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 دفترچه راهنمای

 )انرژی مضاعف(هواساز کانالی

 

متشکریم. لطفاً پیش از استفاده، این دفترچه راهنما را اید، از شما کردهانتخاب  اینکه هواساز ما رااز 

 آن را نزد خود نگه دارید. ، ات بعدیجهت مراجعو  هدربا دقت مطالعه ک

 41 نصب 2 اقدامات ایمنی
 00 داریتعمیر و نگه 5 نام قطعات

 00 رفع عیب و نمایش خطا 7 عملکرد هواساز
 throttle 00کشی و نصب جدول سیم 44 خصوصیات اجرایی
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اقدامات ایمنی 
 دیدگی استفاده کننده و سایر افراد، لطفاً این دفترچه را به دقت مطالعه نموده گیری از آسیببه منظور پیش

 های آن را جدی بگیرید.و توصیه

 را نزد خود نگه دارید تا در زمان نیاز به راحتی به آن مراجعه نمایید. چنانچه هر مسئله غیر  این دفترچه

سوزی روی عادی همانند سر و صدا، بو، تجمع بخار آب در هوا، گرمای بیش از حد، اتالف برق یا آتش

اید، تماس ری نمودهداد، لطفاً بالفاصله دستگاه را از برق بکشید و با شرکتی که دستگاه را از آن خریدا

( 425نشانی )بگیرید. هرگز سعی نکنید خودتان دستگاه را تعمیر نمایید. چنانچه ضرورت داشت، با آتش

 تماس بگیرید.

 

 هشدار
های متخصص و مورد تأیید اطمینان حاصل سعی نکنید دستگاه را خودتان نصب کنید. از نصب دستگاه توسط نصاب

 کنید.

اساس حدس و گمان خود از آن جدا نکنید، مگر اینکه فردی متخصص با تشریح چگونگی، آن قطعات دستگاه را بر 
 را از شما بخواهد.

 گازها یا مایعات قابل اشتعال مثل چسب، رنگ یا گازوئیل را در اطراف یا زیر دستگاه بکار نبرید.

 خاموش کردن دستگاه در دسترس کودکان نباشد.-بهتر است دکمه اصلی روشن

 یا دیگر مایعات را بر روی سطح دستگاه نپاشید. آب
 با دستان مرطوب با دستگاه کار نکنید.

در روزهای طوفانی یا زمان رعد و برق دستگاه را از برق بکشید. همچنین چنانچه قرار است مدت زمان طوالنی 
 دستگاه بال استفاده بماند، آن را از برق بکشید.

افرادی بی تجربه یا آنها که معلومات  با اختالالت حرکتی، حسی، ذهنی، ان، افراداین دستگاه برای کار کردن کودک
 کافی ندارند ساخته نشده است، مگر اینکه این کار تحت نظارت یا آگاهی یک فرد مسئول صورت پذیرد.
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این دستگاه نباید همانند سایر وسایل منزل دور ریخته شود. به منظور جلوگیری از آسیب رسیدن 
شی از ضایعات به جا مانده از دستگاه به محیط یا افراد، آن را ارتقاء داده یا از اجزاء قابل استفاده نا

اید، از شرکتهای آن دوباره استفاده کنید. برای پس دادن دستگاهی که از آن استفاده کرده
ید، تماس اآوری و بازیافت کمک بگیرید و یا با شرکتی که دستگاه را از آن خریداری کردهجمع

 حاصل نمایید. آنها قادرند این محصول را با ایمنی و آرامش خاطر از محل، جمع کنند.

