
دفترچه راهنما و ضمانت نامه
فر های گازی برق� رمگا

ROMEGA Elec-Gas Oven
Users Guide

مصرف کننده گرام�، لطفا پیش از استفاده از دستگاه، دفترچه راهنما را به طور کامل مطالعه نمایید.
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مصرف کننده گرام�
ازحسن انتخاب شما برای استفاده از محصوالت  رمگا سپاسگزاریم.

لطفا دفترچـه را جهت  استفاده از خدمات گارانت�  نگهداری نمایید.

توجه: نصب و سرویس دستگاه
محصول رمگا باید توسط نمایندگان مجاز خدمات پس از فروش شرکت

رمگا نصب و سرویس گردد، در غیراین صورت شامل گارانت� نخواهد شد.
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هشدارهای ایمن�
این وسیله باید طبق مقررات ت�یین شده اجباری نصب شده و فقط در فضایی که دارای تهویه    ✦

مناسب است مورد استفاده قرار بگیرد. لطفا قبل از نصب و استفاده از محصول دستورالعمل های 
مربوطه رامطالعه نمایید.

استفاده از این محصول برای افراد نا آگاه، کودکان و افراد کم توان ذهن� و جسم� مناسب نم� باشد،    ✦

مگر با دستورالعمل و سرپرست مسئول در قبال ایمن� انجام شود.
پیش از استفاده از خارج شدن تمام� قطعات بسته بندی و برچسب ها از درون فر اطمینان حاصل نمایید.   ✦

در طول استفاده نخست، ممکن است بوی نامطبوع از دستگاه استشمام شود.   ✦

این دستگاه برای استفاده خانگ� و پخت و پز در نظر گرفته شده است، از این دستگاه برای گرم    ✦

کردن اتاق و سایر موارد استفاده ننمایید.
به منظور جلوگیری از گرمای بیش از حد دستگاه نباید در پشت درب های تزئین� نصب شود.   ✦

هنگام استفاده فر داغ م� شود از دست زدن به مشعل و قطعات داخل� خودداری نموده و کودکان    ✦

را از آن دور نمایید.
قسمت های پشت� فر هنگام استفاده بسیار داغ م� شوند؛ از عدم نزدیک بودن این قسمت با    ✦

مجرا های گازی و برق� اطمینان حاصل نمایید.
هنگام تمیز کردن یا جابجا کردن دستگاه، آن را پریز از برق خارج نمایید.   ✦

جهت تمیز کردن وسیله از بخارشوی استفاده ننمایید.   ✦

جهت جلوگیری از خراش و شکسته شدن درب شیشه ای فر از تمیز کردن با تمیز کننده های     ✦

ساینده، خراشنده و تیز خودداری نمایید.
تمام� ت�میرات در این محصول باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود، از ت�میرات     ✦

خودسرانه اجتناب نمایید.
نصب فر باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود در غیر این صورت شامل گارانت� نخواهد    ✦

شد.
نکات ایمن� برای کودکان

این محصول به گونه ای طراح� شده که باید توسط بزرگساالن استفاده شود، به کودکان خود اجازه    ✦

ندهید که آن را روشن و استفاده کنند.



لـــــوازم خانـگـی

3

قسمت های مختلف فر پس از استفاده داغ م� شوند از تماس اطفال با فر جلوگیری نمایید.   ✦

هنگام باز بودن درب فر از قرار دادن اشیای سنگین یا نشستن اطفال بر روی آن خودداری نمایید.   ✦

وسایل بسته بندی ( پالستیک، یونولیت و …) ممکن است زیان آور باشد دور از دسترس کودکان    ✦

قرار دهید.

