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 یکیالکتر یمنیدستور العمل ا 1

قبل از اتصال به برق چک کنید که ولتاژ نشان داده شده در جدول ارزیابی دستگاه با ولتاژ برق شما یکی باشد. دستگاه  -1

با یک سوکت زمین وصل کنید که طبق مقررات فعلی مورد نیاز است. از یک فیوز مناسب  را به یک منبع تغذیه تک فاز

 )با توجه به جدول مشخصات ( قبل از پریز برق استفاده کنید تا در صورت عبور جریان غیرمجاز برق فیوز قطع شود.

 برای اتصال دستگاه به برق از کابلهای فرعی استفاده نکنید. -2

 کابل برق ، برای ایمنی بیشتر باید توسط نماینده ی مجاز شرکت تعویض گردد.در صورت خرابی  -3

 این دستگاه برای استفاده در فضای باز مناسب نیست. -4

 دستگاه باید در وضعیت صحیح نصب شود. -5

 قبل از تمیز کردن دستگاه ، آن را از برق بکشید. -6

 تی از دستگاه ،آن را از برق بکشید.همیشه قبل از هرگونه پاکسازی و یا جدا کردن قسم -7

 برای شستن دستگاه از واتر جت و یا آب با فشار زیاد استفاده نکنید. -8

 این دستگاه نباید توسط کودکان استفاده شود. -9

 اجازه ندهید کودکان با این وسیله بازی کنند. -10

تجربه و بی دانش استفاده شود مگر اینکه تحت نظارت این وسیله نباید توسط افراد کم توان جسمی یا ذهنی و یا بی  -11

 شخص آموزش دیده باشند و یا بطور کامل آموزش دیده باشند و از خطرات آن آگاه باشند .

افرادی که آموزش دیده اند اجازه ی دسترسی به قطعات داخلی دستگاه را دارند ، بخصوص در مورد موارد ایمنی  فقط -12

 و بهداشت.

 اهگمربوط به بهداشت دست یمنیمل ادستور الع 2

 شده است. یو مشابه طراح یاستفاده داخل یبرا یدستگاه به طور انحصار نیا -1

 باشد. گرادیدرجه سانت 32تا  5 نیب دیاتاق با یعمل کند، دما یدستگاه به درست نکهیا یبرا -2

 .دیمشخص شده استفاده کن عاتیخنک کردن ما یدستگاه فقط برا نیا از -3

 .دیرا داخل دستگاه قرار نده یسم ایخطرناک و  عاتیما -4
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 مشخصات فنی 3

 FBM1P FBM2 FBM3 

 n 1 2 3 مخزن متحرک شفاف

 l 10 10 10 ظرفیت تقریبی هر مخزن

 ابعاد

 cm 28 36 54 عرض

 cm 47 47 47 عمق

 cm 69 69 69 ارتفاع

 kg 25 39 53 وزن خالص

 kg 28 42 56 وزن ناخالص

 n 1 2 3 مخزنتعداد 

 

 میترموستات قابل تنظ -

 کیکمپرسور هرمت -

 ییکندانسور هوا -

 محافظ اضافه بار کمپرسور -

 dB (A) 70صدا کمتر از  زانیم -

 

 مهم نکات 

 یداده ها رو ی. صفحه دیمربوط به هردستگاه را مطالعه کن یداده ها  یصفحه   یرو یکیالکتر یبند درجه

شماره  چند مخزن (. یدر دستکاهها ینیقرار دارد .)طرف راست س ینیهر قسمت و پشت س یپنل کنار

اطالعات  با شهیداده ها هم یحک شده است .مشخصات صفحه  یمخزن سمت راست نییهر دستکاه پا الیسر

 .شودیم نیگزیدفترچه جا نیداخل ا

 .کنند یم رییتغ یبدون اطالع قبل مشخصات
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 یمعرف 4

 . دیمختلف دستگاه آشنا شو یتا با قسمتها دیدفترچه را مطالعه کن نیاست تمام اطالعات داخل ا الزم

 دارد. سیو سرو یکردن ، پاکساز زیبه تم ازین زیدستگاه ن نیا گرید یکیمکان یهمه دستگاهها مانند

 شودیم هیشود ،به شدت توص ادجیدر دستگاه ا یممکنه مشکل دهیانجام شود که آموزش الزم را ند یتوسط کس نکاریا اگر

دفترچه راهنما  نیدستگاه است حتما ا یو پاکساز زکردنیتم مسئول ایو  کندیدستگاه کار م نیکه بصورت روزانه با ا یکس

 را به دقت مطالعه کند.

