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وشدارعميمی و ایمنی:
 ؾسم کارکصد درظث ایً دظحگاه ىی جّاٌس ىٍجص ةَ ظّء ؾيهکصد یا خادثَ ػّد نعفا كتم از ػصوع ةازی و
ىٌّحاژ  ،ایً کحاةچَ ی راٍُيا را ةزّاٌیس.
 ىعيئً ةاػیس کَ دظحگاه را ُياٌعّر کَ در ایً راٍُيا جّضیح داده ػسه اظث ،اجصا کٍیس.
 اگص دظحگاه ٌحّاٌس ةَ ظّر صدیح ؾيم کٍس ،ةالفاصهَ دظحگاه را راىّش کٍیس و ةا ػصکث ظازٌسه جياس
ةگیصیس
 ایً دظحگاه ةصای اظحفاده در فضای ظصپّػیسه ظارحَ ػسه اظث،درفضای روةاز و در ىؿصض آفحاب از آن
اظحفسه ٌٍياییس.
 اةحسا دظحگاه را ةَ پط از جاٌيایی ةَ صّرت کاىم ٌصی کٍیس و ظپط ةصق آن را ىحصم کٍیس،ةصای
اظيیٍان ةیؼحص از ىدافغ ةصق ىٍاظب ةصای دظحگاه اظحفاده ٌياییس.
کحاةچَ راٍُيای فٍی وظیهَ جفصیدی گیو جّظط ػصکث ىاٌیک ،در جاریذ پاییض  1398جِیَ و جٍؼیو ػسه اظث.
نشا از جيام ىانکیً یا ةِصه ةصداران ایً وظیهَ جلاضا ىی ػّد ُ ،صگٌَّ جغییص در وظیهَ را گضارش داده و ةا ىصاجؿَ

ةَ ػصکث  ،کحاةچَ راٍُيا را ةَ روز ٌياییس  ،جا از ىؼکالت اخحيانی جهّگیصی ػّد.

هشدار  :حمل ونقل وسیله تفریحی
ایً وظیهَ جفصیدی دارای كعؿات خعاس و ػکٍٍسه ىی ةاػس نشا ٍُگام خصکث و اٌحلال ىصاكب ةاػیس  .از خصکث
ُای رؼً  ،پصجاب ،ظلّط از ارجفاع و ضصةَ رّدداری ٌياییس .

هشدار  :قطع برق هنگام سرویس و حرکت
كتم از خصکث دادن وظیهَ ٍُ ،گام ٌؼافث درون جؿتَ کٍحصل یا جؿيیصات وظیهَ و ُصگٌَّ ةصرظی و ظصویط
خحيا ىٍتؽ كسرت (ةصق ورودی ) از وظیهَ جسا گصدد
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عملکرد دسحگاه:
اةحسا ةازیکً ظکَ را وارد كعيث ورودی ظکَ ىی کٍس(در دظحگاُِایی کَ کارجزّان ٌصب ػسه اظث ،کارت را
ىی کؼس)،زىاٌی کَ ظکَ ػٍاظایی ػس ةازیکً وارد ىدیط اٌحزاب ىصخهَ ىی ػّد،ظپط ةا اُصم ةازی (دظحَ
ةازی)کَ روی دظحگاه جؿتیَ ػسه اظث یکی از ىصاخم را اٌحزاب و وارد ىدیط ةازی ىی ػّد.
ةا زدن کهیس وظط کَ کهیس اظحارت ىی ةاػس زىیً ةازی اٌحزاب و ةازی ػصوع ىی ػّد و ةازیکً ةایسةّظیهَ
اُصىی کَ درارحیار دارد کاراکحص ةازی را از روی پهَ ُا ةَ ظيث ةاال ُسایث کٍسُ.صچَ ةازیکً ةحّاٌس ةیؼحص ةاال
ةصود اىحیاز ةیؼحصی ٌیض کعب ىی کٍس

دسحيرالعمل نصب و راه اندازی:
 كتم ازروػً کصدن ،دظحگاه را از نداظ ػاُصی ةصرظی ٌياییس
 كفم چصخ ُا را پاییً آورده جا دظحگاه در جای رّد ثاةث گصدد
 جاج دظحگاه را ظتق ػکم ةعحَ و ظّکث آن را وصم کٍیس
 ظکَ ىزصّص رّدرا در ػیار ىزصّص دظحگاه ژجّن رّر كصاردُیس
 ظیو ةصق را ةَ ىدم جؿتیَ ػسه در پؼث دظحگاه وصم کصده وةَ ةصق وصم کٍیس
 جٍؼیيات ظکَ وجیکث ةَ صّرت پیغ فصض جٍؼیو ػسه ىی ةاػس کَ ةا ىصاجَ ةَ جسول ىصةّظَ در ایً
کحاةچَ ىی جّاٌیس جغییصات الزم را اٌجام دُیس
 ةازی را ةصرظی کٍیس وجا ُيَ چیض ةَ درظحی کار کٍس.درصّرجی کَ ةزؼی کارٌيی کصد یا ةازی ىؼکم داػث
ىی جّاٌیس ةا ةزغ رسىات جياس ةگیصیس
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اجزای جشکیل دونده دسحگاه و جدول مشخصات :

ٌّع ةازی

ویسیّ گیو جیکحی

جٍط ةسٌَ

MDFو پهکعی

اةؿاد دظحگاه

80 W * 110 D * 270 H

ونحاژ ورودی

220v AC @ 50 HZ

رده ظٍی

 7ظال ةَ ةاال
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نحيه نگىداری:
یک دظحگاه ةازی رّب وجشاب و جيیض ىّجب جشب ةیؼحص ودرآىس ةیؼحص ىی ػّد.ةٍاةصایً رؾایث
ٌکات زیص الزم ىی ةاػس .در زیص یک نیعث کّجاه از جؿيیص وٌگِساری ؾيّىی فصاُو گصدیسه کَ جّصیَ
ىی ػّد ایً روش ُا ةَ صّرت ىٍؼو دٌتال گصدد.