موارد ایمن� اتصاالت گازی
هرگونه مداخله در نصب، تنظیم و تبدیل به انواع دیگر گاز مصرف� باید توسط سرویسکاران مجاز    ✦

انجام پذیرد.
قبل از استفاده مطمئن شوید که ولوم مشعل ها در حالت خاموش قرار دارد.   ✦

طول شلنگ گاز نباید از 150 سانت� متر بیشتر باشد.   ✦

پیش از نصب اطمینان حاصل فرمایید که شرایط نوع گاز مصرف�، فشار گاز مصرف� با وسیله    ✦

سازگار باشد.
محصوالت گازسوز این شرکت قبل از خروج از کارخانه با نوع گاز شهری ( G20) تنظیم شده است    ✦

و در صورت استفاده از گاز مایع (G31) باید از سیلندر و رگالتور مطابق با استاندارد  استفاده شود و 
تبدیل توسط سرویسکاران مجاز انجام گیرد.

شیر گازی فقط باید به اجاق وصل باشد و هیچ مصرف کننده گاز دیگری به آن وصل نباشد.   ✦

از شلنگ مخصوص و من�طف گاز که بر روی محصول قرار دارد استفاده نمایید.   ✦

هیچ نقطه ای از شلنگ نباید به دمای 50 درجه سانت� گراد برسد.   ✦

شلنگ نباید در معرض لبه های برنده و گوشه های تیز و سایر موارد مخاطره آمیز و تحت کشش    ✦

و پیچش و له شدگ� قرار گیرد.

موارد ایمن� اتصاالت الکتریک�
نصب و تمام امور الکتریک� باید توسط نماینده مجاز و مجرب انجام شود.   ✦

در صورت بروز هرگونه خرابی، فر را از برق درآوردید.   ✦

ولتاژ برق محل نصب و برچسب مشخصات فر را کنترل نمایید و در صورت عدم مغایرت آنها اقدام    ✦

به نصب نمایید.
سیم برق استفاده شده در فر مقاوم به حرارت و نسوز م� باشد.   ✦

قبل از ت�ویض المپ جهت جلوگیری از خطرات احتمال� فر را از پریز برق خارج نمایید.   ✦

سیم اتصال زمین به رنگ زرد و سبز م� باشد در هنگام نصب دستگاه ابتدا سیم اتصال به زمین    ✦

را نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را اجرا نمایید.
توصیه م� شود برای ایمن� بیشتر برای اتصال کابل برق از رابط چند پریزه استفاده ننمایید.   ✦

هرگز با کشیدن کابل برق دوشاخه را از پریز جدا ننمایید.   ✦

هشدار: سیم اتصال به زمین را هرگز به لوله گاز متصل ننمایید.   ✦
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اطالعات در مورد حمل و نقل
لطفا جعبه اصل� فر را نگهداری نمایید.   ✦

به عالئم حمل درج شده روی جعبه توجه نمایید.   ✦

فر باید به طور عمودی حمل شود و هیچ جسم� نباید بر روی آن قرار گیرد.   ✦

اگر فر با جعبه اصل� حمل نم� شود، از هرگونه ضربه به دیوارها، شیشه یا سطوح فوالدی لعاب دار    ✦

یا رنگ شده جلوگیری نمایید.
روش صحیح خارج و وارد کردن محصول در بسته بندی را م� توانید در ادامه مشاهده نمایید.   ✦
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مشخصات فن� و اب�اد

اب�اد محصول (طول، عرض و ارتفاع)
ظرفیت

ولتاژ ورودی
فرکانس ورودی

نازل برنر
نوع فشار گاز مصرف�
شاخص مصرف انرژی
توان المنت باالیی فر
توان المنت پایین� فر

توان المنت پشت� ( دور فن ) فر
توان المپ فر

توان فن کانوکشن
توان فن خنک کننده (بلوور)

توان موتور جوجه گردان

58     58     60     سانت� متر
70 لیتر

V 220 - 240
Hz 50/60

110
17/65M bar   ��گاز طبی

44/33 %
1000 وات
1000 وات
1600 وات

15 وات | 300 درجه
20 وات
15 وات
6 وات
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نصب
نصب فر باید توسط افراد متخصص و با توجه به دستورالعمل های دفترچه راهنما و استانداردهای الزم 

االجرا انجام پذیرد.