 ینصب و راه انداز 5

 .دینگهدار یبعد یاستفاده ها یدستگاه را برا یلوازم بسته بند ریو سا جعبه -1

 مهم ی نکته ️⚠

 یتیلئومس چگونهی. سازنده ه دی،جابه جا نکن لندریس ایدستگاه ، هرگز دستگاه را با مخزنها و  ییجابجا هنگام

 .ردیپذ یاز حمل نادرست محصول نم یاحتمال یرا در برابر صدمه ها

 .سدیتا گزارش آن را بنو دیحمل اطالع ده مسئولخورده به  یو اگر صدمه ا دیکن یدستگاه را بازرس ی جعبه -2

 (1)با در نظر گرفتن هشدار مهم بند  که تحمل وزن کل دستگاه را داشته باشد. دینصب کن یرا در مکان دستگاه -3

 .داشته باشد یخال یمتر جا یسانت 15مناسب الزم است که دستگاه از هر طرف  ی هیتهو یبرا -4

 .شده اند جیپ یاصل ی هیبه پا یها به خوب هیکه پا دیشو مطمئن -5

 .دیکن ضیتعو یمتر یلیم 100 یها هیاستاندارد نصب شده را با پا یها هیپا

 توجه :

 شود. یباعث برق گرفتگ تواندیمتصل نشود م نیمناسب به زم میو با س یدستگاه به درست اگر
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دارای مجرای خروجی است ، اگر تخلیه مداوم نیاز بود یکی از شاخه های تخلیه را سوراخ کنید و آن را  زیرشربت  هر -6

 (مراجعه کنید 1شکل به )به یک خط شیلنگ انعطاف پذیر متصل کنید 

 

 

 

 

 

 

 

و  زی،تم یدستور العمل جداساز نیطبق هم دینشده است .قبل از استفاده از دستگاه با یاز قبل ضد عفون دستگاه -7

 .(دیرا مالحظه کن 7.3)قسمت  شود. یضدعفون

 

 مهم ی نکته ️⚠

 در دسترس باشد. یکه کابل برق آن به راحت دینصب کن یرا طور دستگاه

 منیکارکرد مناسب و ا 6

 . دیاستفاده نکندفترچه راهنما از دستگاه  نیخواندن ا بدون -1

 . دیاستفاده نکناز نصب کامل دستگاه ار آن  قبل -2

 .دینکناستفاده تا زمانی که همه ی پنل های دستگاه با پیچ محکم نشده است از دستگاه  -3

 .دیندهقرار  ریش یخروج ایپنل و  لئانگشتتان را در حا ایو  جسم -4

که دستگاه بطور  دیشو مطمئن نکهی، قبل از ا دینکن کردن جدا سیسرو ای و زیتم یاز دستگاه را برا یقسمت چیه -5

 کامل از برق جدا شده است.

 بسته باشد. شهیهم دیبا کاور -6

 

 
1 شکل  
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 عملکرد دستگاه 7

 .دیکن یو ضد عفون زیتم 7.3دفترچه در قسمت  نیرا طبق دستورالعمل ا دستگاه -1

 .شتریو نه ب دیرا تا قسمت عالمت زده شده پر کن مخزنها -2

 گالون( ای تریبه ل ) مخزنها با عالمت نشان داده شده . یرو قیدق مقدار

اگر قرار است مواد با آب رقیق شود ، ابتدا آب را داخل ظرف ریخته و مواد را به آن اضافه کنید سپس داخل مخزن  -3

 بریزید.

لیه توصیه میشود که اگر از سبزیجاتی استفاده میکنید که پالپ دارند برای جلوگیری از گیر کردن پالپ آنها در شیر تخ

 آن ها را صاف کنید.

