
دفترچه راهنما و ضمانت نامه
هود های رمگا

ROMEGA Hoods
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 شود. 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.

هرگز نباید  لوله خروج� هود با دودکش آبگرمکن و یا سایر لوازم مشترک باشد.   ✦

این دستگاه برای استفاده در آشپزخانه های خانگ� در نظر گرفته شده است.   ✦

تمام� ت�میرات در این محصول باید توسط نمایندگان مجاز شرکت انجام شود، از ت�میرات    ✦

خودسرانه اجتناب نمایید.

اتصاالت الکتریک� هود باید توسط افراد مجرب انجام گیرد و باید به نحوی باشد که امکان قطع کردن    ✦

برق توسط مصرف کننده به آسان� قابل انجام باشد.

روی دستگاه باید عاری از گرد و غبار و چربی باشد. از مرطوب کردن و خیس کردن موتور دستگاه    ✦

خودداری نمایید؛ صفحه مدار و وسایل اجزای الکتریک� را کنترل نمایید که پس از تمیز کردن دستگاه 

مرطوب نشده باشند.

پس از اتمام  استفاده از محصول، از خاموش بودن قطعات الکتریک� اطمینان حاصل نمایید.   ✦

هود نباید در معرض شعله مستقیم و حرارت بسیار زیاد قرار گیرد.   ✦

برای تهویه بهتر، با روشن شدن شعله گاز هود را روشن نموده و از دورکند استفاده نمایید همچنین    ✦

نسبت به ت�داد شعله های روشن و بخار آب حاصل از پخت و پز غذا دور موتور را افزایش دهید.

فیلتر های فلزی را هر دو ماه یکبار طبق دستورالعمل، از محل خود خارج نموده و با آب گرم یا توسط    ✦

ماشین ظرفشویی بدون ایجاد خم و  ت�ییر شکل تمیز نمایید.

محصول باید به پریزی که مجهز به سیم اتصال به زمین باشد متصل گردد همچنین از تک فاز بودن    ✦

برق اطمینان حاصل نمایید.
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محصول باید هر ماه، یک بار طبق دستورالعمل های ت�یین شده نظافت گردد.    ✦

هنگام� که المپ ها روشن هستند از دست زدن به آنها خودداری نمایید زیرا المپها داغ بوده و    ✦

ممکن است به دست شما آسیب رساند.

اگر بند ت�ذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر باید توسط سرویسکاران مجاز شرکت ت�ویض    ✦

شود

موارد ایمن� اتصاالت الکتریک�

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

در صورت بروز هرگونه خرابی، محصول را از برق خارج نمایید.   ✦

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

اقدام به نصب نمایید.

سیم برق استفاده شده در محصول مقاوم به حرارت و نسوز م� باشد.   ✦

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

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

نصب نمایید و در هنگام جداسازی دستگاه در آخرین مرحله آن را جدا 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.   ✦



نصب
نصب محصول باید توسط افراد متخصص و با توجه به دستورالعمل های دفترچه راهنما و استانداردهای 

الزم االجرا انجام پذیرد.

دستورالعمل های نصب:
ارتفاع مناسب نصب هود های مورب  70 تا 80 سانت� متر و  هود های مخف� حداقل  65 سانت�    ✦

متر باالتر از سطح اجاق گاز م� باشد.
برای نصب هود، در ارتفاع  110 یا  105 سانت� متر با استفاده از قالب آویز به عنوان شابلون، سه    ✦

سوراخ با مته به قطر 7 و 8 ایجاد نمایید سپس رولپالک را درون سوراخ قرار داده و قالب آویز را با پیچ به 
دیوار محکم نمایید.

مبدل لوله را در محل خود قرار داده و آن را با دو عدد پیچ خودکار محکم نمایید.   ✦

دستگاه هود را با دقت و با کمک یک فرد دیگر در ناخن های قالب آویز قرار دهید و آن را به آرام� به    ✦

سمت پایین آورده و ثابت نمایید.
مبدل لوله را با دو عدد پیچ خودکار در محل خود بر روی خروج� دستگاه خود محکم نمایید. لوله    ✦

خرطوم� را به آن متصل و سر دیگر لوله را به دریچه خروج� دودکش آشپزخانه وصل نمایید.
کاور فلزی را بر روی دستگاه خود قرار داده و بست آن را با دو عدد پیچ، محکم کنید. حال م� توانید     ✦

با فشردن بخش� از لوله خرطوم� را کوتاه نمایید تا از دید پنهان گردد.