دستورالعمل های نصب:
نصب  محصول  باید مطابق با ولتاژ و تنظیمات برق� محل نصب انجام شود.   ✦

اب�اد و جنس کابینت یا قفسه ای که محصول در آن نصب م� شود باید مناسب و مقاوم در برابر    ✦

گرمای حاصل از پخت و پز باشد.
محصول را در جایی قرار دهید که دسترس� به سیم برق آن به سادگ� میسر باشد.   ✦

از تا شدن سیم برق یا تماس آن با قسمت های داغ اجتناب نمایید.   ✦

در صورت نصب اجاق گاز صفحه ای بر روی فر، فاصله جانبی بین آن ها حداقل  50 میل� متر باشد.    ✦

همچنین باید کابل های برق اجاق گاز و فر به دالیل ایمن� جدا از یکدیگر قرار داده شود.
نصب  محصول در نزدیک� یخچال یا فریزر توصیه نم� شود زیرا گرمای حاصل از پخت و پز، تاثیر    ✦

منف� در عملکرد آنها خواهد داشت.
از نصب فر در نزدیک� مواد خطرناک و اشت�ال پذیر اجتناب نمایید در غیر اینصورت مسئولیت    ✦

خطرهای احتمال� بر عهده شرکت نم� باشد.
پس از نصب اتصاالت الکتریک� فر ، محصول را در کابینت جای گذاری کرده و توسط پیچ و واشر    ✦

سیلیکون� در محل خود محکم نمایید.
در جابجایی اجاق گاز به هیچ عنوان از ولوم ها استفاده ننمایید زیرا امکان شکستن شفت ولوم    ✦

وجود دارد.

اقدامات اولیه پس از نصب محصول
تمام وسایل جانبی و شبکه های داخل� را از فر خارج نمایید.   ✦

وسایل جانبی و شبکه های داخل� را با دقت شستشو دهید.   ✦

دمای المنت ها و فر را در حداکثر قرار دهید.   ✦

فر را به مدت  45 دقیقه در این وضعیت قرار دهید.   ✦

با انجام این اقدامات، ممکن است از فر بوی نامطبوع  ساطع شود که طبی�� است.   ✦
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توصیه های استفاده از فر

جهت جلوگیری از اتالف انرژی از باز کردن درب فر خودداری نمایید.   ✦

در صورت� که از شعله گاز استفاده نم� شود ولوم شیر را در حالت خاموش قرار دهید.   ✦

پیش از استفاده از فر، به مدت 10 دقیقه در حالت پیش گرمایش قرار دهید.   ✦

پیش از پختن غذا های یخ زده آن ها را یخ زدایی نمایید.   ✦

در هنگام استفاده، از بسته بودن درب فر اطمینان حاصل نمایید.   ✦

هنگام� که درب فر را باز م� کنید مراقب بخارهای محبوس شده در داخل فر باشید ممکن است به    ✦

پوست آسیب برساند.

هرگز دهانه و شکاف طراح� شده جهت تهویه هوا را مسدود ننمایید.   ✦

هنگام استفاده فر داغ م� شود از دست دادن به مشعل و قطعات داخل� خودداری نموده و کودکان    ✦

را از آن دور نمایید.

باقیمانده مواد غذایی در صورت خشک شدن و ماندن برای مدت طوالن� داخل فر ممکن است به    ✦

سطوح لعابی دستگاه آسیب برساند از پاک شدن آنها اطمینان حاصل نمایید.

از قرار دادن مواد غذایی کنسرو شده با درب بسته؛ به دلیل متراکم شدن هوای داخل قوط� و    ✦

احتمال آسیب ها و صدمات احتمال� در فر خودداری نمایید.