 

 توجه
فن با که انگشت خود یا یک میله یا هر شیء دیگری را در قسمت ورود یا خروج هوای دستگاه وارد نکنید. از آنجا 

 دیدگی شود.سرعت باالیی در حال گردش است، ممکن است موجب آسیب

 تواند به شما و سایرین صدمه بزند.روکش ایمنی دور کندانسینگ یونیت را برندارید. فن در حال گردش می

قرار ندهید. توری مشبک موجود در قسمت ورود هوا را پس از  ل از راه دور آن را در معرض رطوبتهواساز یا کنتر
 بگذارید.تمیز نمودن فیلتر هوا، درست در محلی که از ابتدا قرار داشت، 

 

 هشدار

کشور شما انجام شود. به منظور مطلوبیت تعریف شده در دستگاه بر طبق معیارها و ضوابط برق کشی الزم است سیم
EN 61000-3-11ای متصل شود که امپدانس سیستم آن برابر، این محصول تنها باید به منبع تغذیه 

Ω284/0|=sys|Z صل کردن دستگاه به شبکه برق شهری، با شرکت برق یا کمتر از این میزان باشد. پیش از مت
 های مورد نیاز دستگاه مطمئن شوید.تماس گرفته و از تأمین حداقل

 برای
 نصب

لطفاً نصب را به یک نصاب متخصص بسپارید. نصب اشتباه ممکن است به نشت آب،  
 سوزی بیانجامد.برق گرفتگی یا آتش

تواند ل نمایید. تماس ناقص دستگاه با زمین میاز اتصال دستگاه با زمین اطمینان حاص 
 باعث برق گرفتگی شود.

چنانچه دستگاه در یک اتاق کوچک نصب گردیده است، الزم است برخی از پارامترها  
 گیری شوند تا در صورت نشت مبرد، باعث خفگی نشود.اندازه
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 برداریبرای بهره
 

قسمت ورود یا خروج هوای دستگاه انگشت خود یا یک میله یا هر شیء دیگری را در  
فن با سرعت باالیی در حال گردش است، ممکن است موجب که وارد نکنید. از آنجا 

 دیدگی یا خرابی دستگاه شود.آسیب

اگر از دستگاه بویی به مشامتان رسید و یا اینکه از آن دود خارج شد، لطفاً بالفاصله  
کار مجاز دستگاه یا شرکت گزارش سرویس دستگاه را از برق کشیده و این موضوع را به

 کنید.

 

 توجه

 برای
 نصب

دستگاه را در محلی که احتمال نشت گازهای قابل اشتعال وجود دارد نصب نکنید. تجمع  
 تواند منجر به حریق شود.گاز نشت شده در نزدیکی کندانسینگ یونیت می

ئن شوید. چنانچه گردد مطماز استحکام بستری که دستگاه بر روی آن نصب می 
استحکام کافی نداشته باشد، ممکن کندانسینگ یونیت از روی آن سقوط کرده و باعث 

 جراحت شود.

تشخیص اتصال برق اطمینان حاصل نمایید تا احتمال برق گرفتگی یا  از نصب دستگاهِ 
 سوزی را کاهش دهید.آتش

 برداریبرای بهره

بایست به خوبی بازبینی شود دارنده دستگاه میبه منظور استفاده طوالنی مدت، پایه نگه 
صورت، این احتمال وجود دارد تا از استحکام کافی و مناسب برخوردار باشد. در غیر این

 که کندانسینگ یونیت سقوط کرده و منجر به صدمه رساندن یا فوت گردد.

شوید. از  پیش از تمیز کردن، از خاموش بودن دستگاه و عدم اتصال آن به برق مطمئن 
 آنجا که فن با سرعت باالیی در حال گردش است، ممکن است باعث جراحت شود.

از فیوزی که مورد تأیید نیست، استفاده نکنید. استفاده از یک قطعه سیم مسی یا آهنی به  
 .سوزی گرددار افتادن دستگاه یا آتشتواند باعث از کجای فیوز ممنوع است چرا که می

ونیت پری قابل اشتعال بر روی کندانسینگ یکش یا هرگونه اسشرهاز بکاربردن ح 
 سوزی شود.تواند باعث آتشزیرا می ،خودداری کنید
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نام قطعات 

 واحد داخل )هواساز(

 

 

 

 

 واحد خارج )کندانسینگ یونیت(

 

 

 

 کنترل از راه دور -7 سینی -4
 ترموستات )اختیاری( -8 اتصال لوله مبردمحل  -2
 شلنگ درین -9 فن سانتریفوژ موتور -3
 لوله متصل کننده مبرد -40 اتصال درینمحل  -1
 محافظ خروجی هوا درپوش -44 ورودی هوا -5
  جعبه مدار فرمان -6
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 2 خواهید از ساعت نمی 21برداری از دستگاه، آن را به برق بزنید. وانگهی، چنانچه ساعت قبل از بهره

کن گرمرا از برق نکشید. )به منظور جلوگیری از کار اجباری کمپرسور،  دستگاه استفاده کنید، آن

crankcase ).به گرما نیازمند است 

 یا قادر و صورت، عملکرد دستگاه افت کرده قسمت ورودی و خروجی دستگاه را مسدود نکنید. در غیر این

 به استفاده از سیستم حفاظتی خود نخواهد بود.

