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لباسی همیشه مرتب و آراسته
با دستگاه مراقبت از لباس

مراقبــت  جدیــد  محصــول  افتخــار  بــا  ال جــی 
معرفــی  را   LG Styler یعنــی  خــود  لبــاس  از 
می کنــد. یــک نــوآوری منحصــر بفــرد در زمینــه 
مراقبــت از لبــاس کــه بــرای حفــظ تمیــزی و مرتــب 
ــن  ــب ای ــت. تناس ــده اس ــی ش ــاس طراح ــودن لب ب
وســیله بــا ســبک زندگــی امــروز کمــک می کنــد 
بپوشــید  مرتــب  و  تمیــز  لباســی  همــواره  تــا 
باشــید. آمــاده  کامــا  مناســبتی  هــر  بــرای  و 

)Refresh( طراوت
)Pants Crease Care( خط اتو

)Sanitary( مراقبت بهداشتی
)Gentle Dry( خشک کن مایم

)Premium Design( طراحی فوق العاده
)Styler Key Features( امکانات اصلی

)Specifications( مشخصات
)Fabric Care Guide( راهنمای مراقبت از لباس



    

خط اتوی مرتب به همراه کاهش چروک های پشت زانو

برای  LG Styler فضای مخصوصی  درب  داخلی  در قسمت 
برطرف کردن چین و چروک شلوار و ایجاد خط اتوی دقیق در 

نظر گرفته شده است.

برطرف کردن آسان چروک های شلوار

قبل بعد

PANT CREASE CARE / خط اتو
با لمس یک دکمه، از شلوار، ژاکت و سایر لباس های خود به 

خوبی مراقبت کرده و حس طراوت به آنها ببخشید. 

از بین بردن چروک ها و بوی نامطبوع
TrueSteamمی توانید  فناوری  و  متحرک  آویز  کمک  به 
چروک های سطحی و بوی نامطبوع لباس را از بین برده و لباسی 

مرتب و آراسته تحویل بگیرید. 

آویز متحرک بخار بر روی لباس ها
اسپری می شود

کیت خوشبو کننده

REFRESH / طراوت

TM
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لباس های ظریف و حساس شما که ممکن است در خشک کن 
معمولی صدمه ببینند، در این محصول بدون هیچ آسیبی 

خشک می شوند.

همه  کردن  خشک  برای  پایین  دمای  با  خشک کن  سیستم 
چیز، از پتوهای پشمی تا لباس های ترمه ایده آل است.

مهربان با البسه

* نتایج ممکن است بر اساس جنس لباس متفاوت باشد.

GENTLE DRY / خشک کن مالیم
با تکنولوژی انحصاری   LG TrueSteam لباس های خود را از 

آلودگی ها و مواد حساسیت زا پاکسازی کنید.

 TrueSteam   برنامه مراقبت بهداشتی با استفاده از تکنولوژی
مواد آلرژی زای ا لبسه، رختخواب، لباس های ورزشی و حتی اسباب 

بازی های  پارچه ای بچه ها را از بین می برد.

پاکسازی لباس ها، اسباب بازی ها و ...

مرحله اول مرحله دوم مرحله سوم
بخار بر روی لباس ها

اسپری می شود
مواد آلرژیک

حل می شوند
مواد آلرژیک جدا شده و از 

بین می روند

SANITARY / مراقبت بهداشتی

TM

TM
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طراوت
REFRESH

سایر  و  ژاکت  شلوار،  از  دکمه،  یک  لمس  با 
حس  و  کرده  مراقبت  خوبی  به  خود  لباس های 

طراوت به آنها ببخشید.

تقریبًا وقت رفتن است،
اما لباس ها چروک هستند...

چطور بدون شستن لباس ها از شر 
بوی نامطبوع آنها خاص شوم...

و  آراسته  روز  هر  وقت،  اتاف  و  دردسر  بدون 
مرتب لباس بپوشید.

کت و شلوار پیراهن

برنامه  Refresh را برای موارد زیر به کار نبرید:
بازی  اسباب  برقی،  پتوهای  چرم مصنوعی،  ابریشم،  کار،  لباس  چرم،  خز، 

پاستیکی، کفش یا محصوالت فوم یا اسفنجی، اقام دارای چسب.
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 خط اتو
 PANT CREASE
CARE

خط اتوی مرتب به همراه کاهش چروک های پشت 
زانو

اگر می توانستم این چروک ها را از 
بین ببرم، دوباره این شلوار  را 

می پوشیدم...