لطفا ب�د از هر بار استفاده، فر و وسایل جانبی را پاک نمایید.   ✦

بهتر است در طول عملیات پخت و پز و بریان کردن سین� را در طبقات زیرین قرار دهید تا روغن و    ✦

چربی حاصل از پخت، داخل آن ریخته و جمع آوری شود ( جهت جلوگیری از سوختن روغن در سین� و 

سهولت در تمیز کردن، مقدار کم� آب داخل سین� بریزید).
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وسایل جانبی موجود در محصول و راهنمای نصب و استفاده صحیح

شلف های کناری
شلف های کناری تفکیک طبقات با استفاده از نگهدارنده عدس� شکل ت�بیه شده 

به روی دیواره نصب م� شود.

شلف استیک پز
این شلف برای پخت و گریل استیک و مواد غذایی مشابه در نظر گرفته شود.

سیخ جوجه گردان
برای کباب یا بریان کردن مواد غذایی از این سیخ استفاده م� شود. سیخ حتما باید 

روی شلف جوجه گردان قرار بگیرد.

شلف جوجه گردان
شلف نگهدارنده جوجه گردان برای نگهداشتن سیخ استفاده م� شود که در طبقه 

وسط قرار م� گیرد.

*ریل تلسکوپی
جهت سهولت در خارج و وارد کردن شلف های پخت و پز م� توانید آن را روی این ریل 

قرار دهید.

Meat Probe  سنسور پخت گوشت*
برای سنجش دمای داخل فرآورده های گوشت� استفاده م� شود، سری سوزن� این 

سنسور باید در داخل فرآورده گوشت� قرار گیرد.

سین�
شما م� توانید از این سین� برای پخت و پز و همچنین برای برای جلوگیری از ریخته شدن 
روغن و چربی حاصل از پخت غذا استفاده کنید. کاف� است آن را روی شلف های کناری قرار 

دهید ( برای نگهداری بهتر سین� روی شلف استیک پز قرار داده شود).

این موارد در همه مدل ها موجود نم� باشد.
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2002S - 2002W - 2002 �راهنمای استفاده از فر های گازی برق� رمگا               فر برق

1- نمایش دمای منتخب هنگام استفاده از فر.   ||   نمایش دمای داخل فر هنگام عدم استفاده از عملکرد 
های فر.

2- نمایشگر  زمان باق� مانده زمان منتخب هنگام استفاده از زمان سنج دیجیتال�.
3- ولوم روشن کردن شعله گازی و قرار دادن در دمای دلخواه.

نکته: برای روشن کردن شعله گازی باید ابتدا زمان سنج مکانیک� را در حالت  ON قرار دهید.
4- ولوم تنظیم شعله گازی زمان دار: در مدل های دارای این قابلیت شما م� توانید زمان خاموش شدن 
شعله گازی  را از قبل ت�یین نمایید تنها کافیست قبل از روشن کردن شعله این ولوم را در زمان مورد نظر 
قرار دهید تا شعله پس از گذشت زمان ت�یین شده توسط شما به صورت اتوماتیک خاموش گردد؛  
توجه نمایید در حالت عادی که نشانگر ولوم زمان سنج روی صفر است  هیچگونه عملکردی ندارد ی�ن� 
شعله پایدار نم� ماند ( روشن نم� ماند )، برای خاموش کردن این قابلیت و پایدار بودن دائم شعله ولوم 

را خالف جهت عقربه های ساعت چرخانده و آن را در حالت ST یا  ON قرار دهید.
 5- افزایش دمای منتخب  هنگام فعال بودن المنت ها.
6- کاهش دمای منتخب  هنگام فعال بودن المنت ها.

7-  فعال و غیرفعال کردن موتور جوجه گردان.                       8- فعال و غیر فعال کردن المنت باالیی فر.
کلید قفل کودک: با نگه داشتن این کلید برای سه   || 9- روشن یا خاموش کردن المپ داخل فر.  
ثانیه قفل کودک ب�د از گذشت چند ثانیه  فعال م� شود و لمس تمام کلید ها تا خاموش نشدن آن که 

با لمس دوباره این کلید است غیرفعال م� شوند.
10-  فعال و غیرفعال المنت پشت� ( دور فن ).

