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 ((EXTRA/TURIA  شربت سرد کن ی)) دستورالعمل راه انداز

 

 
قبل از هرگونه اقدامی با توجه به دفترچه راهنما و مراجعه به بخش نظافت و ضد عفونی ابتدا دستگاه را کامال 

 نظافت می کنیم.

 کار شدن دستگاه دو شاخه برق را به یک پریز برق استاندارد متصل می کنیم. بعد از آماده به

 در مرحله بعدی مطمئن می شویم دستگاه بر روی یک پایه محکم و کامال به صورت تراز قرار دارد.

رار دستگاه برای اینکه بتواند تبادل و گردش هوا مناسب داشته باشد به هیچ عنوان در کنار دستگاه های گرمازا ق

 حداقل از دیوار فاصله داشته باشد. 15cmنگیرد و توجه داشته باشید که دستگاه از هر طرف 

)شربت سردکن های دو مخزن و سه مخزن(   MAESTRALE EXTRAکلید های دستگاه شربت سرد کن در مدل های 

 از سمت راست به چپ به ترتیب زیر می باشد.

 ه)کمپرسور(کلید خاموش و روشن اصلی دستگا←کلید اول 

 کلید خاموش و روشن همزن هر مخزن به صورت جداگانه )همزن(←کلید دوم و سوم و چهارم 

 )خمره ای تک مخزن(:TURIAدر مدل 

 کمپرسور(-یک کلید اصلی برای خاموش و روشن شدن)پاروی همزن

 
 
 
 
 
 
 

 این دستگاه ها فقط برای خنک کردن مایعات مشخص طراحی شده است.

حااال باارای اینکااه بیشااترین اسااتفاده و بهااره وری را از دسااتگاه خااود داشااته باشاایم بهتاار اساات بااه نکااات زیاار 

 ؛توجه کنیم

بااا توجااه بااه عالقااه مناادی بااه نوشاایدنی هااای دانااه دار ماننااد خاکشاایر در ایااران پیشاانهاد ماای شااود از ماادل 

TURIA  یااا خمااره ای باارای ایاان کااار اسااتفاده شااود چاارا کااه تمااام مااایه و دانااه هااای آن کااامال بااه صااورت یکدساات

 و یکنواخت هم زده می شود.

 

 

 

 

درجه طراحی  32تا  5دستگاه برای استفاده در محیط داخل اتاق در دمای بین 

استفاده در فضاهای باز باعث کاهش راندمان دستگاه و اختالل در شده و 

 عملکرد دستگاه می شود
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( بااه دلیاال ملااتطیل شااکل بااودن مخاازن باارای نوشاایدنی هااای EXTRAماادل هااای  دو مخاازن و سااه مخاازن )

 بدون دانه مناسب است.

)پااارو هماازن دار( باارای نوشاایدنی هااای دانااه دار باارای جلااوگیری   EXTRAدر صااورت اسااتفاده از ماادل هااای 

 % مخزن باید از مایه پر باشد.70از تجمه دانه های نوشیدنی در گوشه های مخزن همیشه  

 5باارای راناادمان بیشااتر دسااتگاه پیشاانهاد ماای شااود مااایه یااا شااربت آماااده شااده را بااه صااورت خنااک در دمااای 

 زید.درجه داخل مخزن دستگاه بری 10تا 

دساااتگاه هاااای شاااربت سااارد کااان هااار مخااازن باااه صاااورت مجااازا دارای یاااک ترموساااتات بااارای تنظااایم دماااای 

 نوشیدنی می باشد.

 در جلوی دستگاه قرار دارد. TURIAدر مدل های 

کاااور جلااو دسااتگاه باااز ماای شااود در قلاامت زیاار دسااته هااای شااربت ساارد کاان قاارار   EXTRAدر ماادل هااای 

 دارد.

 عقربه های ساعت دمای نوشیدنی خنک تر می شود.حرکت ترموستات در جهت *

باارای اینکااه نوشاایدنی بهتاارین  حرکاات ترموسااتات در جهاات پاااد ساااعت گاارد دمااای نوشاایدنی بااا تر ماای رود.*

طعاام را داشااته باشاادن در هنگااام شااب و وقتاای نوشاایدنی داخاال دسااتگاه اساات ساارد کاان و هماازن را روشاان 

 .بگذارید

 

 *رچه راهنما را کامال مطالعه کنیددستگاه دفتحتما قبل از استفاده از *

انه فواره ای برای نوشیدنی های داز مدل های پارو مگنتی یا مدل های پمپی 

 دار یا پالپ دار استفاده نشود
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