت هالوژن ها را جدا کنید.

3. با باز کردن پیچ ها، صفحه استیل را از شاسی جدا کنید.

نصب گلوریا:

4. سوار نمودن شاسی هود در محل برش خورده توسط 10 عدد پیچ

5. قرار دادن صفحه استیل روي شاسی و اتصال سیم سوکت 

هالوژن و بستن پیچهاي صفحه استیل



با لمس کردن این دکمه، چراغهاي هود روشن می شود.

با لمس کردن این دکمه، موتور هود روشـــن شــده و با دور 3 شـــروع به کار کردن می کند و با فشردن مجدد 

آن، دورها به ترتیب کاهش می یابد.

با لمس کردن این دکمـه، در حالت چشـمک زدن قرار گرفته و پس از ثابت شدن آن سنسـور بو به صورت 

خودکار فعال می گردد.

با لمس کردن این دکمه، هود روشن و یا خاموش می گردد.

این نشانگر مربوط به چشمی کنترل از راه دور می باشد.

طریقه کار کردن با هود گلوریا:

نحوه عملکرد دکمه

پس از فـعال کردن این دکمه، هــــود از حالـت تنظیم دستـــی به حالت کــارکرد با حسگـــر به 

صــورت اتوماتیک تغییر وضــعیت می دهـد. به نحــوي که پس از فعال شدن آن، حسگر دود (در 

بعضی از مدل ها حسگرهاي دما و دود) فعال می گردند.



1- جهت نصب هود، روي کابینت برشی به ابعاد 25.5 * 77.5 ایجاد نمایید.

2- برق ورودي هود را وصل کنید و دکمه دورفن را بزنید تا درب شروع به باز شدن کند.

3- هنگامی که درب به صورت نصفه باز شد، برق ورودي را قطع کنید تا در این حالت ثابت بماند.

4- فیلتر را برداشته و سوکت هالوژ نها را جدا کنید.

5- با بازکردن پی چها، صفحه استیل را از شاسی جدا کنید.

6- شاسی هود را در محل برش خورده کابینت به وسیله 10 عدد پیچ نصب کنید.

7- صفحه استیل را نصب و سوکت هالوژ نها را متصل کنید.

طریقه نصب هودهاي توکار با درب جک برقی:

 



طریقه کارکردن با هودهاي توکار با درب جک برقی (سه دور):

به هنگام بسته شدن درب و یا خاموش کردن هـود از این نشانگر استفاده می شود

در صـــورت خاموش بودن موتـــور با لمس کردن این نشــــــــــانگر به مــدت 3 ثانیـــه درب هود باز می 

شود.

این نشانگر مربوط به چشمی کنترل از راه دور می باشد.

با لمس کردن این نشانگر می توان ساعت و زمان دستگاه را تنظیم کرد.

با لمس کردن این نشانگر چراغهاي            روشن و خاموش می شود.

با لمس این نشــــــــانگر پس از باز شدن درب هود، موتور با دور 3 شروع به کار می کند و با لمس مجدد 

دورهاي موتور تغییر می کند.



طریقه کار کردن با هودهاي توکار با درب جک برقی (6 دور، اشاره دست)

با روشن شدن این کلید م یتوان صفحه لمســـــی هود را جهت استفاده از سایر کلیدهاي لمســـــی آماده 

ساخت.

این کلید تایمر دسـتگاه اسـت که با اسـتفاده از آن م یتوان طی مدت زمان یک دقیقه به صــورت خودکار 

هود را خاموش کرد.

با لمس این گزینه درب هود به صورت اتومات باز و بسته م یشوند، همچنین هالوژ نها به طور همزمان با 

باز و بسته شدن درب، روشن و خاموش م یشوند.

(F1-F6) .با این کلید م یتوان دور موتور هود (سرعت) را کم کرد

(F1-F6) .با این کلید م یتوان دور موتور هود (سرعت) را زیاد کرد

با لمس این کلید در مدت زمان 3 ثانیه، ابتدا 2 رقم سمت چپ (00:00) به صورت چشــــــمک زن فعال 

م یشود که با استفاده از کلیدهاي            و           م یتوان ساعت را زیاد و کم کرد. پس از تنظیم ساعت، 

مجدداً دکمه           را لمس کرده تا ساعت تنظیم شده و قسـمت دقیقه (00:00) به صورت چشــمک زن 

فعال شـود که این بار هم با اســتفاده از کلیدهاي         و          م یتوان ســاعت را زیاد و کم کرد. پس از 

تنظیم کردن دقیقه مجدداً دکمه          را لمس کنید تا زمان کامالً تنظیم شود.