 یها یدنینوش ی. برامناسب استدر بهشت  خی یکه برا دیاستفاده کن یا هیاز مواد اول جه،ینت نیداشتن بهتر یبرا -4

 ییهایدنینوش ایو رهیترش و پرتقال و غ مویمثل ل یعیطب یدنهاینوش یاضافه شود. برا دیبا یشتریمقدار آب ب تر قیرق

 اضافه شود. دیبا تریهر ل یگرم شکر به ازا 200تا  150مثل قهوه که شکر ندارند ،

 مهم ی نکته ️⚠

 .دیاستفاده کن یمواد خوراک یدستگاه فقط برا از

 مهم ی نکته ️⚠

 باشد. 13حداقل  دیدر بهشت با خی کسیبر ی درجه

 

 .دینشان داده شده ست کن 7.1کنترل را همانطور که در قسمت  یها چییسو -5

 کیکردند و خنک کننده بصورت اتومات دایو مواد قوام مناسب خود را پ دیمشخص خود رس یشربت به دما یوقت -6

 خود ادامه دهد. دنیتا مخلوط کن به چرخ دیخاموش شد،همچنان دستگاه را روشن نگه دار
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 کنترل ها حاتیتوض 7.1

 مخلوط کن/ دیکل کی یهر مخزن دارا نیچراغ است.و همچن دیکل کیروشن و خاموش و  دیکل کیدستگاه مجهز به  نیا

 خیو هم  دیداخل دستگاه داشته باش قیرق یدنیوجود داره که هم نوش نیسردکن مخصوص به خود است. در واقع امکان ا

با ترموستات  یدنینوش یدما شده است ، میتنظ قیقر یدنینوش ماتیتنظ یاز مخزنها رو یکیداخل  یوقت در بهشت .

 میتنظ چیمواد موجود در دستکاه با پ بافتدر بهشت باشد  خی ماتیتنظ یرو ی. و وقتشودیمتناظر آن مخزن کنترل م

دکمه  یهمه  .دیمراجعه کن 7.2به قسمت   بافتدما و  ماتیتنظ ی)براشودیهر مخزن کنترل م ی وارهیواقع درپشت د

 (2قرار گرفته اند.)شکل  شودیپنل دکمه ها که با کاور محافظت م یرو ها

 

 

 

 

 

 

  .دینیبب 3کنترل دستگاه را در شکل یها دکمه

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

2 شکل  

3 شکل  



7 
 

 Aروشن خاموش  دیکل

 دستگاه بطور کامل خاموش است  : 0 تیوضع در

 .کندیفعالند . فن موتور هم کار م دهایکل یدستگاه روشن است و باق  :  ǀ تیوضع در

 : Eچراغ  دیکل

 کاور خاموش است . یباال یچراغها یهمه    : 0 تیوضع در

 روشن باشد. تیهم در وضع A دیکل کهیکاور روشنند در صورت یباال یچراغها یهمه  :   ǀ تیوضع در

 :B/ خنک کننده  کسریم دیکل

 هستند. قیرق یدنیو خنک کننده روشن و در حالت نوش کسریم یهر دو :  ǀ تیوضع در

 خاموش  : 0 تیوضع در

 در بهشت هستند . خیحالت  یو خنک کننده روشن و رو کسریم یهر دو :  ‖  تیوضع در

 :D ترموستات

 کاهش دما یبراساعتگرد :  چرخش

 دما شیافزا یبرا پاد ساعتگرد :  چرخش

 استفاده از دستگاه : یبرا

 .دیبگذار ǀ تیوضع یروشن خاموش را رو دیکل -1

 .دیدر بهشت قرار ده خی یبرا ‖ یو رو قیرق یدنینوش یبرا | یروخنک کننده را :  /کسریم دیکل -2

 .دیقرار ده ǀ یرا روچراغ  دیکل -3
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 : ETCورژن 

 (4است: )شکل  ریدستگاه به شرح ز یکنترل ها عملکرد

 

 

 

 

 

 

 

 Aروشن خاموش  دیکل

 دستگاه بطور کامل خاموش است :  0 تیوضع در

مخزن  کیبا  یها نی. در ماشکندیفعالند . فن موتور هم کار م دهایکل یدستگاه روشن است و باق  : ǀ تیوضع در

 .کنندیهم کار م کسرهایم

 

 C,D :  یدهایخنک کننده کل / کسریم دیکل

 روشن (E) حالت چراغ نیکند. در ا یرا فعال م یدنینوش (”DRINK“)دادن ، عملکرد  در صورت فشار  C :  دیکل

 شود. یم

 .شودیروشن م)  Fچراغ ) حالت نی. در ا کندیرا فعال م ”SLUSH “در صورت فشار دادن ،عملکرد  :   D  دیکل

 

