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هشدارهاي ایمنی:

گرد و غبار و چربی روي دســتگاه را همیـشه تمیــز کنید. از مرطوب کردن و خیس کردن موتــور دستـگاه خودداري کنید. 

صفحه مدار و سایر اجزاي الکتریکی را کنترل نمایید که پس از تمیز کردن دستگاه مرطوب نشده باشند.

هنگامی که لامپ ها روشن هســـتند 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 اســـتفاده 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، 

نیست مگر آنکه با حضور سرپرست مسئول 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 وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت هایی دیگر، تهویه اتاق باید 

بطور مناسبی انجام شود.

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

هواي خروجی این وسایل نباید در دودکشی تخلیه شود که براي خروج دود وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت هایی دیگر 

استفاده گردد.

در مدل هاي جک برقی دقت شود در هنگام کار با دسـتگاه هیچگاه دست و یا سـر خود را بین شیشه جلویی و عقبی قرار ندهید.

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

هشدار: هود باید در فاصله ي 65 تا 75 سانتیمتري (26 تا 30 اینچ) از سطح اجاق قرار گیرد تا بهترین تأثیر را داشته باشد.

هشدار: از تمیز کردن قسمت هاي داخلی هود، جدا خودداري گردد.

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

هشدار: نصب هود توسط نصابان مجاز شــرکت، شامل گارانتی می باشد. در غیر اینصورت شامل گارانتی نمی باشد.

هود باید همزمان با اجاق گاز روشن شده و 10 دقیقه بعد از خاموش کردن اجاق گاز خاموش گردد.
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با لمس کردن این دکمه، چراغهاي هود روشن می شود.

با لمس کردن این دکمه، موتور هود روشـــن شــده و با دور 1 شـــروع به کار کردن 

می کند و با فشردن مجدد آن، دورها به ترتیب افزایش می یابد.

قرمز:  دور اول

سبز:   دور دوم

آبی:    دور سوم

 بنفش: دور چهارم ( در موتورهاي 4 دور)

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.

آشنایی با کلیدهاي روي هود براي مدل هاي با برد لمسی

نحوه عملکرد دکمه
پس از فـعال کردن این دکمه، هــود از حالت تنظیم دستی به حالت کارکرد با حسگر به صــورت اتوماتیک تغییر وضــعیت 

می دهد. به نحــوي که پس از فعال شدن آن، حسگر دود (در بعضی از مدل ها حسگرهاي دما و دود) فعال می گردند.

(در بعضی از مدل ها)
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کلید مربوط به حالت

نحوه عملکرد کلیدهاي روي ریموت کنترل

+
--

AUTO

+-

خاموش/روشنلامپ

افزایش دور

AUTO

کاهش دور

تایمر 1 دقیقه

با لمس این نشانگر تایمر هود فعال گردیده است. این علامت 

به صورت چشمک زدن در صفحه نمایشگر نشان داده می شود.

کلید روشن یا خاموش کردن هود

کلید روشن یا خاموش کردن چراغ هاي هود

روشن/افزایش دور موتور

کاهش/خاموش کردن دور موتور
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مشخصات فنی لامپ

2.5 حداکثر توان
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طریقه کار کردن با کلیدهاي مکانیکی هود

بدنه

صفحه کلید

چراغ

فیلتر

OFF

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 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 دور متوسط موتور هود شروع به کار کردن می کند.
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هود باید در فاصله 65 تا 75 سانتی متر (26 تا 30 اینچ) از سطح اجاق گاز قرار گیرد 

تا بهترین تاثیر را داشته باشد.

نصب:

با توجه به ابعاد برش نصب شده بر روي بسته بندي محصول حفره اي در کابینت 

ایجاد کنید. اطمینان حاصل کنید که لبه سـوراخ  تا لبه کابینت حداقل 35 میلیمتر 

فاصله داشته باشد.

فیلتر را بردارید و 2 پیچ روي پنل را باز کنید و شاسـی را توسط 8 پیچ خودکار 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.

با استفاده ازپیچ هاي داخل بسته بندي دریچه را روي هود نصب کرده و سپس مبدل 

15 به 12 را روي دریچه جایگذاري کنید.

لوله خرطومی را به مبدل 15 به 12 موجود در بسته بندي متصل و سر دیگر لوله را 

به دریچه خروجی دودکش آشپزخانه وصل کنید.

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

65cm

75cm
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هود هاي 70 سانتی متر

هود هاي 80 سانتی متر

هود موریس

ابعاد برش هودهاي توکار:

78.5 cm

67.2 cm

68.5 cm

2
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m
2

5
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m

2
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به هیچ وجه از لبه هاي محصول جهت خارج کردن استفاده نگردد.

فاصله لبه برش داده شده تا لبه کابینت باید حداقل  cm 3.5 باشد
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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.
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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.
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رفع عیب فنی 

رفع عیبمشکل احتمالیعیب فنی

دوشاخه برق در جاي خود قرار نگرفته است.

ارتباط با صفحه کلید به خوبی صورت

نمی گیرد.

با دفتر سرویس و خدمات پس از فروش تماس بگیرید.صفحه کلید کار نمی کند

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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خدمات پس از فروش: 02174937

سامانه پیام کوتاه: 02174937

www.simer.ir
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