باید لباس ها رو بفرستم 
خشکشویی؟ چروک هستند، اما 

کثیف نیستند...

ایده آل برای افزودن خط اتوی دقیق
به انواع مختلف شلوار

شلوار با الیاف مصنوعی شلوار نخی
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سرماخورده است، چطور
رختخوابش را ضد عفونی کنم...

می خواهم مواد آلرژیک را از همه 
چیز حتی مواردی  که شستن آنها 

سخت است، پاکسازی کنم...

امکان شستشو  که  اقامی  و  لباس ها  راحتی  به 
ندارند را از آلودگی ها پاکسازی کنید.

بخار  را برای موارد زیر به کار نبرید:
بازی  اسباب  برقی،  پتوهای  چرم مصنوعی،  ابریشم،  کار،  لباس  چرم،  خز، 

پاستیکی، کفش یا محصوالت فوم یا اسفنجی، اقام دارای چسب.

لباس ورزشی رختخواب

با کمک تکنولوژی انحصاری     LG TrueSteam لباس های 
خود را از آلودگی ها و مواد آلرژیک پاکسازی کنید.

مراقبت بهداشتی
SANITARY

TM
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لباس های ظریف و حساس شما که ممکن است در 
خشک کن معمولی صدمه ببینند، در این محصول 

بدون هیچ آسیبی خشک می شوند.

خشک کن مالیم
GENTLE DRY

در این هوای بارانی چطور لباس هایم 
خشک  کمد  در  کذاشتن  از  قبل  را 

کنم؟

هوا امروز بسیار سرد است، چطور 
لباس هایم را خشک کنم...

با  را  نیاز دارند  لباس هایی که به مراقبت خاص 
خشک کن مایم بدون هیچ آسیبی خشک کنید.

ژاکت بارانی
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هتل ها و
مراکز اقامتی

می توانید لباس های کمتری در چمدان بگذارید و سبک تر سفر کنید.

LG Styler لباس های شما را برای پوشیدن دوباره آماده می کند.

کت و شلوار را برای جلسه فردا آماده کنید

بوی نامطبوع را از لباس های ورزشی بزدایید

لباس شنای خود را با مایمت خشک کنید
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اتاق النژ ویا
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کمد لباس در خانه
LG Styler به راحتی با دکوراسیون هر خانه ای هماهنگ می شود و در هر 

تغییر دکوراسیون جای خود را پیدا می کند.

قبل از گذاشتن لباس ها در کمد آنها را مرتب و خوش بو کنید.

چروک ها را کاهش دهید و روز خود را با شادابی آغاز کنید.

با شستن کمتر، لباس های رسمی را همیشه آراسته و مرتب نگاه دارید.
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اتاق لباس کمد لباس کمدکودک



دفتر کار
 LG Styler .وقتی حس خوبی داشته باشید، جلسه های شما نیز بهتر پیش می روند
چروک ها را کاهش داده و بوی نامطبوع را از بین می برد و با مرتب و خوشبو کردن لباس 

ظاهر جذابی به همه می بخشد.

آماده بودن فقط درونی نیست، باید آماده به نظر برسید.

چروک ها را از بین ببرید.

هرگز اجازه ندهید نامرتب به نظر بیایید.
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دفتر وکالت بانک خصوصی ساختمان تجاری



رستوران
هنگامی که مشتریان و یا مهمان ها مشغول صرف غذا هستند، می توانند 

بوی غذا و سیگار لباس خود را از بین ببرند.

از بین بردن بوی غذا

کاهش چروک ها

لباس ها در همان محل مهمانی مرتب شده و به راحتی قابل دسترس هستند.
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رستوران رستوران رستوران
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سالن های انتظار
با قرار دادن LG Styler در سالن های انتظار، مشتریان ویژه و VIP شما می توانند 
قبل از سوار شدن لباس های خود را تمیز کنند و با لباسی مرتب و خوش بو به 

مقصدشان   برسند.

انتظار طوالنی بین دو پرواز و یا تأخیر

خدمات ویژه VIP در سالن های انتظار

تمیز کردن بالشت گردنی برای مسافرت
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سالن   انتظارسالن   انتظارسالن   انتظار
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امکانات اصلی 
Styler

درب شیشه ای با طرح کتان

قاب با روکش آلومینیوم

LED صفحه نمایش لمسی
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آویز متحرک

حرکت آویز به طرفین وقتی که بخار
لباس ها را در بر گرفته است منجر
می شود، چروک های سطحی به میزان 

چشمگیری کاهش یابند.