 امکان را به شما نیا ، دستگاه اتیمربوط به فعال کردن عمل یدهایفشار دادن کل چند مخزن، یدارا یها نیماش در

( خاموش  کسریکن )م مخلوط ،جهیدر نت .دیکن مربوط به همان مخزن را خاموش کنمخلوط کن و سرد دیکه بتوان دهدیم

امکان را به شما   نیا زین  D ای  C یاز دکمه ها کی هرفشار دادن  خاموش خواهند شد. زین  Fو  E یو چراغ ها شود یم

 .دیمربوطه را دوباره فعال کن عملکردکه  دهدیم

4 شکل   
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 .دهدیمواد داخل مخزن را نشان م یدکمه دما نیا : B  ستاتترمو

 یمدت یمواد داخل مخزن برا یاست که دما یمعن نیبد ، زندیصفحه چشمک م ی:  اگر چراغ اخطار دما رودما اخطار

 مواد کنترل شود. تیوضع دیحفاظت از کارکرد ، بوده است و با یمشخص شده برا ممیماکز یباالتر از دما

 شود. ستیر شینما یتا صفحه  دینگه دار هیسه ثان یرا برا  D ی دکمه

 

 مهم ی نکته ️⚠

کرد باشد ، صفحه رحفاظت از کا یباالتر از دما ییروشن شود که مواد داخل مخزن دما یدستگاه زمان اگر

 .دینگه دار هیرا بمدت سه ثان  D  ید دکمه نچشمک نز نکهیا یچشمک خواهد زد . برا شینما

 

 مهم ی نکته ️⚠

 .باشدیم گرادیسانت یدرجه  4شده است  میمحافظ کارکرد که توسط کارخانه تنظ یدما

 

-.-- " شیصفحه نما یرا فعال کند.وقت زکردنیتا حالت تم دینگه دار هیسه ثان یرا برا  C  یدکمه  کردن: زیتم حالت

زمان  یعملکرد برا نی.ا ستیخنک کننده فعال ن یول چرخدیم کسریحالت م نیدر ا ، دهدیعالمت را نشان م نیا " -

 نیمختلف دستگاه قابل استفاده است . با ا یقسمتها دناز سرد ش یریجلوگ یکردن آن ،برا یو ضد عفون نیشستن ماش

 .دیکردن خارج شو زیاز حالت تم  ،یدیبا فشار دادن هر کل یبه راحت دیتوان یم شهیوجود هم

 

 

 کندیکار م یدنینوش یخنک کننده  کیدستگاه بعنوان  ی) وقت یدنیمطلوب نوش یدما: یدنیدما در حالت نوش میتنظ

 دیکن میدما را تنظ دیلیشده است. اگر ما میتنظ گرادیسانت یدرجه  4 یکارخانه رو ی لهی( بوسشتبهدر خیو نه به عنوان 

دما چشمک خواهد زد و شما  میو تنظ Eچراغ نشانگر   .دیدار هنگ هیرا بطور همزمان بمدت دو ثان  Dو   C ی، دکمه ها

خواهد شد و سپس  یخال هیچند ثان یبرا شیصفحه نما . دیکن میآن را تنظ  Dو  C یبا استفاده از دکمه ها دیتوانیم

 شود. یداده م شینما یفعل یدما

  



10 
 

که دستگاه در حالت  یزمان یدما را برا نیکمتر دیتوانیم نیشما همچندر بهشت:  خیدما در حالت  نیکمتر میتنظ

اگر  شده است . میتنظ گرادیدرجه سانت -10 یدما توسط کارخانه رو نینترییپا نی.ادیکن میدر بهشت است ،تنظ خی

 یدما ماتیتا وارد تنظ دینگه دار هیبمدت دو ثان همزمانرا بطور   Dو  C یدهای، کل دیکن میآن را دوباره تنظ دیلیما

تا وارد  دیفشار ده هیرا بمدت دو ثان  Dو   C   یدهایشروع به چشمک زدن کند. کل  Eو چراغ نشانگر  دیشو یدنینوش

با  دیتوانیدما شروع به چشمک زدن کند . شما م میو تنظ  Fو چراغ نشانگر  دیدر بهشت شو خی یدما نیکمتر ماتیتنظ

 یفعل یخواهد شد و سپس دما یخال هیچند ثان یبرا شی. صفحه نما دیکن میدما را تنظ  Dو  C یدهایاستفاده از کل

