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خریدار محترم

گروه تولیدي و صنعتی داتیس

از حسن سلیقه شما در انتخاب محصولات داتیس صمیمانه سپاسگزاریم



اطالعات مهم امنیتی:

اين قســـــــمت برای جلوگيري از خطـــرهای احتـــمالی در دفترچه راهنما گنجــانده شــده است. در صورت عــدم 

رعايت مـوارد زير و در صورت بروز هرگونه خطای احتمالی، هيچ مسئوليتی برعهده توليد كننده نخواهد بود.

امنیت عمومی:

١) استفاده از اين محصــــول برای كودكان و افراد كم توان ذهنی و جســـــمی مناسب نمی باشد. مگر اينكه اين 

افراد آگاهی و توان كامل نسبت به نحوه استفاده از محصول را كسب كرده باشند.

٢) اين محصول صرفا مناسب استفاده خانگی بوده، و استفاده تجاری از محصول توصيه نمی شود. اين محصول 

صــرفا جهت پخت و گرم كردن غذا مورد اســـــتفاده می باشــد و هر گــونه اســــــتفاده ديگر (گرم كردن محيط، 

خشــك كردن لباس و حوله) نادرســت می باشد. و در صورت بروز هر مشــكل مســئوليتی برعهده توليد كننده 

نخواهد بود.

٣) هنگام استفاده، سطح استیل اجاق داغ می باشد. از دست زدن به المنتها و قطعات داخلی خودداری نموده و 

كودكان را از آن دور نماييد.

۴) به هنگام تميز كردن يا جابجا كردن اجاق آنرا از برق درآوريد.

۵) به هنگامی كه دست شما خيس يا مرطوب باشد از تماس با اجاق اجتناب كنيد.

۶) هرگز جهت خارج كردن دوشاخه از پريز، كابل برق را نكشيد.

٧) هنگامی كه دستگاه خيس و يا صدمه ديده است از دست زدن به آن اجتناب كنيد.

٨) تمامی تعميرات روی اين محصـــــــول تنها توسط نماينده رسمی شركت مجاز می باشد از تعمير خودسرانه آن 

اجتناب كنيد.

٩) برای مراقبت بهتر از اجاق پس از هر بار استفاده آن را تميز كنيد.

١٠) مجراهای تهويه هوا را باز نگه داريد.

٢



١١) جهت نظافت از مواد ساینده و اسپری استفاده نشود.

١٢) اطمينان حاصل فرماييد كه در ظروف مايعات مشـــتعل كننده، مانند الكل وجود نداشته باشد، چرا كه الكل 

در دمای باال تبخير و منجر به آتش سوزی می شود.

هشدار: اين محصول تنها برای پخت می باشد، از آن برای اهداف ديگر مثل گرم كردن محيط استفاده نكنيد.

امنیت اطفال:

١) اطفال بايد تحت نظارت والدين از محصـول استفاده كنند، از استفاده يا بازی كردن اطفال با اجاق جلوگيری به 

عمل آيد.

٢) قسمت های مختلف اجاق پس از استفاده داغ می شود از تماس اطفال با آن جلوگيری كنيد.

هشدار: به هنگام روشن بودن اجاق تمام قسمت ها داغ می شوند، اطفال را از تماس با اين قسمت ها دور نگه داريد.

نکات قابل توجه در نصب:

١) از يك سطح تميز و هموار جهت نصب اين اجاق استفاده نماييد.

٢) جايگاه مناسبی طبق اندازه های ذكر شده جهت نصب آماده نماييد.

٣) شرايط تنظيم اين وسيله روي برچسب (يا پالك مشخصات) آورده شده است.

۴) توصيه می شود كه اجاق را در نزديكی يخچال يا فريزر نصـــــب نكنيد. در غير اين صورت عملكرد دستگاه بر 

روی آنها توسط گرمای منتشر شده تاثير منفی خواهد گذاشت.

۵) سيم برق را در تماس با سطوح داغ قرار ندهيد.

٣

نکته: در صورتی که المنت بدون ظرف روشن باشد با توجه به توان المنت و بعد از زمان مشخص ترموسوئیچ ایمنی

عمل کرده و جریان ورودی به المنت را قطع می کند. و پس از کاهش دمای المنت این جریان مجدد وصل می شود.



مشخصات فنی

برقانرژی

توان شعله کوچک

توان شعله بزرگ

ولتاژ / فركانس

توان کل

1500 W

2000 W

220 V / 50 HZ

3500 W

نصب اجاق روی کابینت آشپزخانه:

این اجاق امکان نصب، بصورت توکار و روکار را دارد.

محلی که اجاق قرار است در آن نصب شود باید خشـک و دارای تهویه هوا بوده و مجهز به سیسـتم تهویه باشد. 

هنگام نصب اجاق، دسترسی آسان به تمامی قسمتهای کنترل باید امکان پذیر باشد.

۴



طریقه کار کردن با اجاق برقی هات پلیت

۵

جهت روشن کردن المنت باالیی

جهت روشن کردن المنت پایینی

جهت زیاد کردن توان هر المنت، ولوم را بر خالف عقربه هاي ساعت بچرخانید.

توان هر المنت در 6 وضعیت قابل انتخاب می باشد.

توان هر المنت در هر انتخاب به ترتیب

می باشد

100%-80%-60%-50%-40%-20%



نگهداری و تميز كردن اجاق:

1) قبل از تمیز کردن اجاق، دوشاخه را از پریز بکشید، اگر اجاق داغ بود صبر کنید تا خنک شود.

2) از مایعات یا مواد پاکیزه کننده که حاوي مواد سخت می باشند استفاده نکنید.

3) هنگام داغ بودن اجاق هرگز آب بر روي المنت نریزید و یا آن را لمس نکنید.

۶

4) هنگام استفاده، سطح استیل اجاق داغ می باشد. از دست زدن به المنتها و قطعات داخلی خودداري نموده و 

کودکان را از آن دور نمایید.



خدمات پس از فروش

شـماره تماس: 02174937

سامانه پیامک: 02174937



آدرس کارخانه

کیلومتر 50 جاده خاوران، بعد از پلیس راه شریف آباد، شهرك صنعتی ایوانکی، بلوار صنعت، خیابان صنعت 11
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جهت نصب و تعمیر ارسال پیامک به شماره
021-74937

Linkedin/in/dateesco

Instagram/dateesco

Facebook/datees

Twitter/dateesco

Telegram.me/DateesHome

www.datees.ir
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