11-  روشن یا خاموش بودن فن کانوکشن ( یکسان کننده دما ) فر.
12-   تنظیم و کاهش زمان منتخب زمان سنج دیجیتال� .

13-   تنظیم و افزایش زمان منتخب زمان سنج دیجیتال� .
نکته: پس از روشن کردن شعله گازی هوش مصنوع� فر با توجه به دمای منتخب دیجیتال�، آن را به 
صورت اتوماتیک تنظیم م� کند و نیاز به تنظیم مجدد توسط شما نم� باشد  اما پس از تکمیل فرآیند 

پخت، شعله گازی را از طریق ولوم آن خاموش نمایید.
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4002S - 4002W - 4002  �فر برق

1- نمایش دمای منتخب هنگام استفاده از فر.   ||   نمایش دمای داخل فر هنگام عدم استفاده از عملکرد 

های فر.

2- ولوم روشن کردن شعله گازی و قرار دادن در دمای دلخواه.

3- کلید انتخاب بین گزینه های 1- روشن کردن المپ، 2- روشن کردن المپ و فن کانوکشن ( یکسان 

کننده دما ) و 3- روشن کردن المپ، فن کانوکشن ( یکسان کننده دما ) و موتور جوجه گردان.

4- فعال کردن المنت باالیی و کاهش دمای منتخب.

5- فعال کردن المنت باالیی و افزایش دمای منتخب.

6-- کلید قفل کودک: با نگه داشتن همزمان دو کلید  3 و 4  برای سه ثانیه قفل کودک ب�د از گذشت 

چند ثانیه  فعال م� شود و لمس تمام کلید ها تا خاموش نشدن آن که با لمس دوباره این کلید است 

غیرفعال م� شوند.

نکته: پس از روشن کردن شعله گازی هوش مصنوع� فر با توجه به دمای منتخب دیجیتال�، آن را به 

صورت اتوماتیک تنظیم م� کند و نیاز به تنظیم مجدد توسط شما نم� باشد  اما پس از تکمیل فرآیند 

پخت، شعله گازی را از طریق ولوم آن خاموش نمایید.
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نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول

راهنمای تمیز کردن فر
قبل از تمیز کردن فر، دوشاخه را از پریز خارج نمایید و در صورت داغ بودن فر تا خنک شدن    ✦

آن صبر نمایید.
از وسایل تمیزکننده خراش دهنده، ساینده و تیز و همچنین از مای�ات پاکیزه کننده حاوی    ✦

مواد سخت و اسید استفاده ننمایید.
بهتر است پیش از تمیز کردن وسایل جانبی غیرمتصل آن ها را از فر خارج نمایید.   ✦

راهنمای تمیز کردن شیشه داخل� درب فر
جهت جلوگیری از تـرک برداشتن و شکستن   ✦

شیشه از وسایل ساینده و زبر استفاده ننــمایـید.
شما م� توانید برای سهولت در پاک کردن و   ✦

دسترس� آسان به شیشه داخل فر، آن را از طریق
محـل ت�بیه شـــده به طـرف خود کـشیده و خـــارج

نمایید.

ت�ویض المپ فر ( المپ باید از نوع ses , 15W باشد )
دوشاخه را از پریز خارج نمایید.   ✦

تا سرد شدن فر صبر نمایید.   ✦

حباب محافظ المپ را به آهستگ� درآورید.   ✦

المپ را از نگهدارنده خارج نمایید.   ✦

المپ جدید را ت�ویض نمایید.   ✦

حباب محافظ را در در حالت قبل قرار دهید.   ✦
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ضمانت نامه رمگا
گارانت� محصول مشروط به نصب، ت�میر و تکمیل جزییات کارت ضمانت توسط تکنسین های مجاز 
خدمات پس از فروش این شرکت م� باشد و در غیر این صورت مراکز خدمات پس از فروش هیچگونه 

مسئولیت� در قبال ت�هدات مندرج در ضمانت نامه نخواهند داشت.