 .شودینشان داده م

 دستگاه : یراه انداز یبرا

 . دیقرار ده | تیوضع یروشن خاموش را رو ی دکمه -4

 : دیهر مخزن انتخاب کن یبرا -5

 زدن ( خیخنک )بدون  یدنیگرفتن نوش یبرا  C یدکمه  --

 در بهشت. خیداشتن  یبرا D یدکمه  --

 نکاریا یبدون خنک کننده بچرخند. برا کسرهایکردن ، بهتره که م یضدعفون یدر طول پروسه  کردن : زیتم عملکرد

را نشان  " --.--"عالمت  نیا یبا فشار دادن هر دکمه ا شگری: ترموستات نما دیفشار ده هیسه ثان یرا برا C یدکمه  ،

 خواهد داد.

 نرمال کار خواهد کرد. به صورتکردن خارج شده و  زیاز حالت تم دستگاه

  استفاده از دستگاه یبرا دینکات مف 7.2

شده  میدر بهشت توسط کارخانه تنظ خی بافت -1

استاندارد  یگوشت چیپ کی از از،یدر صورت ن است ،

که در پشت هر مخزن قرار دارد  یچیپ میتنظ یبرا

 ( : بسمت راست )ساعتگرد (5. )شکل دیاستفاده کن

 نییبسمت پا  F)نشانگر  تر ظیداشتن محصول غل یبرا

داشتن  ی( . بسمت چپ )پادساعتگرد(  برارود؟یم

 (.رودیبسمت باال م F)نشانگر  قتریمحصول رق

5 شکل   
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 رهیمجدد ، دستگ میتنظ یتوسط کارخانه از قبل ست شده است . برا یدنیمناسب نوش ی: دما یدنینوش یدما میتنظ -2

بسمت  کم کردن دما . ی: بطرف راست )ساعتگرد(برادینحو بچرخان نیقرار داده شده است را به ا دیکه در هر جعبه کل یا

 دما. شیافزا یچپ )پادساعتگرد( برا

 تیوضع یخنک کننده رو/کسریم دیکه کل شودیبا ترموستات کنترل م یتنها در صورت یدنینوش یدما :نکته

 باشد . ( قیرق یدنی) نوش |

، مقدار شکر و  هیمخلوط اول ی، دما طیمح یمانند: دما یمختلف یرهایدر بهشت به متغ خیزمان درست شدن  مدت -3

 دارد . یبستگ بافت میتنظ

 .دیکه مخلوط را قبل از استفاده خنک کن شودیم هی، توص دیتول شیدر بهشت و افزا خی دیکوتاه کردن زمان تول یبرا -4

 لندریمقدار محصول از نصف س یوقت دی، مخزن با دیتول زانیم شیدر بهشت و افزا خی دیکوتاه کردن زمان تول یبرا -5

 هر روز پر شود. یدر ابتدا نیاواپراتور کمتر شد و همچن

( در حال قیرق یدنیحالت نوش ی) حداقل رو زیدر طول شب ن دیحفظ و داشتن محصول خوب دستگاه با یبرا -6

خنک  /کسریم دیمانده بود ،کل یاز محصول در طول شب در دستگاه باق یممکن نبود و مقدار نکاریکارکردن باشد.اگر ا

کردن  ریاز هرگونه گ یریباعث جلوگ نی.ا ردیقرار بگ | تیوضع یدستگاه رو یقبل از خاموش کساعتیحداقل  دیکننده با

 بیآس شانیو موتورها کسرهایگاه به مدست یدر هنگام روشن شدن دوباره  تواندیکه م شودیشده در طول شب م دیتول خی

قبل از روشن شدن دستگاه از آن خارج شود. کار کردن دستگاه در طول  دیشده بود با لیدر دستگاه تشک یخیرساند.اگر 

 .کندیم یریاز تراکم مواد در مخزن ها جلوگ یناش خی یازانباشته شدن احتمال نیهمچن قیرق یدنیحالت نوش درشب 

ممکن  خاموش شوند.  اگر خاموش شوند ، دیزده داخل مخزن هاست ، نبا خیکه محصول  یدر طول مدت کسرهایم -7

ها و  کسریصورت با روشن کردن مجدد ممکن است به م نیشود ،که در ا لیبصورت جامد تشک خیاست قطعات 