طریقه استفاده از سنسور بو، دود و حرارت:

در ابتدا با روشن کردن         و سپس         عالمت  �0  روي صفحه نمایشــــــگر نشـــــــان داده م یشود     و           

.         به مدت یک دقیقه چشـمک م یزند و بعد از ثابت شدن، حالت                فعال م یگردد که با رسیدن 

دما و بو به سنسور هود، دور موتور 6 شروع به کار م یکند.

نصب ناوارو:



نصاب محترم

جهت نصب هود توکار مراحل زیر را انجام دهید:

● ابتدا پیچهاي شماره 1 - 2 - 3 و 4 (تصـویر بالا) میبایسـت تا انتهاي رزوه باز باشند به طوري که از مهره جدا 

نشوند.

● درب هود را باز میکنیم و پس از برداشتن فیلتر، هود را جهت نصـــــب بر روي برشی که از قبل ایجاد شده 

است قرار میدهیم.

● جهت قرارگیري و محکم شدن هود در برش ایجاد شده می بایسـت پیچهاي مشــخص شده در تصــویربالا به 

سمت بالا و سپس به سمت انتهاي لوبیایی قرار بگیرد و در نهایت پیچها بســته شوند تا بســـت کابینت در جاي 

خود محکم شود. (مانند تصویر زیر)

تصویر از سمت زیر هود



طریقه کار کردن با هود ناوارو:

جهت استفاده از هود ناوارو بدون استفاده از کلید هاي لمسی روي شیشه نیز می توان با اشاره دست، 

روبروي صفحه از چپ به راست روشـن و از راسـت به  LEDنمایش از فاصـله 5 تا 25 سـانتیمتري دور 

یک هود به همراه چراغهاي چپ آن را خاموش نمود.

با روشن کردن این کلید می توان صفحه لمســی هود را جهت استفاده از سایر کلیدهاي لمســـی آماده 

ساخت.

این کلید تایمر دســتگاه می باشــد که با اســتفاده از آن می توان طی مدت زمان یک دقیقه به صــورت 

خودکار هود را خاموش کرد.

از این کلید می توان چراغهاي  LEDهود را روشن کرد.

با لمس کردن این کلید در مدت زمان 3 ثانیه، ابتدا 2 رقم سمت چپ ( 00:00 ) به صورت چشـمک زن 

فعال می شود که با استفاده از کلیدهاي           و           می توان سـاعت را زیاد و کم کرد.پس از تنظیم 

ساعت، مجدداً دکمه           را لمس کرده تا ساعت تنظیم شده و قســــمت دقیقه ( 00:00 ) به صورت 

چشــمک زن فعال شود که این بار هم با استفاده از کلیدهاي           و         می توان دقیقه را زیاد و کم 

کرد.پس از تنظیم نمودن دقیقه مجدداً دکمه           را لمس کنید تا زمان کاملا تنظیم شود.

(F6-F1) از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را زیاد کرد

(F6-F1) از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را کم کرد



جهت استفاده از هود امیلو بدون استفاده از کلید هاي لمســـی روي شیشــــه نیز می توان با اشاره دست، 

روبروي صفحه از چپ به راسـت روشـن و از راسـت به  LEDنمایش از فاصـله 5 تا 25 سـانتیمتري دور یک 

هود به همراه چراغهاي چپ آن را خاموش نمود.

نحوه کارکرد لمسی اشاره دست:

کاور هود

کلید لمسی روشن و خاموش

با روشن کردن این کلید می توان صفحه لمســـی هود را جهت استفاده از سایر کلیدهاي لمســـی آماده 

ساخت.

این کلید تایمر دســتگاه می باشــد که با اســتفاده از آن می توان طی مدت زمان یک دقیقه به صــورت 

خودکار هود را خاموش کرد.

از این کلید می توان چراغهاي  LEDهود را روشن کرد.

(F6-F1) از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را کم کرد



(F6-F1) از این کلید می توان دور موتور هود (سرعت) را زیاد کرد

با لمس کردن این کلید در مدت زمان 3 ثانیه، ابتدا 2 رقم سمت چپ ( 00:00 ) به صورت چشـمک زن 

فعال می شود که با استفاده از کلیدهاي           و           می توان سـاعت را زیاد و کم کرد.پس از تنظیم 

ساعت، مجدداً دکمه           را لمس کرده تا ســـــــاعت تنظیــــــم شــده و قسـمت دقیقه ( 00:00 ) به 

صــــــورت چشــمک زن فعــــال شــــــود که این بار هم با اســـــتفاده از کلیــدهاي           و           می 

توان دقیقه را زیاد و کم کـــــــرد.پس از تنظیم نمودن دقیقه مجدداً دکمه           را لمس کنید تا زمان 

کاملا تنظیم شود.