هواساز عملکرد  

 ایدقیقه حفاظت سه

دهد دقیقه طول خواهد کشید. این زمان به کمپرسور اجازه می 3چنانچه هواساز خاموش شود، تا شروع بکار مجدد آن 

 تا فشار داخلی خود را تعدیل نماید.

 

 شرایط کاری دستگاه

 برای استفاده مناسب، لطفاً شرایط زیر را در نظر بگیرید:

 عملکرد
 سرمایی

 C13°و کمتر از -C°7بیش از  دمای طرح خارج

 C46°بیش از دمای اتاق

 رطوبت اتاق
کار  %80اگر دستگاه مدت زمان طوالنی در شرایط رطوبت باالی 

کند، ممکن است در سطح هواساز شبنم زنی رخ دهد یا اینکه هوای 
 سرد با بخار آب زیاد )شبیه هوای مه آلود( از دستگاه خارج گردد.

 تواند باعث کاهش راندمان دستگاه شود.ارج از محدوده تعیین شده در جدول فوق میکار کردن دستگاه در شرایط خ

 توجه
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 ([High Pressure]سیستم حفاظتی )سوئیچ فشار باال 

افتد، چراغ رود. هنگامی که این سیستم به کار میاین سیستم برای خاتمه دادن به کار اجباری دستگاه به کار می

 ماند. این سیستم ممکن است در موارد زیر فعال شود:ن روشن باقی مینمایشگر روشن بودن دستگاه همچنا

 شرایط سرمایش

 .قسمت ورود یا خروج هوا مسدود شده باشد 

 .باد شدیدی مستقیماً در خالف جهت هوای خروجی از دستگاه به قسمت خروج هوای آن بوزد 

 

، راه اندازی مجددپیش از اقدام به افتد، دستگاه را از برق بکشید، هنگامی که سیستم حفاظتی بکار می
 را بازبینی کنید. دستگاه

 

 

 قطع برق

 

 تاد.یسچنانچه برق دستگاه در حال کار کردن ناگهان قطع شود، دستگاه از کار خواهد ا 

 در این شرایط چراغ نمایشگر روشن بودن دستگاه بر روی  .دوباره بکار اندازید ،دستگاه را پس از رفع عیب

 خواهد زد. ترموستات چشمک

  دکمهI/O .را برای بکار انداختن دوباره دستگاه فشار دهید 

 

  دستگاه در حین عملکرد اشکالمواجهه با 

، لطفاً دستگاه را از برق بکشید. سیم خودرو با اشکالی مواجه شدیدتوسط رعد و برق یا سیستم بیچنانچه 

 فشار دهید. مجدداًا ر ON/OFFنمایید، دکمه هنگامی که دستگاه را مجدداً روشن می
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 کنترل از راه دور

 دکمه چرخش خودکار

برای تغییر جهت جریان هوا به سمت باال/پایین آن را 

 فشار دهید تا تیغه مشخص کننده جهت جریان به

 صورت خودکار به طرف باال و پایین نوسان کند.

 دکمه چرخش دستی

برای تغییر جهت جریان هوا به سمت باال/پایین آن را 
فشار دهید تا تیغه مشخص کننده جهت جریان در 

توانید محدوده زاویه تعیین شده حرکت نماید. شما می
 محدوده زاویه حرکت تیغه را به ترتیب زیر تعیین کنید:

 

 دکمه روشن کردن تایمر

روشن/خاموش تایمر لطفاً به بخش تشریح عملکرد 

 شدن خودکار مراجعه کنید.