نقشه نصب
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وسایل جانبی موجود در محصول

قالب آویز   ✦

لوله خرطوم�   ✦

*بست و پیچ های پشت کاور   ✦

ریموت کنترل   ✦

پیچ و رولپالک   ✦

کاور فلزی   ✦

مشخصات فن� المپ ها

نوع المپ

ولتاژ اسم� مربوط به المپ

حداکثر توان المپ جایگزین

اب�اد نام� المپ

MSD گرد

12V

MAX=1W

قطر 40 میل� متر

نوع المپ

ولتاژ اسم� مربوط به المپ

حداکثر توان المپ جایگزین

اب�اد نام� المپ

المپ مستطیل�

12V

MAX=1W

mm 34*122

این موارد در همه مدل ها موجود نم� باشد.

لـــــوازم خانـگـی
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راهنمای استفاده از هود های رمگا
برای اطالع دقیق از نحوه عملکرد هود خود، صفحه دیجیتال� هود خود را با مدل های موجود در دفترچه 

راهنما مقایسه نموده و راهنمای مناسب را مطالعه نمایید.
هود های دارای صفحه دیجیتال� مدل 1

1- نشانگر چشم�  ریموت کنترل 
2- روشن و خاموش کردن دستگاه

3- قرار دادن در حالت اتوماتیک ( تنظیم اتوماتیک عملکرد و دور موتور نسبت به حرارت و بو )
4- افزایش یا کاهش سرعت دور موتور

5- روشن و خاموش کردن المپ ها

هود های دارای صفحه دیجیتال� مدل 2

1- قرار دادن در حالت اتوماتیک ( تنظیم اتوماتیک عملکرد و دور موتور نسبت به حرارت و بو )
2- افزایش سرعت دور موتور
3- کاهش سرعت دور موتور

4- افزایش یا کاهش سرعت دور موتور
4- نمایشگر ساعت و دور موتور

5- روشن و خاموش کردن المپ ها
6- روشن و خاموش کردن دستگاه           7-  نشانگر چشم�  ریموت کنترل 

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5 6 7
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هود های دارای صفحه دیجیتال� مدل  3

1- قرار دادن در حالت اتوماتیک ( تنظیم اتوماتیک عملکرد و دور موتور نسبت به حرارت و بو )

2- روشن و خاموش کردن المپ ها

3- روشن و خاموش کردن دستگاه

4- کاهش سرعت دور موتور

5- افزایش سرعت دور موتور

هود های دارای صفحه دیجیتال� مدل 4

1- قرار دادن در حالت اتوماتیک ( تنظیم اتوماتیک عملکرد و دور موتور نسبت به حرارت و بو )

2- روشن و خاموش کردن المپ ها

3- روشن و خاموش کردن دستگاه

4- کاهش سرعت دور موتور

5- افزایش سرعت دور موتور

1 2 3 4 5

1 2

3

4 5
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هود های دارای صفحه دیجیتال� مدل  5 ( لمس� - اشاره ای )

این محصوالت با اشاره دست کنترل م� شود. توجه نمایید در هنگام اجرای دستورات انگشتان دست 

باید به هم چسبیده باشند.

جهت روشن نمودن دستگاه، دست را از چپ به راست روبه روی سنسور سمت چپ ( شماره 1 )    ✦

تکان دهید تا دستگاه در دور موتور 1 قرار بگیرد، برای افزایش دور موتور نیز همین عمل را تکرار نمایید.

نکته: هر دور موتور دارای رنگ خاص� م� باشد که در ( شماره 4 ) نمایش داده م� شود: دور موتور 1 با رنگ 

سبز، دور موتور 2 با رنگ آبی، دور موتور 3 با رنگ قرمز و دور موتور 4 با رنگ بنفش نمایش داده م� شود.

جهت خاموش نمودن و کم کردن دور موتور، دست را از راست به چپ رو به روی سنسور سمت    ✦

چپ ( شماره 1 ) تکان دهید تا دور موتور کاهش یابد، با تکرار این عمل پس از دور موتور 1 دستگاه 

خاموش م� شود.

جهت روشن و خاموش نمودن  المپ ها کافیست دست را رو به روی سنسور سمت راست ( شماره    ✦

7 ) تکان دهید.

جهت  قرار دادن در حالت اتوماتیک ( تنظیم اتوماتیک عملکرد و دور موتور نسبت به حرارت و بو )    ✦

دست را رو به روی سنسور سمت راست نگه دارید تا دکمه شماره 6 در حالت چشمک زن قرار گیرد.