در ابتدا با روشن کردن              و سپس              علامت            روي صفحـــه نمایشـــگر نشــــان داده 

می شـــود و              به مدت 1 دقیقه  چشـمک می زند و بعد از ثابت شدن ،  حالت                   فعال می 

گردد  که با رسیدن دما و بو به سنسورهود، موتور با دور 6 شروع به کار می کند.

طریقه استفاده از سنسور بو، دود و حرارت:



نحوه کارکرد لمسی چهار کلید: 

با لمس کردن این دکمه، چراغهاي هود روشن می شود.

AUTO

کاور هود

کلید لمسی روشن و خاموش

با لمس کردن این دکمه، موتور هود روشـــــــن شــــــده و با دور 3 شـــــــروع به کار کردن می کند و با 

فشردن مجدد آن، دورها به ترتیب کاهش می یابد.

با لمس کردن این دکمـه، در حالت چشــــمک زدن قرار گرفته و پس از ثابت شدن آن سنســـــور بو به 

صورت خودکار فعال می گردد.

با لمس کردن این دکمه، هود روشن و یا خاموش می گردد.

این نشانگر مربوط به چشمی کنترل از راه دور می باشد.

پس از فـعال کردن این دکمه، هــود از حالت تنظیم دستی به حالت کارکرد با حســــــــــــگر به صــورت 

اتوماتیک تغییر وضــعیت می دهد. به نحــوي که پس از فعال شدن آن، حسـگر دود (در بعضـی از مدل 

ها حسگرهاي دما و دود) فعال می گردند.

(در بعضی از مدل ها)نحوه عملکرد دکمه



این دستگاه مجهز به 3 نوع سیســــــــــــــتم پخش صداي رادیو، بلوتوث و          می باشد که راهنـماي 

اســتفاده از آن به شـرح ذیل می باشد:

راهنماي استفاده از                                    در هود ملودي و موزیکال:

با فشـــردن این دکمه                                         روشـن و با فشـــــــردن یا لمــس کردن مجـــــدد آن 

خامـــوش می گـــردد.

با فشـــردن این دکمه صــداي دســـتگاه زیاد می شــود؛ بر روي ریموت کنترل، این گزینــه به صـورت                 

       .می باشــد.

با فشــــردن این دکمه صــداي دســـتگاه کم می شـــود؛ بر روي ریموت کنترل، این گزینـــه به صـورت            

       .می باشــد.

با فشــــــردن این دکمـــه             بعدي آمده و در رادیــو موج         به ردیف بعـدي ذخیـــره شــده از 

قبل تغییر می کنـــد.

با فشــــــردن این دکمـــه             قبلی آمده و در رادیــو موج          به ردیف بعـدي ذخیـــره شـــده از 

قبل تغییر می کنـــد.

با فشـــردن این دکمه دستگاه به حالت                    درآمــده که بصـــورت چشــــمک زن روي صــفحه 

نمایشـــگر نشـــان داده می شود و با فشـردن مجدد آن دستگاه به حالت               درمی آید و در حالت 

رادیو با فشــردن این دکــمه ردیف هاي موج           بصورت خودکار ذخیره می گردد.

با فشردن این دکمه بر روي ریموت کنترل می توان سیستم اکولایزر را فعال نموده و به دلخـواه از 1 تا 

6 نوع صداي دستگاه را تغییر نمود. (توجه: این دکمه هنگام استفاده از بلوتوث غیرفعال می باشد.)



با فشــردن این دکـــمه بر روي ریمـــوت کنتــــرل می توان هر یک از سـیســتمهاي رادیــــو، بلوتوث و             

را انتخاب نمـــود.

با فشـــردن این دکمه صـــداي دســـتگاه قطـــع شـــده و با فشــــــردن مجـــدد آن صــداي دســـتگاه 

متصل می گـــردد.

با لمس کردن این دکمه رادیوي دســــــتگاه آماده کار می شــــود که می توان ردیف هاي مختلفی از موج         

      .را با اسـتفاده از آن یافت. (با استفاده از دکمه هاي             و             )

با لمس کردن این دــــکمه بلوتوث دســــــــــــتگاه با نام                      فـــعـــال می گـــردد. پس از یافـــتن این 

نــام روي موبایـل،        و ... 2 دســـــتگاه از طریــــق بلوتوث به یکدیگر متصـــل می شــــوند که میتوان آهنــگ 

مورد عـــلاقه در موبایل و         و ... را ازطریق                                             شنید.