 
 دکمه خاموش کردن تایمر

روشن/خاموش تایمر لطفاً به بخش تشریح عملکرد 

 شدن خودکار مراجعه کنید.

 تنظیم تایمردکمه  

 این دکمه را برای تأیید تنظیمات تایمر فشار دهید.

 ز تایمرانصراف ادکمه 

 این دکمه را جهت لغو کردن تنطیمات تایمر فشار دهید.

 
 قسمت ریست

ول نتوانست چنانچه کنترل از راه دور به صورت معم

، اتصال کوتاه برقرار کنید عمل کند، بین این دو قطعه

 تا تنظیمات دستگاه کنترل از راه دور درست شود.

 پنجره خروج سیگنال

 کند.این قسمت به هواساز سیگنال ارسال می

 نمایش عملکرد

 آورد.نونی را به نمایش در میتنظیمات ک

 دکمه تعیین وضعیت عملکرد

این دکمه را برای انتخاب وضعیت عملکرد 

 دهید:گاه فشار دست

 

 سرد       خودکار 
 خشک         فن   

 
 های تنظیم دمادکمه

را یکبار فشار دهید؛ دمای تنظیم شده  دکمه 
C°4 را یکبار فشار  یابد. دکمه افزایش می

یابد. کاهش می C°4دهید؛ دمای تنظیم شده 

 باشد.می C°34-46دامنه تنظیم دما 

 دکمه اجرا/توقف 

 ند.کدستگاه را روشن/خاموش می

 دکمه سرعت فن

ترتیب  هاین دکمه را برای تغییر سرعت فن ب

 خودکار فشار دهید:-زیاد-متوسط-کم

 

 کمه خوابیدند

این دکمه را یکبار جهت شروع اجرای وضعیت 

خوابیدن فشار داده و برای خاتمه دادن به این 

 وضعیت دوباره آن را فشار دهید.
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 توجه:

  کندارائه نمیبرای گرمایش  حالتی راوضعیت فقط سرمایش هیچ. 

  متر باشد و خط دید مستقیمی بین کنترل و  6 در حدبایست فاصله کنترل از دستگاه ، میمطلوببرای عملکرد

 هواساز وجود داشته باشد.

 های آن را خارج سازید.زمانی طوالنی از کنترل استفاده نکنید، باتری چنانچه قرار است مدت 

 های موجود در صفحه نمایش کنترل، صرفاً جهت توضیح دادن به تصویر کشیده در عکس فوق، تمامی شکل

 ها وجود ندارد.های دستگاه کنترل از راه دور، همه این شکل. در برخی از مدلستا شده

 د.شوناپذیری تواند منجر به خسارات جبراننکنید یا آنها را به داخل آتش نیندازید، چراکه میها را تکه پاره باتری 

 خودکارروشن/خاموش شدن تایمر  تنظیم عملکرد 

آغاز خودکار  شدنخاموش تایمر تا عملکرد  فشار دهیددستگاه روشن است را هنگامی که  دکمه  .4

 د.کنشروع به چشمک زدن می از  ، در ضمنگردد. 

آغاز خودکار روشن شدن تایمر را هنگامی که دستگاه خاموش است فشار دهید تا عملکرد  دکمه 

 کند.شروع به چشمک زدن می از  گردد. در ضمن، 

یک ساعت )تا به میزان خودکار شدن را فشار دهید، زمان روشن/خاموش  یا  هر بار که دکمه  .2

 آیند.به نمایش در میخودکار شدن به زمان روشن/خاموش  ساعت( افزایش یافته و ارقام مربوط 42مرز 

به  یا  فشار دهید. عالمت خودکار  شدن را برای تأیید تنظیم زمان روشن/خاموش دکمه  .3

 چشمک زدن خود خاتمه خواهند داد.

  روشن/خاموش خودکارتایمر انصراف از عملکرد 

شدن شار دهید تا ارقام مربوط به زمان روشن/خاموش را ف اگر قصد دارید عملکرد تایمر را لغو کنید، دکمه 

 شوند. ناپدیداز روی صفحه نمایش کنترل  یا  و نیز خودکار 
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 توجه:

 شود. تعیینبایست پس از قطع برق، دوباره روشن/خاموش حتماً میتایمر  نحوه عملکرد .4

بایست ابتدا می غییر دهید، بخواهید آن را تخودکارشدن زمان روشن/خاموش اگر پس از تأیید نمودن  .2

 تنظیمات پیشین را لغو نمایید.