 شوند . نروش خهایبعد از آب شدن  دیبا کسرهایم یحالت نیدر چن برسد. بیآس شانیموتورها

 کسرهایم مجهز است که توسط آن موتور دنده )که خارج از مخزن نصب شده است ( یسیاتصال مغناط کیدستگاه به  -8

 کسرهایم کیبطور اتومات تواندیم کندکهیبعنوان کالچ هوشمند عمل م یسیمغناط وی)داخل مخزن( . درا کندیم تیرا هدا

شد  دیموضوع خواه نیممتد دستگاه متوجه ا یسرو صدا اب یقطع کند. شما براحت گرید لیبدال ای خیرا درصورت وجود 

 ی، مخزن را خال دیصورت الزم است که دستگاه را به سرعت از برق بکش نیکرده است.در ا ریدر دستگاه گ یزیکه چ

 .دیریانسداد را بگ نیا یکرده و جلو

 ییکه منبع گرما دی، کنترل کن رسدیاز حد بنظر م شیاگر دما ب شده را ساطع کند. دیتول یبتواند گرما دیبا دستگاه -9

از هر طرف دستگاه  بسته نشده باشد. یجعبه ا ایو  واریشکاف دار توسط د یهوا در پنل ها انیدستگاه نباشد و جر کینزد

 وجود داشته باشد. یخال یمتر فضا یسانت 15حداقل  دیبا

 .شودیاستفاده م یساز ینیریمحصول فقط در صنعت ش نیا -10
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  کردن یو ضد عفون زکردنیتم 7.3

کردن دستگاه را  یکردن و ضدعفون زیتم شتر،یب یور بهره نیطعم و همچن نیبهتر نیتضم یبرا میکنیم شنهادیپ -1

 . دیفراموش نکن

 :دینحو عمل کن نیبد نکاریا یباشد.برا یخال دی، دستگاه با یو پاکساز یجداساز یبرا -2

 .دیقرار ده | تیموقع یروشن خاموش را رو دیکل-

 . دیقرار ده ( قیرق یدنی)حالت نوش | تیموقع یخنک کننده رارو/کسریم یدهایکل-

 .دیکن هیظرف قرار داده و مخزن ها را بطور کامل تخل کی ریهر ش ریز -

 . دیقرار ده 0 تیموقع یکنترل را رو یدهایکل یهمه -

 جداسازی 7.3.1

 توجه : 

 .از برق جدا شده باشد دستگاهکه  دینظافت حتما دقت کن ایو  یاز هرگونه جداساز قبل

  .دیرا از مخزن جدا کن کاور -1

آن را جدا  (7مخزن )طبق شکل  دنیو با کش (6و قالب آن را آزاد کرده )شکل دهیمخزن را به باال کش ی رهیدستگ -2

 . دیکن

 

 

 

 

 

 

 

  

6 شکل  
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  .دیآور رونیرا ب یداخل ی( سپس پارو8)شکل دیبکش رونیرا ب یرونیب یپارو -3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (10.)شکل دیخود جدا کن یمخزن را از جا واشر -4

 

 

7 شکل  

9 شکل  

 
8 شکل  
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  (11)شکل  .دیدسته ،جدا کن دنیو باال کش نیآوردن پ رونیمونتاژرا با ب ی رهیدستگ -5

 

 

 

 

 

 

 

 .دیکن یآورده و آن را خال رونیرا ب زیآبر ینیس -6

 : کردن زیتم 7.3.2

 مهم : ی نکته 

 . دیینشو ییظرفشو نیدستگاه را در ماش یاز قسمتها چکدامیه

 توجه : 

 از برق جدا شده باشد. دستگاهکه  دیحتما دقت کن یپاکساز ایو  یقبل از هرگونه جداساز

 

 

10 شکل  

11 شکل  
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که  ییها ندهیاز شو . دیآماده کن ییظرفشو عی( و و ماگرادیدرجه سانت 60-45) یدنیآب آشام قیدو گالن محلول رق -1

 .دیکنند استفاده نکن شیسا جادیممکن است ا

باشد ممکن است  یاز حد قو شیکه ب یی. محلول شستشو دیدر صورت وجود برچسب ها حتما طبق آنها عمل کن:  نکته

 یباشد دستگاه را به خوب فیو ضع قیاز حد رق شیکه ب ییبرساند و محلول شستشو بیمختلف دستگاه آس یبه قسمتها

 . کندینم زیتم

 

 مهم : ی نکته 

 یکیپالست یقسمتها یکه برا دیاستفاده کن ییها ندهیاز شودستگاه رساندن به  بیاز آس یریجلوگ یبرا

 دستگاه مناسبند.