توجه: براي اســـــــــتفاده از             دســـــتگاه می بایسـتی یک عــــدد                                           و یا ... را در 

خروجــــــی             دستگاه داخل کنید. (این خروجی سمت راست دستگاه و هود می باشد.)



براي تولید یون منفی کافی است دکمه مربوط به            را (علامت           ) بر روي شیشه لمسی و یا کنترل 

فشـــار دهید تا مولد یون روشن شده و تولید یون منفی آغاز گردد. هنگامی که             ها را خاموش کنید 

تولیــد یون منفــی نیز متوقف می گردد.

طریقه استفاده از مولد یون منفی در هود:

هشدار: هنگامی که می خواهید هود را تمیز کنید.

حتما مولد یون خاموش گردیده و سپس اقدام به تمیز کردن آن کنید.

آنها اتمهاي اکســـیژن هســـتند با یک الکترون اضافه و آنها به ما کمک می کنند تا احســـاس بهتري داشته 

باشیم.

یون منفی چیست؟

در هوا ذرات با بارهاي مثبت و منـفـــی وجود دارنـد. از تجمع ذرات با بار مثبت و یون، یون مثبت و ذرات با 

بار مــنفی و یون، یون منفی تشکیل می شود. بالا بودن میــزان یون مثبت در هوا باعث احساس افسردگی، 

سردرد و سســتی و رخوت و ... در افراد می گردد. تخلیه الکتریکی ولتاژ بالا از طریق عملکرد میله الکترود 

می تواند باعث تولید مقدار زیادي یون منفی گردد. این یونهاي منفی می توانند به ذرات مســموم معلق در 

هوا چسبیده و هوا را از وجود آلاینده ها پاك نمایند.



در آن اماکن هزاران یون منفی وجود دارد. آنها تاثیر فوق العاده اي در بیوشیمی انســــان دارند. در هواي 

تازه روسـتاها معمولا 2000 تا 4000 یون منفی در سـانتیمتر مکعب وجود دارد. (تقریبا به اندازه یک حبه 

قند) در کوهســـتان بیشــــتر از 100،000 یون منفی درسانتیمتر مکعب وجود دارد. در حالیکه در هواي 

آلوده شهري پایین تر از 100 یون منفی در سانتیمتر مکعب وجود دارد.

آیا احساسی را که در کنار آبشارها یا در اوج کوهها داشته اید به خاطر دارید؟

یونهاي منفی ذرات باردار الکتریکی هســـــتند که آلودگی هاي موجود در هوایی را که ما تنفس می کنیم از 

بین میبرند و اثر جوان کننده اي بر سیستمهاي فیزیولوژیکی ما دارند. (مانند سیستم تنفسی)

تحقیقات علمی ثابت کرده اند که در فضــاهایی که از یون منفی بالایی برخوردار هســتند آثار حســـاسیت، 

آسم، افسردگی، خسـتگی و سردرد کمتر دیده می شود و در این مکانها افراد از توانایی، قدرت کار، تمایل 

به همکاري و کارکرد مغزي بالاتري برخوردار بوده و ضریب اشتباه آنان پایین می آید.

از بین بردن باکتریها، جلوگیري از پیر شدن سلولهاي بدن، بالا بردن توانایی نگهداري اکســـــیژن در خون، 

بهتر کردن عملکرد سوخت و ساز بدن، بالا بردن میزان هوشیاري، از بین بردن خسـتگی، بالا بردن مقاومت 

بدن (سیســـــتم ایمنی) در مقابل بیماریها، تاثیر اساسی در معالجه سردرد، بی خوابی / کم خوابی، آلرژي، 

آسم و فوائد بسیار دیگر.

یونهاي منفی چه فوائدي دارند؟



هود و فیلتر آن باید به طور منظم تمیز شود تا بهترین کارایی را داشته باشد.

تعمیر و نگهداري:

فیلترها را به شکل زیر تمیز کنید:

فیلتر را در آب (40 تا 50 درجه سانتی گراد) قرار دهید، مقـــداري ماده پاك کننده چـربی در آن 

بریزید، بگذارید فیلتر حدود 2 تا 3 دقیقه در آب بماند و ســپس آن را با برس نرم پاك کنید. از 

محــکم برس کشــیدن بر روي فیلتر خودداري کنید چون موجب آسیب دیدن آن می شود.