زمان  ،فشار داده شود سیستم دکمه  اشتباهاً، خودکار چنانچه پس از تأیید زمان روشن/خاموش شدن .3

 د محاسبه خواهد کرد.وشمینمایش داده  ،اینک در صفحهتایمر را از نو بر اساس آنچه که هم

 هاگذاری باتریجای

و دریافت سیگنال از سوی دستگاه به سختی  عالئم صفحه نمایش کنترل به سختی قابل رؤیت باشدهنگامی که 

 ها را تعویض نمایید.میسر شود، باتری

 ها:چگونگی تعویض باتری

 پشت کنترل آن را بیرون کشیده و جدا نمایید. درپوشبا لغزاندن  .4

( -های )+/ها در مقابل عالمتحیح باتریقرار گیری صطرز دو باتری خشک را در کنترل قرار دهید. به  .2

 توجه نمایید.

 پشت کنترل را همانند اول در جای خود قرار دهید. درپوش .3

 

 

 چند نکته در رابطه با عملکرد کنترل از راه دور

 

 تواند عمل کند.متر می 8بدون وجود مانع، کنترل تا فاصله  .4

یگنال که بر روی دستگاه هواساز قرار گرفته، برای استفاده از کنترل، آن را به طرف پنجره دریافت س .2

 درجه قابل قبول است. ±30نشانه بروید. انحراف تا 

از آن به  دووکنترل، توسط هواساز دریافت شود صدایی شبیه ارسال شده از سوی هنگامی که سیگنال  .3

 رسد.گوش می
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 کنترل را به این سو و آن سو پرت نکنید. .1

 خورشید قرار ندهید.نور م هرگز آن را در معرض تابش مستقی .5

 دهد، نگذارید.کنترل را در جای بسیار گرم یا محلی که خوردگی فلزات در آن رخ می .6

شود، دستگاه بر اساس است. هنگامی که روشن/خاموش می این دستگاه کنترل از راه دور دارای حافظه .7

 آخرین تنظیمات عمل خواهد کرد.

 

 خصوصیات اجرایی

 وضعیت خودکار  .4

ترین درجه حرارت تواند به صورت خودکار دمای اتاق را تنظیم نماید تا مطبوعهواساز مین وضعیت، در ای

انتخاب شود. با آغاز به کار دستگاه در این وضعیت، با توجه به دمای اتاق عملیات مورد نیاز به طور 

 گیرد:خودکار تشخیص داده شده و مطابق جدول زیر در دستور کار هواساز قرار می
 

 (Tدمای اتاق ) وضعیت انتخابی

 ≥ C02T° رطوبت زدایی
 C02<T<°C02° فن

 ≤ C02T° سرمایش

 

 عملکرد سرمایی  .2

سرعت فن را برای تغییر دادن های تنظیم دما را برای تغییر دمای مورد نظرتان فشار دهید. دکمه دکمه

 سرعت آن فشار دهید.

 

 عملکرد خشک  .3

نمایش  ،دکار دمای اتاق را تنظیم نموده ولی این دما بر روی صفحهدر این وضعیت، هواساز به طور خو

 های تنظیم دما و سرعت فن عمل نخواهند کرد.همچنین دکمه .شودداده نمی
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 عملکرد فن  .1

ایستد و تنها فن هواساز کار خواهد کرد. دکمه سرعت در این وضعیت، کندانسینگ یونیت از کار باز می

 سرعت گردش فن هواساز فشار دهید. فن را برای تغییر دادن

 

 

 وضعیت خوابیدن .5

 

 و خشک: شوضعیت خوابیدن در حالت سرمای 

 کند.فن هواساز با سرعت کم کار می  الف.

یابد و یک ساعت پس از آن، دوباره افزایش می C4°، دمای تنظیم شده کار پس از یک ساعت  ب.