 .دیاستفاده کن ندهیمختلف دستگاه با محلول شو یکردن قسمتها زیتم یفرچه نرم مناسب برا کیاز  -2

 

 توجه : 

از دستگاه که به  ییاز اندازه در اطراف  قسمتها شیمقدار آب ب دی، توجه کن نیکردن ماش زیهنگام تم در

 وجود دارد . طیشرا نیخراب شدن دستگاه در ا ایو  یاتصاالت برق مرتبط هست نباشد . خطر برق گرفتگ

را  یداخل یو قسمتها دیکن زی.آنها را بطور جداگانه با محلول تم دیچراغ را در محلول غوطه ور نکن یباال یپوشش ها -3

 .دییبا دقت بشو

 . دییفرچه نرم بشو کیو با  بیبه همان ترت زیاواپراتور را ن یلندرهایس نیهمچن -4

 .دیکن یتمام قسمتها را با آب خنک آبکش-5

 کردن یضد عفون 7.3.3

 شود . یضدعفون دیحتماً قبل از شروع به استفاده با دستگاه

 کردن دستگاه بدون استفاده بماند. یبعد از ضد عفون یمدت طوالن دینده اجازه

 . دییمناسب بشو یدستان خود را با صابون ضد باکتر -1
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 ایو  میسد تیپوکلریقاشق ه کی) یو محلول ضد عفون گرادیدرجه سانت 60- 45 یحداقل دوگالن آب با دما -2

 .دیآب ( آماده کن تریدر دو ل ( 100ppm) نیکلور

 .دیقرار ده یدر محلول ضد عفون قهیدق 5مختلف دستگاه را بمدت  یقسمتها -3

 .دییبشو یضدعفون عی، داخل آنها را با دقت با ما دیغوطه ور نکن یضدعفون عیمحفظه ها را در ما یباال یکاورها -4

 تا در معرض هوا خشک شوند. دیو صاف قرار ده زیسطح تم کی یشده را رو یضد عفون یقسمتها -5

 .دی. از دستمال زبر استفاده نکن دیدستگاه را پاک کن یتمام سطوح خارج -6

 مونتاز 7.3.4

 .دیخود قرار ده یرا در جا زیآبر ینیس -1

 یهر روان کننده  ایشده توسط خود کارخانه و  هیته وازلینرا فقط با  یرونیب یدسته ، داخل پارو و پارو ستونیپ -2

  .(دیمالحظه کن 12را در شکل Cو   A ، B. )نقاط دیکن یشده روغن کار دییتا

 

 

 

 

 

 

 

 

 (11)شکل  دیرا برعکس انجام داده و آن را مونتاژکن ریمراحل باز کردن ش -3

 .دیخود قرار ده یواشر مخزن را در جا -4

 

 

 

12 شکل   
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  ( 13باشد.)شکل  یپشت ی وارهیرو به د دیبزرگتر واشر با یلبه  : نکته

 

 

 

 

 

 

که کامل در انتها قرار  دیعقب توجه کن ی وارهیاز برخورد آن به د یریجلوگ ی. برا دیپارو راداخل اواپراتور قرار ده -5

  (14.)شکل  ردیگ

 

 

 

 

 

 

 

 ریدرگ یداخل یمحور پارو یآن با انتها یکه شکاف جلو دیاواپراتور آنقدر بکش ی.آن را رو دیرا نصب کن یخارج یپارو -6

 (15)شکل  شود.

