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شید دستگاه جهت حمل در کارخانه بسته بندی شده است،لزوما بسته بندی را با دقت باز نموده و مراقب با -1

 که به بدنه آسیب نرسد.

دستگاه را در محل تعیین شده قرار دهید و سپس تراز نمائید)فریز مجهز به چرخ است و جابجائی در  -2

 ف بسهولت امکان پذیر است .(سطح صا

سانتیمتر فاصله داشته  20جهت جابجائی هوا حدود  دستگاه از پشت )در صورتیکه مشرف به دیوار است( -3

 چرخش هوا به آسانی انجام گیرد.باشد تا عمل 

 تا درب اصلی از حالت ضامن خارج گردد. را رو به باال بکشید قفل درب دستگاه را باز نمائید و دستگیره -4

سقف درب اصلی و  درون وان، دربهای داخلی را بردارید، ،پس از بازنمودن برای تمیز کردن دستگاه -5

 .دربهای درونی را در جای خود قرار داده و درب اصلی را ببندیددربهای داخلی را کامال خشک نمائید.سپس 

 

 

 

 

 الف( آماده سازی دستگاه:



 

 نحوه راه اندازی:ب ( 



MAIN SWITCH  

 

 قرار دهید. ( ●) ا سوئیچ دستگاه را در حالت خاموشابتد-1

دو شاخه دستگاه را در پریز برق  وصل نمائیدو دقت گردد که پریز مربوطه به انشعابهای متعدد وصل  -2

 سیستم ارتینگ مجهز باشد.         نباشد. الزاما ارتباط برقی به 

( روشن قرار دهید، بالفاصله المپ ●●  )ON  را را در حالت (MAIN SWITCH) رسوئیچ دیپ فریز-3

 .دسوئیچ روشن و صفحه دیجیتال دماسنج نیز عددی را نشان میده کنارسبز رنگ 

 ALARMم کلید قرمز رنگ )برای قطع آالر ،درصورت باال رفتن دما آالرم دستگاه هشدار خواهد داد -4

SILENT)  را در حالت صفر قرار دهید تا صدایBUZERودما مجددا تنظیم گرددقطع گردد. 

 

 

 

 بر را فشار دهید، (SEL)یا  *( )عالمت(  TEMP CONTROLدیجیتال ) هکنترل کنند باالدر سمت   -1

(  SET POINT)   خابی یاوی صفحه دیجیتال عددی به صورت لرزان ظاهر میگردد.عدد فوق دمای انتر

 است.
 

بسته به ازدیاد و تقلیل دما یکی از آنها  (  وجود دارد، ,) عالمتسمت چپ صفحه دیجیتال دو  در -2  

 را به داخل فشار دهید تا دمای انتخابی شما بروی صفحه دیجیتال ظاهر گردد.
 

) عدد فوق دمای    را فشار دهید تا عدد لرزان محو و بجای آن عدد ثابت ظاهر گردد (مجددا دکمه ) -3

 واقعی داخل کابین است( 

 

 ،در صورت مناسب بودن دمای محیطمحیط رابطه مستقیم دارد تدرجه حرارت کابین با درجه حرارتوجه:

 دار است.از کارائی بهتر و عمر طوالنی تر برخور دستگاهدرجه سانتیگراد( 22تا 18)
 

 
 

یا بخارات   H2Oنیاز به برفک زدائی دارد،مقدار برفک به لحاظ  جمع شدن  چند بارلزوما دستگاه ساالنه 

آب در قسمت باال همیشه بیشتر از کف کابین است.  عموما برفک به ضخامت یک سانتیمتر در جداره 

DEFROSTING ) برفک زدائی ( 

 گاهج( نحوه میزان نمودن دست



نیاز به دیفراست ندارد و در صورت سانتیمتر در اطراف دربهای ثانویه حد مجاز است و  3 حدود داخلی و

 افزایش جهت برفک زدائی بشرح زیر عمل نمائید:
 

نمائید تا با  و مواد داخل را تخلیه ب اصلی و درب داخلی را بازدرابتدا دستگاه را خاموش کنید،  -1

 هوای آزاد بطور طبیعی برفکهای مورد نظر آب شوند.

ی غیر فلزی ری انجام گرددبا احتیاط از کاردکیشتچنانچه در نظر داشته باشید یخزدائی با سرعت ب -2

میتوان استفاده نمود. لیکن بدلیل سخت بودن توده یخ به لحاظ اختالف دمائی که با محیط دارد 

و امکان آسیب دیدن کابین وجود دارد و به هر حال توصیه این تراشیدن آن به سختی انجام میگردد

برفکهای موجود آب شوند و دمای آب به حالت تعدیل  % از50است که به حالت طبیعی و یا حداقل 

 و عمل تراشیدن در این حالت با احتیاط ممانعتی ندارد . در آید

رد ذکر شده کلیه سطوح داخلی کابین و دربها را خشک نمائید و سپس عمل راه اندازی اپس انجام مو -3

 .نند شرح ذکر شده باال انجام دهیدرا ما

 برفک به فاکتورهای زیر بستگی دارد: توضیح: اصوال مقدار      
 

 دفعات باز  و بسته شدن درب.  -الف      

 درصد رطوبت موجود محیط . -ب       

 افزایش حرارت محیطی . –ج        

         آنها بسته  رطوبت بیش از حد موادی که در داخل کابین قرار میگیرند خصوصا محلولهایی که درب  -د       

 نباشد.          

دستگاه فوق  ینصب شده برو کوردری)مودم و نرم افزار ر کوردریصورت داشتن ر در: حیتوض

 (باشدیدستگاه م نیدرپاکت داخل  کاب

 

 با تشکر  

 تجهیز ژال شرکت  یسندفنی و مهتحقیقات      