سیستم پمپ حرارتی

مصرف انرژی کمتر با تکنولوژی
 LG  اکو هایبرید 

کیت خوشبو کننده

می توانید رایحه مورد عاقه خود را 
در آن قرار دهید تا لباس ها خوش بو 

شوند.

نازل بخار  

بخار از طریق نــازل هــای مخصوص 
برای مراقبت از لباس ها اســــپری 

می شود.

خط اتوی شلوار

خط اتوی دقیق را اضافه کرده و چین 
و چروک ها را کاهش می دهد.

* فقط در برنامه های باالی 30 دقیقه

Wi-Fi دانلود برنامه از طریق

لباس  از  اضافی مراقبت  برنامه های 
خود  شخصی  نیاز  به  توجه  با  را 
به  و  کرده  دانلود   Wi-Fi طریق  از 

Styler اضافه کنید.

قفسه مشبک

حوله،  دادن  قرار  برای  مناسب 
و  کودک  عروسک  کاه،  دستکش، 
سایر موارد مشابه برای خشک کردن، 

بو زدایی و پاک سازی آلودگی ها.

مخزن آب متحرک

به کمک آن  و بدون نیاز  به لوله کشی به 
راحتی می توانید آب مورد نیاز برای 
و  تأمین  را   LG TrueSteam® ویژگی 

مانده آن را تخلیه کنید.
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[BAF]
Certified Sanitary by
British Allergy Foundation

[INTERTEK]
Tested Sanitary by Intertek

[iF product design award]
2015 iF Product Design Award

[Reddot design award]
2015 Red Dot Design Award
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* Actual specification may vary at the time of purchase due to product enhancement, etc.

گواهینامه ها و جوایز

مشخصات S3RF / S3WF
رنگ: سفید / اسپرسو

ابعاد )عرض × ارتفاع × عمق(:
445 × 1850 × 585 میلی متر

ظرفیت:
5/2 کیلوگرم / 4 آیتم )3 عدد آویز + 1 عدد شلوار(

وزن دستگاه: 83 کیلوگرم

امکانات:
LED صفحه نمایش مخفی

TrueSteam  تکنولوژی بخار
کمپرسور گرمایشی اینورتر

قابلیت روشن/خاموش کردن صدا
Wi-Fi مجهز به

TM
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§

§§§

راهنمای مراقبت از لباس
این جدول نوع لباس ها و برنامه مناسب هر کدام را مشخص می کند. 
 = بله         § = برچسب لباس چک شود

نوع لباس

Refresh

بو زداییاز بین بردن چروک
خشک کن مایمپاکسازی

نخی

کتانی، کنف، الیاف گیاهی

نایلون

استات

آکریلیک

پلی اورتان )کمتر از %5(

ابریشم مصنوعی

پشم )کاپشن، کت و شلوار(

پشم )ژاکت، بافتنی(

پشم آلپاکا، پارچه کشمیری،  
پشم شتر

خز، چرم

ابریشم*، مخمل

* فقط از برنامه دانلود شده Air Fresh )خشک کن با دمای پایین( استفاده شود.

انتخاب لباس های سازگار با Stylerاقام زیر را در Styler قرار ندهید:
برخی اقام برای استفاده در Styler مناسب نیستند.

توجه

• به لیبل های مراقبت از لباس توجه کنید.
• از قرار دادن اقامی که نسبت به حرارت حساس هستند یا برای شستشو با آب 
مناسب نیستند در برنامه هایی که از بخار استفاده می کنند، خودداری کنید. فقط 

از برنامه های بدون بخار استفاده کنید.
گیرند. قرار  دستگاه  در   Air Fresh برنامه  با  باید  فقط  چرم  و  مخمل   • 

Air Fresh یکی از برنامه های پیش فرض دانلود شده در دستگاه است.

• استفاده از برنامه های نامناسب ممکن است به لباس ها آسیب برساند.

دسته بندی

لباس

پتو، روتختی

سایر

اقام غیرقابل استفاده

لباس های خاص رسمی، چرم مصنوعی

پتوهای برقی، پتوهای ضخیم )دوالیه یا سنگین تر 
از 1/5 کیلوگرم(

کفش، اقام دارای الستیک اسفنجی
اقام چسبدار
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