 

 

 

 

 

 

 

 

13 شکل  

14 شکل  

15 شکل  
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خود  یو قالب ها در جا ردیکامال دور واشر قرار گ  کهیتا زمان دیدستگاه هل ده یپشت ی وارهیمخزن را به طرف د -7

  (16)شکل باشند.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نماند. یداخل مخزن باق یزیکننده چ یتا از ضدعفون دیکن یو آبکش ختهیاز مواد تازه را داخل مخزن ر یمقدار -8

 

 یکردن دستگاه بدون جداساز یضد عفون 7.4

 ،یبصورت روزانه بدون جداساز دیتوان یکردن قطعات دستگاه بصورت جداگانه م ی: عالوه بر ضدعفون روزانه

 . دیکن یدستگاه را قبل از استفاده ضدعفون

 .دیآماده کن (ppm 100) نیکلور یو محلول ضد عفون گرادیدرجه سانت 60- 45 یدوگالن آب با دما -1

 . دیزیمحلول را در مخزن بر -2

پوشش ها را  یمخزن و قسمت داخل یبرس مناسب جهت شستشو استفاده کرده وبا محلول تمام قسمتها کیاز  -3

 .دیشستشو کن

 .دیب بکشآتا با محلول کار کند،و سپس مخزنها را  دیروشن کن قهیدر مخزنها را بسته و دستگاه را بمدت دو دق -4

 یکننده داخل دستگاه باق یضدعفون دیتا مطمئن شو دیکن یو آن را خال ختهیاز موادرا داخل مخزنها ر یمقدار کم -5

 .دیینمانده ، بعد از آن دستگاه را نشو

 16شکل 
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 نیروت راتیتعم 8

نرفت ،  نیاز ب ینشت قیدق یبا جاساز کهینداشته باشد . در صورت یکه نشت دیکن ینی: هر روز دستگاه را بازبروزانه -1

 ایشکسته  یاز دستگاه باشد ، قسمتها یدر قسمت یشکستگ ای یپارگ اینامناسب و  یممکن است بعلت روغنکار

 .دیینما ضی، تعو دینک یم هیشرکت ته ی ندهیاصل که از نما یدکیخراب را با لوازم 

 

 .دیکن اطیاحت اریکردن آن بس زی.هنگام تمزندیت اریبس کندانسور یها باله توجه : 

 تواند یم آلوده لتریف کی.  دیینسور بزدااکند لتریگرد و غبار را از ف: (  FBM P1 ,FBM 2,FBM3 یبرا ) ماهانه -2

با روکش  چیدو پ )از طرف دسته( و دیکمپرسور شود.  تنها پنل سمت راست را جدا کن یباعث کاهش عملکرد وخراب

  (17)شکل  را باز کنبد. یکیپالست

  

 
 17 شکل
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 داخل کاورها. یالمپها ضیتعو -3

خود مونتاژ  یرا در جا چیسپس محافظ و پ .دیکن ضیکاور را باز کرده ، سوکت را بلند کرده و المپها را تعو ییباال یچهایپ

  (18)شکل  .دیکن

 

 

 

 

 

 

 .دیریدستگاه تماس بگ سیسرو یصدا خنک کننده را قطع کرده و برا جادیصورت ا در -4

 دوباره روشن نشود. رمنتظرهیبصورت غ نیتا ماش دیدستگاه را از برق بکش یصورت بروز هر مشکل در -5

 .دیخود قرار ده یو کاورها را در جا چهایاز جمله پ زی،همه چ ییجابجا ایو  ریاست که بعد  از هر تعم الزم -6

 

 واحد خدمات پس از فروش( دهیآموزش د ی ندهیدستگاه )توسط نما ریتعم .18

 .دیکن زیرا تم رهینسور و غا،کند یکنار ی، پنل ها هیرا اعم از پا نیپنل ها را جدا کرده و داخل ماشساالنه :  -1

 شوند. ضیتعو دیشکل شده اند ، با یضیب ایفرسوده و یفلز یاگر پاروهاساالنه:  -2

. اگر  واقع در سمت راست موتور دنده( یمس ی)لوله  .دیمکش اواپراتور باز نکن یرا از اطراف لوله  قیژاکت عا چگاهیه -3

 .دیکن ضیکننده تعو نیتام نالیجیاور یدکیگم شد ، کل قسمتها را با لوازم  قیژاکت عا

شده توسط خود  دیتول وازلینتنها با  دیبا یکیپالست یهرگونه صدمه به دستگاه ،تمام قسمتها جادیاز ا یریجلوگ یبرا -4

 شوند. یکربنات روغنکار یپل یمواد مجاز مناسب برا ایکارخانه 

 

 

  

 18 شکل 



 
 

 

 

  

 با واحد خدمات پس از فروش ماه تک یارتباط یراه ها

 Mahtackservice 
 
Mahtackbot@ www.mahtackservice.ir 

https://www.instagram.com/mahtackservice/
https://t.me/mahtackbot
http://mahtackservice.ir/