با توجه به اینــکه فیلتر هود از فلز ســاخته شــده است نباید آن را با شوینده هایی که موجب 

خوردگی محصــولات فلزي می شوند، تمیز کرد.

براي حفظ بدنـــه در مقابل خوردگـــی در یک دوره زمانــی بلندمدت؛ هود بایـــد با آب گرم و 

صـــابون یا مــــواد شـوینده غیرخورنده فلز هفته اي یک بار تمیـــز شــود. از ماده اي که باعث 

ساییدگی فلز می شود اســتفاده نکنید چـون به بدنـــه آسیب می زند.

موتور و سایر بخش هاي یدکی آن را از آب دور نگه دارید چون به دستگاه آسیب می زند.



LED  مشخصات فنی هالوژن
Cold white Light source
26-28LM

7000-7500k
>70

2835
95±5

>30,000H
DC12V

90mA 10%±
1.08W 10%±

Hardware + plastic + glass
D70MM*21.2MM

Ip65

IV (mcf)
Relative color temperature CCT(K)

CRI(color rendering index)Ra
LED Light source

Beam angle 2 & 1/2
Service life�Hrs�

Input voltage�V�

Current�mA�

Total lamp power�W�

Material and technology
Dimensions�MM�

Degree of protection�IP�

Item

Optical
parameters

Electrical
parameters

Structural 
parameters

تذکر: در صورت ترك خوردگی شیشه هالوژن، باید تعویض گردد. 

نحوه تعویض هالوژن: جهت تعویض دو خار اطراف هالوژن را از درون شاسی هود فشار داده تا خارج شود. 

سپس سیم اتصال را جدا کرده و با هالوژن جدید جایگزین کنید.
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رفع عیب فنی 

رفع عیبمشکل احتمالیعیب فنی

با فشار دادن دکمه شروع

عملکرد دستگاه و لامپها

کار نمی کنند.

لامپها کار می کنند ولی

موتور کار نمی کند.

دستگاه لرزش دارد.

دو شاخه کاملا در پریز قرار نگرفته است.

لامپها آسیب دیده اند.

سیمها و کابلها قطع هستند.

خازن قطع است یا آسیب دیده است.

موتور آسیب دیده است.

برد آسیب دیده است.

دستگاه محکم و ثابت نصب نشده است.

موتور محکم، ثابت نشده است.

فن آسیب دیده، حالت توازن و بالانس را

به هم می ریزد

دو شاخه را چک کنید و ببینید آیا به طور

کامل در پریز قرار گرفته است یا نه.

در سایر مــوارد،  با دفتـــر ســرویس و

خدمات پس از فروش تماس بگیرید.

یکبار دیگر دستورالعمل را مطالعه و طبق آن

دستگاه را فعال کنید

با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش

تماس بگیرید.

دستگاه را به صورت محکم و ثابت نصب نمائید.

با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش

تماس بگیرید.

دوشاخه برق در جاي خود قرار نگرفته است.

ارتباط با صفحه کنترل به خوبی صورت

نمی گیرد.

دکمه هاي صفحه لمسی

کار نمی کند

با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش

تماس بگیرید.

مکش کافی نیست.

ارتفاع دستگاه زیاد است.

صفحه فیلتر چربی بسیار کثیف است.

سیم ها و کابل ها آسیب دیده اند.

بدلیل باز بودن پنجره ها، جهت گردش هوا

مناسب نیست

دستگاه را پایین تر نصب نمائید و بررسی کنید

که آیا مشکل حل شده است.

پنجره را ببندید.

فیلتر را تمیز کنید.

سیمها و کابلها را پس از تماس با دفتر سرویس

و خدمات پس از فروش تعویض نمایید.
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آدرس كارخانه

کیلومتر 50 جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرك صنعتی ایوانکی،

بلوار صنعت، خیابان صنعت 11، کارخانه تولیدي و صنعتی داتیس



اخطار
لطفا جهت نصب محصولات حتما با شـماره تلفن خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید، 

در غیر این صورت علاوه بر فاقد گارانتی بودن محصول، شرکت هیچ گونه مسئولیتی نسبت به 

خسارت و حوادث احتمالی از جمله انفجار و آتش سوزي و غیره نخواهد داشت.

خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937





Linkedin/in/datees

Instagram/dateesco

Facebook/datees

Twitter/dateesco

Telegram.me/DateesHome

www.datees.ir

جهت نصب و تعمیر ارسال پیامک به شماره
021-74937
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