بیش از دمای  C2°از در همین دما که دیگر افزایش خواهد داشت. از این پس هواس C4°دما 

 باشد، به کار خود ادامه خواهد داد.تنظیم شده اولیه می

 

 وضعیت خوابیدن در حالت گرمایش: 

 کند.فن هواساز با سرعت کم کار میالف. 

یابد و یک ساعت پس از آن، دوباره کاهش می C2°دمای تنظیم شده پس از یک ساعت کار، ب.  

کمتر از دمای  C1°ش خواهد داشت. از این پس هواساز در همین دما که دیگر کاه C2°دما 

 باشد، به کار خود ادامه خواهد داد.تنظیم شده اولیه می
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ترموستات راهنمای  B2 

 
 

 

 

 

 

ه ( بثانیه 1.1)بیشتر از  ثانیه( وضعیت را تغییر میدهد و فشردن1)فشردن  کمتراز  کوتاه فشردنعملکرد: 

.یت خواهد رفتمنوی تغییر وضع  

ه قسمت تنظیمات زمان : فشردن کوتاه برای تنظیمات سرعت جریان هوا میباشد و  فشردن طوالنی  نیز ب

 تنظیمات ساعت و زمان شما را هدایت خواهد کرد.

 دکمه فشردن کوتاه فشردن طوالنی

 ONOFF خاموش یا روشن ندارد

 UP افزایش سنسورهای دمایی
 DOWN کاهش پارامترهای تنظیم سیستم
 FUNC تغییروضعیت تنظیمات ساعت سیستم
 TIMER سرعت باد سیستم تنظیمات زمان
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 عملگرخاموش/روشن 1.1
 "ON OFF "دکمه مربوطه:  

 وضعیت موثر: حالت عادی صفحه نمایش  و این وضعیت تنظیمات دیگری ندارد . 

تغییر "وضعیت راه اندازی"و  "ارحالت آماده به ک". ترموستات  در راستای "ONOFF"با فشردن کلید  

 میکند.

 

 انتخاب حالت و تغییرات عملکرد صفحه ی نمایش 2.1

 "FUN"( دکمه مربوط: دکمه 1

 ( وضعیت موثر: حالت عادی صفحه نمایش2

 ( روش راه اندازی:3

 بین حالتها را برای راه اندازی فشار دهید. "MODE"( در حالت عادی صفحه نمایش ، هرگاه دکمه 4

 .میکند تغییر "گرمایش"  "(فن) هوا گردش"  "گیری رطوبت"  "مایشسر"

ثانیه تاخیر بصورت اتوماتیک به حالت معمول باز  1( بعد از اینکه حالت تنظیمات تمام شد ،سیستم با 1

 خواهد گشت .

 

 تنظیمات دما 3.1
  "▼"  "▲"(دکمه مربوط : 1

 ( حالت موثر : حالت عادی صفحه نمایش2

میتوانید در محدوده درجه حرارت تجدید نظر نمائید.محدوده  "▼"  "▲"دازی: با فشردن (روش راه ان3

 میباشد. ی تنظیم دمایی بین 

ثانیه فشار ندهید،سیستم مقدار جدید را ثبت میکند 11( اگر در طول تنظیم ها، هیچ دکمه ای را برای 4

مایی فشار دهید، سیستم تجدیدنظر شما را اتمام یا اگر دکمه ی دیگری را برای خروج از تنظیمات د

 میکند.
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 تنظیم سرعت فن 4.1
 "TIMER"دکمه مربوطه:   

را بفشارید میتوانید دور فن را بر روی حالتهای  "TIMER"در طول حالت عادی صفحه نمایش، هرگاه 

 اتوماتیک تنظیم کنید. ←سرعت باال  ←سرعت متوسط  ←سرعت کم ←اتوماتیک 

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیمات زمان 5.1

  "TIMER"    "▲"    "▼"     "FUN"دکمه مربوطه :  (1

 وضعیت موثر : حالت عادی صفحه نمایش (2

 ترتیب راه اندازی: (3

 

 

چشممک   "TIMER ON"خواهد برد "شما را به تنظیمات وضعیت زمان  "TIMER"فشردن کلید  □

 زن خواهد شد.