شرایط ضمانت محصول:
ضمانت  تا 24 ماه پس از نصب محصول م� باشد.   ✦

موارد ضمانت شده شامل قطعات اصل� و فن� م� باشد.   ✦

ضمانت لوازم برق� به مدت 9 ال� 12 ماه از تاریخ نصب م� باشد.   ✦

هزینه ایاب و ذهاب طبق ت�رفه شرکت به عهده مشتری م� باشد.    ✦

مواردی که مشمول این ضمانت نامه نم� باشد:
دستگاه توسط افراد یا مراکز غیرمجاز نصب یا ت�میر شده باشد.    ✦

خسارات� که در اثر حمل ونقل، حوادث طبی��، سهل انگاری، استفاده نادرست و نوسانات برق�    ✦

ناش� شود. 
در صورت� که کارت گارانت� مفقود و یا به هر دلیل� مخدوش یا ناخوانا باشد.    ✦

قسمت های خارج�، قطعات مصرف�، تزئین�، پالستیک�، شیشه ها، المپ فر، دستگیره ها،    ✦

سین� های فلزی، طبقات و جوجه گردان.

روش های نصب:
تماس با دفتر مرکزی خدمات پس از فروش برای مشتریان استان تهران و مشهد.   ✦

تماس با نمایندگان سایر استان ها ( برای اطالع از نمایندگان خدمات پس از فروش استان خود وارد    ✦

سایت رمگا  به نشان� ROMEGA.IR قسمت نمایندگان پس از فروش شوید.)
ثبت ا اطالعات خود و محصول در بخش نصب سایت رمگا.   ✦

ارسال حرف N به سامانه پیامک� 10006821.   ✦

تلفن های دفتر مرکزی خدمات پس از فروش: 02177740822 - 02177740830
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کارت نصب و ضمانت
( مخصوص نمایندگان مجاز )

کارت نصب و ضمانت
( مخصوص مصرف کننده)

تاریخ تولید: ........ / ........ / ........ شماره سریال: ........................................  مدل: .................  فروشگاه: ..................................
ب: ........ / ........ / ........ نام و نام خانوادگ� خریدار: ..................................................   

ص
تاریخ خرید: ........ / ........ / ........  تاریخ ن

س: ........................................................................................
تلفن: ............................ همراه: ...................................... آدر

ت.
صول اس

ضـــای شما به منزله تحویل  سالــــم مح
ت نموده و سالم تحویل بگیرید، ام

س
سین موارد قید شده را ت

ش تکن
لطــفا هنگام آمــوز

پ و فـــــــــن
ت بـــــرد الکتریکـــی، المــــ

س
✦ تـــ

ت  
شعل و المن

ت عملکرد م
س

✦ ت
گ، چپق� و سرشلنگ� رابط 

شت� شلن
ت ن

س
✦  ت

ت: ..................................................................................................................................................
توضیحا

صرف کننده
ضای م

ام
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
سین  

ضا و مهر تکن
ام

 
 

 
 

 
 

 
  

تاریخ تولید: ........ / ........ / ........ شماره سریال: ........................................  مدل: .................  فروشگاه: ..................................
ب: ........ / ........ / ........ نام و نام خانوادگ� خریدار: ..................................................   