جهت قرار دادن در حالت زماندار ( دستگاه با دور موتور 2 به مدت 5 دقیقه کار نموده و سپس    ✦

خاموش م� شود. ) دست را رو به روی سنسور سمت چپ ( شماره 1 ) نگه دارید تا دکمه شماره 2 در 

حالت چشمک زن قرار گیرد.

1 2 3 4 5 6 7
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نگهداری و نحوه تمیز کردن محصول

دوشاخه را از پریز خارج نموده تا جریان برق به کل� قطع شود.   ✦

در هنگام تمیز کردن و نصب دستگاه از دستکش های پارچه ای استفاده نمایید. زیرا لبه های اجزای    ✦

هود ممکن است سبب صدمه به دست های شما شود.

فيلتر هود باید هر هفته با ماده پاک کننده مخصوص فیلتر یا ماده پاک کننده خانگ� که اندک�    ✦

قلیایی است تمیز شود.

قسمت بيرون� بدنه اصل� هود باید با ماده پاک کننده مالیم و پارچه اي نرم تمیز شود تا از ایجاد    ✦

هرگونه خراشیدگ� جلوگیری شود.

از خیس کردن قسمت های الكتريك� جدا خودداری نمایید.   ✦

جداسازی فیلتر فلزی محصول

به منظور جداکردن و درآوردن فیلتر، قفل کشویی فیلتر را فشرده و فیلتر را از محل خود خارج نمایید.   ✦

فیلتر را به آرام� خارج نموده و پس از تمیز کردن و یا ت�ویض با قرار دادن زائده هاي زیرین در محل    ✦

خود، قسمت باالي فيلتر را با فشردن قفل کشويی آن در محل خود قرار دهید.

لـــــوازم خانـگـی
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عیب یابی

رفع عیبمشکل احتمال�عیب فن�

شروع دکمه  دادن  فشار   با 
 عملکرد دستگاه و المپ ها

کار نم� کنند

دستگاه لرزش دارد

 تنها یک� از دو کلید موتور کار
م� کند

مکش کاف� نیست

 المپها کار م� کنند ول� موتور
کار نم� کند

قرار پریز  در  کامال  شاخه   دو 
نگرفته است

المپها آسیب دیده اند
 سیمها و کابل ها قطع هستند
 ترانسفورماتور المپ ها آسیب

دیده اند

نصب ثابت  و  محکم   دستگاه 
نشده است

موتور محکم، ثابت نشده است
 فن آسیب دیده، حالت توازن و

باالنس را به هم م� ریزد

 سوییچ برق در جای خود قرار
نگرفته است

به کنترل  صفحه  با   ارتباط 
خوبی صورت نم� گیرد

ارتفاع دستگاه زیاد است
 صفحه فیلتر چربی بسیار کثیف

است
سیم ها و کابل ها آسیب دیده اند
باز بودن پنجره ها، جهت  بدلیل 

گردش هوا مناسب نیست

 خازن قطع است یا آسیب
دیده است

موتور آسیب دیده است 

 دو شاخه را چک کنید و ببینید آیا
گرفته قرار  پریز  در  کامل  طور   به 

است یا خیر
در سایر موارد، با دفتر سرویس و

تماس فروش  از  پس   خدمات 
بگیرید

 دستگاه را به صورت محکم و
ثابت نصب نمائید

و خدمات  با دفتر سرویس 
پس از فروش تماس بگیرید

و خدمات  با دفتر سرویس 
پس از فروش تماس بگیرید

 دستگاه را پایین تر نصب نمانید و بررس�
کنیدکه آیا مشکل حل شده است

پنجره را ببندید
فيلتر را تمیز کنید 

از تماس با دفتر  سیمها و کابلها را پس 
 سرویس و خدمات پس از فروش ت�ویض

نمایید

را دستورالعمل  دیگر   یکبار 
را دستگاه  آن  ط�  و   مطالعه 

فعال کنید
خدمات و  سرویس  دفتر   با 

پس از فروش تماس بگیرید
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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.

نکته:
مصرف کننده گرام� جهت اطالع از جدیدترین مراکز نمایندگ� مجاز در شهرستان خود با شماره    ✦

تماس های دفتر مرکزی خدمات پس ازفروش تماس حاصل نمایید.
خواهشمند است نظرات و انتقادات خود را با خدمات پس از فروش لوازم خانگ� رمگا در میان    ✦

بگذارید.

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





تلفن خدمات پس از فروش:

021-77725835021-77725822
021-77740830021-77740822 |

|

سامانه پیامک: 10006821