 "TIMER OFF"،  "نظیمات خاموشی زممان ت"به  "Timer"در این وضعیت پس از فشردن کلید  □

وضمعیت تنظیممات    "مراجعمه میکنمد بمه     "Timer"چشمک میزند،سپس با تکرار آن و فشمردن کوتماه   

 درخشان خواهد شد. "TIMER ON "و  "زمانبندی
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و چشمک زدن آنها نشان میدهد که در  پارامترهای اعمال نظرشده را تغییر میدهد "FUNC"فشردن  □

اول   "شمماره زمانبنمدی  "در ←هست  "TIMER OFF"و  "TIMER ON"ر هستند.این حال تغیی

و سپس روز و تاریخ نیز نمایش داده میشود.ترتیب تغییرات بمر اسما      ←ماه منطقه نمایش داده میشود 

برگشت به شماره زمانبنمدی. هرگماه    ←دقیقه  ←زمانبندی ساعت  ←مشخصه های ذیل تکرار میشوند 

"FUNC" دهید،پارامترهای اعمال نظر شده را مورد اصالح قرار میدهد را فشار. 

 

در پارامترهایی که چشمک زن هستند میتوانید تغییر اعمال  "▼"  "▲"در این میان با فشردن  □

 کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

به "TIMER"با فشردن طوالنی  چشمک زن نشد "TIMER ON"یا  "TIMER OFF"اگر زمان 

 .دن آن، تائید را انجام داده و از تنظیمات زمان خارج شویدثانیه و سپس آزاد کر1مدت 

 

 

 

 

 شماره زمانبندی

 تکرار مشخصه ها

 زمانبندی روشن
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 ( تنظیم شود.11،،،،،،،،،1،1،2،3،4،1( تکرار مشخصه ها: روی اعداد )میتواند 4

a) 0فقط یک زمان: 

b) :  دوشنبه تا یکشنبه "زمان بندی چرخشی مابین" 

c) 08  دوشنبه تا جمعه ": زمانبندی موثر برای" 

d)  هرروز"موثر برای  زمانبندی" 

e) 10.تمامی تنظیمات لغو و غیرفعال میشود : 

 

:شرح زمانبندی تنظیمات خاموش / روشن شدن  

a)  هنگامیکه زمانبندی خاموش / روشن شدن دستگاه مختلف  است، اولویت همیشه با سطح

 باالیی می باشد. تنظیم ترتیب اولویت بر مبنای مراحل ذیل می باشد:

a. "هر مرتبه. ← "دوشنبه تا جمعه " ← "در هفته یکبار " ← "یک مرتبه  

b)  دقیقه اجرا خواهد شد. 3پس از انجام تنظیم زمانبندی، زمان به طور موثر بعد از 

 

نمونه :         

 شماره زمانبندی پارامتر ساعت دقیقه

31 1، 1، 1 

11 1، 1، 2 

11 11 1، 3 

11 12 13 4 
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 31:، شدن بوت زمان ، هر دوشنبه ، سه شنبه ،پنج شنبه، جمعه □

 12:11هر چهارشنبه ، زمان بوت شدن □

 11:،هرشنبه ،زمان بوت شدن □

 11:11هر یکشنبه ، زمان بوت شدن □

 

 

 تنظیم ساعت سیستم6.1
 "▼"    "▲"    "FUNC"  ،"TIMER"دکمه های مرتبط   (1

 وضعیت موثر: حالت عادی نمایشگر (2

 ترتیب راه اندازی : (3

 

 

 وارد می شوید. "به وضعیت تنظیمات ساعت"ثانیه  1به مدت  "FUNC"با فشار دادن دکمه 

وضعیت را بر اسا  ماه ، روز ، ساعت ،دقیقه ، هفته ، ماه تغییر  "TIMER"فشاردادن دکمه 

 میدهد.

 دمای هفته در نمایشگراتاق نمایش داده خواهد شد.