کاروای روزانه:
 ىدم جیکث را ةَ ػصفیث ىٍاظب پص کٍیس
 صٍسوق ظکَ را در صّرت ٌیاز رانی کٍیس


ةسٌَ دظحگاه را ةا پارچَ ٌصم جيیض کٍیس

کاروای وفحگی:
 روػٍایی ُای دظحگاه را ةصرظی کٍیس
 ػصایط کهیس ُا را ةصرظی کٍیس کَ كعؿی ٌساػحَ ةاػٍس
 ىدم ورود ظکَ را ةصرظی کصده جا ةَ درظحی کار کٍس
 ىدم رصوج جیکث را ةصرظی کصده جا ةَ درظحی کار کٍس

کاروای ماوانه:
 ؾيهکصد ىٍاظب کهیسُای را ةصرظی کٍیس
 ىدم اجصال کهیس ُا را ةصرظی کٍیس کَ كعؿی یا زدگی ٌساػحَ ةاػس
 ىدم اجصال ظّکث ُای ةصد و کیط کاىپیّجص را ةصرظی کٍیس
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جنظمات دسحگاه:
اةحسا ةّظیهَ صفدَ کهیسی کَ دارم دظحگاه جؿتیَ ػسه اظث وارد ىٍّی جٍؼیيات ىی ػّیس

ةّظیهَ کهیسُای جٍؼیيات ىی جّاٌیس جٍؼیيات دنزّاه را اٌجام داده و ةصای رصوج روی گضیٍَ ىصةّظَ آىسه و ةا
زدن کهیس ةازی (اظحارت) از ىٍّ ىی جّاٌیس رارج ةؼّیس
7

گروه تولیدی مانیک

کتابچو راىنمای فنی

نقشه الکحرونیکی دسحگاه
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عیب یاةی:
در زیص نیعحی از رصاةی ُایی کَ ىيکً اظث ةّجّد ةیایس وجّد دارد.ةا جّجَ ةَ ٌّع رصاةی ةّجّد آىسه ةزغ
ىصةّظَ راةصرظی کٍیس.در صّرت نضوم از یک جکٍعیً ةصای اٌجام ایً اىّر کيک ةگیصیس و در صّرجی کَ ىؼکم
ةا جّجَ ةَ ٌکات گفحَ ػسه در کحاةچَ ویا ججصةیات جکٍعیً ةصظصف ٌؼس ىی جّاٌیس ةا ةزغ جؿيیصات ػصکث
جياس گصفحَ و آٌِا را در جصیان اىّر كصار دُیس.

دسحگاه خاميش اسث:
 از اجصال کاةم ةصق اظيیٍال خاصم کٍیس
 دوػارَ ةصق را ةصرظی کٍیس

 کهیس راىّش /روػً دظحگاه را ةصرظی کٍیس
 ونحاژ ىٍتَ جغشیَ را ةصرظی کٍیس
 فیّز ُای ورودی را چک کٍیس

دسحگاه صدا ندارد:
 راىّش/روػً ةّدن آىپهی فایص را ةصرظی کٍیس
 ونّم صسا را جغییص دُیس

 ظیو ُای ةهٍسگّ را ةصرظی کٍیس

 وجّد کارت خافؼَ در ػیار ىزصّص روی ةصد اصهی را ةصرظی کٍیس
 فیغ صسا و ظّکث صسا را ةصرظی کٍیس
 ىیضان صسا را از دارم ىٍّ چک کٍیس

دسحگاه جیکث نمی دود:
 اجصاالت ةیً ةصد وظّکث دظحگاه جیکث را ةصرظی کٍیس

 دظحگاه جیکث را ةَ صّرت دظحی جعث کصده و ؾيهکصد آن را ةصرظی کٍیس
 جٍؼیيات دیپ ظّویچ دظحگاه ىصةّط ةَ جیکث را ةصرظی کٍیس
 جٍؼیيات ىصةّط ةَ جیکث را از دارم ىٍّ چک کٍیس
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جعداد جیکث را اشحتاه می دود:

 ظٍعّر دارم دظحگاه جیکث را جيیض کٍیس
 جٍؼیيات دیپ ظّویچ را ةصرظی کٍیس

 در صّرت نضوم ةا یک دظحگاه جیکث ظانو دیگص جعث کٍیس

ةازی ةاال نمی آید و ارور کانکث می دود:
 پّرت  usbرا ةصرظی کٍیس

 وضؿیث کیط را ةصرظی کٍیس

 وضؿیث ةصد ىیً را ةصرظی کٍیس
 ةا ػصکث ظازٌسه جياس خاصم فصىاییس
* جّجَ داػحَ ةاػس کَ پّرت یّ اس ةی کَ ةَ کیط ىحصم ىی ةاػسٌ ،تایس جا ةَ جا گصدد *

ارور کد فعال سازی می دود:
 ةا ػصکث ظازٌسه جياس خاصم فصىاییس
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