شرکت برنولی

بسمه تعالی

راهنمای استفاده از دستگاههای تهویه مطبوع
کلیدهای برق اصلی کاندنسنیگ و هواساز را از طریق کلیدهای داخل تابلو روشن کنید تا گرم کن دستگاه خنک کن روشن
شود
 -1نیم ساعت پس از روشن کردن کلید برق اصلی کاندنسینگ یونیت،کلید سیستم داخل ترموستات را در وضعیت cool
قرار دهید و درجه دلخواه را تنظیم نمایید تا دستگاه به طور اتوماتیک قطع و وصل نماید.
 -2کلید فن داخل ترموستات را روی وضعیت  AUTOقرار دهید.
 -3برای تنظیم ترموستات به دستورالعمل مربوطه مراجعه نمایید.
الف-یک بار در ماه فیلتر دستگاه را خارج نموده و با آب پرفشار بشوئید و کناری بگذارید تا خشک شود سپس در جای
خود قرار دهید(.از جا زدن فیلتر خیس جدا خودداری فرمایید).
ب-محوطه اطراف کندانسینگ یونیت (قسمت بیرونی دستگاه) را تمیز نگه دارید و از قرار دادن پارچه یا روکش در
هنگام کار کردن دستگاه بر روی کندانسینگ یونیت جدا خودداری کنید.

طریقه خاموش کردن دستگاه
 -1کلید سیستم داخل ترموستات را در وضعیت  OFFقرار دهید.
 -2کلید فن داخل ترموستات را روی  AUTOقرار دهید.
 -3پس از خاموش شدن دستگاه برق دستگاه را از داخل تابلو قطع نمایید.

نکات دانستنی در مورد دستگاه هواساز با کویل آب گرم()H.P.A
 -1کویل آب گرم در قسمت باالی دستگاه هواساز قرار دارد ،شیرهای رفت و برگشت آب آن در جلوی دستگاه است.
 -2در کنار لوله های رفت و برگشت ،شیرهای هواگیری موجود است.
 -3هنگام کار کردن سیستم گرمایش ،کویل آب گرم باید از آب کامال پر باشد.
 -4هنگام بازدید فیلتر هوای دستگاه ،ابتدا دستگاه را خاموش نمایید.
 -5قسمت بدنه دستگاه کامال روی پایه مستقر باشد تا از سر و صدا جلوگیری شود.
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از گذارندن وسایل منزل جلوی دریچه هوای برگشت در داخل ساختمان خودداری شود.

 -7از کشیدن جاروی دستی در هنگام کار کردن دستگاه خودداری شود.
 -8در نزدیکی ترموستات دستگاه از قرار دادن تلویزیون و سایر وسایل گرما زا خودداری گردد.
 -9همه ماهه فیتر هوای دستگاه تمیز گردد.
 -11ازگذاردن مواد پاک کننده از قبیل مواد سفید کننده و ضد عفونی کننده و ...در نزدیکی دریچه هوای برگشت خودداری
شود.
 -11هرگز بدون فیلتر هوا دستگاه روشن نگردد.
 -12روی ترموستات به هیچ عنوان پوشیده نشود.

راه اندازی سیستم گرمایش با کویل آب گرم()H.P.A
 -1شیرهای رفت و برگشت آب گرم را باز نمایید.
 -2در صورت شنیدن صدای عبورآب ،از کویل هواگیری بعمل آورید (بوسیله شیر هواگیری کنار شیر برگشت آب گرم)
 -3فیوز مربوط به هواساز در تابلوی برق را وصل نمایید.
 -4سیستم ترموستات را در وضعیت  HEATقرار دهید و آن را روی درجه دلخواه تنظیم نمایید(بین  71تا  75درجه
فارنهایت)
 -5کلید مربوط به فن دستگاه را روی ترموستات در وضعیت  AUTOقرار دهید.
 -6جهت خاموش کردن دستگاه کلید سیستم روی ترموستات را از وضعیت  HEATبه وضعیت  OFFبرگردانید و سپس
شیرهای رفت و برگشت آب گرم را ببندید.
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