ان شد، ، تغییرات عدد در مرحله ای که میخواهیم تغییرات را انجام دهیم ، زمانی که عدد درخش

 عوض کنیم. "▼"   "▲"را میتوانیم با  

 .از تنظیمات زمان خارج میشویم "FUNC"سپس با فشار دادن  
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 تنظیم پارامترهای سیستم 7.1
 "TIMER"   "▲"    "ONOFF"  "▼"دکمه ی مرتبط   (1

 وضعیت موثر : حالت عادی صفحه نمایش (2

 ترتیب راه اندازی (3

 

 ثانیه(، سیستم وارد وضعیت تنظیمات تخصصی خواهد شد.1)آزادکردن آن بعد از  "▼"فشاردادن با 

 

  "▲"را فشار دهید با فشردن  "TIMER"هنگامیکه وارد وضعیت تنظیمات سیستم میشوید، هرگاه که 

 مقدار این آیتم نیز تغییر میکند.  "▼"

 

ا فشار دهید،تمامی پارامترها به حالت ر "ONOFF"در طول وضعیت تنظیمات سیستم ،اگر دکمه ی 

 اولیه باز میگردند.

 

 

 

 

 

 روز

 زمان رایج

 ماه چندمین روز هفته
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را فشار دهید ،سیستم تنظیمات را اعمال  "▼"ثانیه(  1بعد از تمام شدن آیتم تنظیمات ،سپس به مدت )

 میکند و از آیتم تنظیمات خارج میشود.

 

 

 

 

 

( لیست تنظیم پارامتره4)  

 

 

 محدوده تنظیمات پیش فرض واحد تنظیمات آیتم ردیف

  1  ی برگشت جبرانیدمای هوا 1
  -2  دمای محافظت از سرما درکویل سرمایشی 2
  3  دمای آب دستگاه داخلی )تحت محافظت در زمستان( 3
  3 دقیقه کمترین زمان آماده بکار کمپرسور 4
  1 دقیقه کمترین زمان راه اندازی کمپرسور 1
  3 دقیقه ایینزمان مسدودکردن سیستم و محافظت در برابر ولتاژ پ ،
    عملکرد دستی گرمای جبرانی ،
  1 دقیقه زمان تاخیردر روشن شدن کمپرسور ،

، 
عملکرد حافظه ای سیستم در خاموش یا روشن شدن 

 خودکار در هنگام قطع برق
 - 1 0:NO   1:OK 

پارامتر مقدار  شماره پارامتر 
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 نکته
،نیاز به روشن شدن دوباره دستگاه بعد از خاموش شدن  بودن آیتم تنظیمات . به منظوراطمینان ازموثر1 

 لیست تنظیمات میباشد .

 

 دما و وضعیت نقص و خطاها: 8.1

 "TIMER"     "▼"  "▲"دکمه ی مربوطه  (1

 وضعیت موثر : حالت عادی صفحه نمایش (2

ثانیمه ( و سیسمتم وارد   1کردن بعمد از   )آزاد  "▲"در صفحه ی  نمایش با فشار دادن طوالنی  (3

 میشود.این قسمت را دنبال کنید: "بررسی "یت وضع

 

 

( جدول کدهای انواع سنسورهای دمایی روی هواساز4)  

 

 

 نکته

را نشان خواهد داد. در صفحه بررسی  " – – " هرگاه سنسور از برد جدا شد ،نمایشگر دمایی عالمت :2

میتوانید آیتم های دمایی مورد نظر را  "▼"  "▲"به واسطه ی  "بررسی دمایی"دمایی در پایین صفحه 

 خواهد شد.  "بازپرسی دما"را فشاردهید، سیستم وارد وضعیت  "Timer"تغییر دهید اگر کلید 

ید از وضعیت بررسی دما مستقیما بیرون بیائید و سپس به اگر هیچ نقصی وجود نداشته باشد، شما میتوان

حالت عادی صفحه نمایشگر مراجعه کنید، جدول زیر میتواند کدهای نقص های عادی را که اتفاق می افتد 

را  " Mode"می توانید بدون اینکه دکمه ای را بزنید  نشان بدهد. برای رفتن به صفحه ی عادی نمایش

 ثانیه بفشارید. 11

 A0 ترموستات حسگر دمای محیطی

 A1 سنسور دمای برگشتی
 A2 سنسور  دمایی کویل سرمایشی
 A3 سنسور دمایی کویل آب گرم