ص
تاریخ خرید: ........ / ........ / ........  تاریخ ن

س: ........................................................................................
تلفن: ............................ همراه: ...................................... آدر

ت.
صول اس

ضـــای شما به منزله تحویل  سالــــم مح
ت نموده و سالم تحویل بگیرید، ام

س
سین موارد قید شده را ت

ش تکن
لطــفا هنگام آمــوز

پ و فـــــــــن
ت بـــــرد الکتریکـــی، المــــ

س
✦ تـــ

ت  
شعل و المن

ت عملکرد م
س

✦ ت
گ، چپق� و سرشلنگ� رابط 

شت� شلن
ت ن

س
✦  ت

ت: ..................................................................................................................................................
توضیحا

صرف کننده
ضای م

ام
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
سین  

ضا و مهر تکن
ام
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مصرف کننده گرام�؛
بخش وارد  رو  روبه  بارکد  کردن  اسکن   با 
 نصب سایت رمگا شده و اطالعات محصول
منتظر و  نمایید  ثبت  نصب  برای  را   خود 

 تماس ما باشید
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کارت نوبت 1 سرویسکارت نوبت 2 سرویسکارت نوبت 3 سرویس

ب: ........ / ........ / ........ شماره سریال ...................................
ص

صرف کننده: .................................. تاریخ ن
نام و نام خانوادگ� م

ت: ................................................
س : ........ / ........ / ........ شماره فاکتور صادر شده: ..................  شرح خدما

تاریخ انجام سروی
....................................................................................................................................................................................
سین مجاز .........................................................

ت تکن
صا

شخ
ض شده: ......................................................... م

ت ت�وی
قطعا

ضا و مهر
ام

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ب: ........ / ........ / ........ شماره سریال ...................................
ص

صرف کننده: .................................. تاریخ ن
نام و نام خانوادگ� م

ت: ................................................
س : ........ / ........ / ........ شماره فاکتور صادر شده: ..................  شرح خدما

تاریخ انجام سروی
....................................................................................................................................................................................
سین مجاز .........................................................

ت تکن
صا

شخ
ض شده: ......................................................... م

ت ت�وی
قطعا

ضا و مهر
ام

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

ب: ........ / ........ / ........ شماره سریال ...................................
ص

صرف کننده: .................................. تاریخ ن
نام و نام خانوادگ� م

ت: ................................................
س : ........ / ........ / ........ شماره فاکتور صادر شده: ..................  شرح خدما

تاریخ انجام سروی
....................................................................................................................................................................................
سین مجاز .........................................................

ت تکن
صا

شخ
ض شده: ......................................................... م

ت ت�وی
قطعا

ضا و مهر
ام
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مصرف کننده گرام�؛
بخش وارد  رو  روبه  بارکد  کردن  اسکن   با 
 خدمات پس از فروش سایت رمگا شده و
سرویس برای  را  خود  محصول   اطالعات 

 ثبت نمایید و منتظر تماس ما باشید
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بازیافت محصول

این محصول بر اساس کد EC/2002/96 اروپا از طرف WEEE به معن� زباله الکتریک� و تجهیزات    ✦

الکتریک� کد گذاری شده است.
با مطمئن شدن از بازیافت صحیح این محصول، شما کمک خواهید کرد به ممان�ت از عواقب منف�    ✦

برای محیط زیست و سالمت انسانها ، در صورت� که شما این محصول را بازیافت نکنید  م� تواند صورت 
پذیرد.

عالمت� که روی محصول و یا مدارک محصول به صورت ضربدر بر روی سطل زباله مشاهده م� شود    ✦

نشان گر این است که این محصول زباله خانگ� نیست و باید به جمع آوری کنندگان این محصول به 
منظور بازیافت وسایل الکتریک� و تجهیزات الکتریک� ارائه شود.

زباله ها باید مطابق مقررات محیط زیست� محل� جمع آوری شوند، برای اطالع دقیق تر در مورد    ✦

نگهداری، ت�میر یا بازیافت این محصول، لطفا با مسئول یا متخصص محل�، بازیافت کنندگان ويا 
مسئول فروش محصول خود تماس بگیرید.

نقشه برق
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تلفن خدمات پس از فروش:

021-77725835021-77725822
021-77740830021-77740822 |

|

سامانه پیامک: 10006821


