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 ایمىی

 ًوبد خطش ، ًطبى دٌّذُ ٍخَد ٍلتبط خطشًبن دس دستگبُ هی ثبضذ .  

 ًوبد اخطبس ، ًطبى دٌّذُ هَاسدی هْن ٍ لبثل تَخِ دس ًحَُ هػشف ٍ ّوچٌیي ٍاثسطِ ثِ ًگْذاسی هی ثبضذ . 

 اخطبر

خْت خلَگیشی اص آتص سَصی یب ثشق گشفتگی ، تَغیِ ًوی ضَد ثبوس وٌتشل دس هؼشؼ آة ٍ سطَثت ثبضذ .  -1

ًجبیذ لبة سٍی آى ثبص ضَد . دس غَست ًیبص اتػبالت تحت فطبس خطشًبوی داخل خؼجِ وٌتشل اغلی ٍخَد داسد ، وِ 

 ثِ تؼویش ، ایي اهش ثِ افشاد هتخػع هَسد تبئیذ سپشدُ ضَد .

خْت خلَگیشی اص سَختگی ٍ ثشق گشفتگی ، ثِ دلیل دهبی ثبالی هَلذ ثخبس ٍ هشطَة ثَدى پَضص فلضی آى ،  -2

 اختٌبة ضَد . دلیمِ ثؼذ اص تَلف دس ػولىشد دستگبُ ثخبس سبص اص لوس آى 33حذالل تب 

یب ٍاحذ هدبص هَخَد ، هطىالت صیبدی دس ٌّگبم  ّشگًَِ تغییش دس خؼجِ وٌتشل ثذٍى هدَص اص وبسخبًِ سبصًذُ ٍ -3

 هػشف ثشای هػشف وٌٌذُ ایدبد خَاّذ وشد .

 تًجٍ

 ؼول هػشف وبهال هطبلؼِ گشدد .ال لطفب دستَس استفبدُ غحیح اص دستگبُ ،خْت  -1

لطفب توبم هَاسد ایوٌی سػبیت ضَد ٍ دس غَست ًیبص ثِ تؼویش ، ثب وبسخبًِ ٍ ٍاحذ پس اص هطبلؼِ دستَس الؼول ،  -2

 خذهبت پس اص فشٍش توبس حبغل فشهبئیذ .

 وکبت ضريری

اتػبل ثشق اص دٍ ضبخِ خذا  ایي سیستن وٌتشل خْت استفبدُ ثلٌذ هذت هٌبست ًوی ثبضذ ، لطفب پس اص استفبدُ -1

 . گشدد

 لطفب اص ثشلشاس ثَدى سین اتػبل ثِ صهیي ٍ سػبیت هَاسد ایوٌی اطویٌبى حبغل گشدد .لجل اص سٍضي وشدى دستگبُ ،  -2

س لشاس دادى آى دس هؼشؼ حشاست ، ًَلطفب خؼجِ وٌتشل دس هحیطی خطه ثب تَْیِ هٌبست لشاس گشفتِ ضَد ٍ اص  -3

 .اختٌبة ضَد هستمین خَسضیذ ، گشد ٍ خبن 

 پیطىُبدات مفیذ

دلیمِ  1، حذالل فبغلِ صهبًی ثیي سٍضي ٍ خبهَش وشدى دستگبُ هی ثبست ُ خْت طَالًی تش ضذى ػوش دستگب -1

 ثبضذ .

 هطبثك ثب ٍلتبط هطخع ضذُ سٍی خؼجِ وٌتشل ثبضذ .ثذٍى ًَسبى ٍ خشیبى ثشق هَسد استفبدُ هی ثبسیت  -2

پبساهتشّبیی دس ٌّگبم ًػت سیستن وٌتشل اص غحیح ثَدى ًػت آى اطویٌبى حبغل ضَد ، دس غَست غحیح ثَدى  -3

ثبسگزاسی خَاّذ ضذ وِ هَسد ًیبص هػشف هی ثبضٌذ ، دس غیش ایي غَست یب پبساهتش ّب ثبسگزاسی ًوی ضًَذ ٍ یب 

 دستگبُ اص وبسوشد خبسج هی گشدد .

 دس غَست تَلف یىجبسُ ، لطفب دستگبُ خبهَش ٍ ساُ اًذاصی هدذد گشدد . -4
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 معرفی کلی

 هؼشفی لسوت ّبی هختلف -1

Functions اخضای ولیذی 

Lock لفل 

Touch Key technology تىٌَلَطی دووِ ّبی لوسی 

Top Lamp الهپ سمف 

Back Lamp ُالهپ دیَاس  

Fan في 

FM Radio َسادی 

Steam Sauna سًَبی ثخبس 

Spray هبسبطٍس 

Bluetooth Tel Answer  استجبط ثب ثلَتَث –تلفي  

Bluetooth Music Play 
استجبط ثب  -پخص وٌٌذُ هَصیه 

 ثلَتَث 

Alarm for help صًگ ّطذاس 

remote control وٌتشل اص ساُ دٍس 

 

 سیستن وٌتشل ضبهل هَاسد صیش هی ثبضذ : -2

 ػذد ( 1غفحِ وٌتشل )  -

 ػذد ( 1خؼجِ فشهبى )  -

 ػذد ( 1وٌتشل اص ساُ دٍس )  -

 ػذد ( 1هخضى ثخبس سبص )  -

 هطخػبت سیستن وٌتشل -3

 AC223Vٍلتبط هدبص :  -

 AC198V – 242Vهحذٍدُ ٍلتبط هدبص :  -

 53Hz – 63Hzفشوبًس هدبص :  -

 13W>: تَاى هػشفی  -

 C ~ +43˚C˚5+دهبی هحیط :  -

 13m>حذاوثش فبغلِ پَضص استجبط تلفٌی :  -
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 LCDاطالػبت هشثَط ثِ ًوبیطگش  -4

 

 

 هتؼلمبت ٍاثسطِ ثِ سیستن وٌتشل -5

 DC12V/8Wالهپ سمف :  -

 DC12V/5Wالهپ پطت :  -

 DC12V/Max4Wفي :  -

 8Ω/15Wاسپیىش :  -

 DC12V/5W*4ضیش ثشلی :  -

 AC223V/3333Wثخبس سبص :  -
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 ضوبی ولی غفحِ وٌتشل -6

 

 وٌتشل اص ساُ دٍس -7
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 استفبدٌ از صفحٍ کىترل

  يضه / خبمًشر -2

ػجبست چشاؽ غفحِ وٌتشل سٍضي ،  صهبًی وِ سیستن وٌتشل خبهَش است ، ثب لوس دووِ  2 -1

“WELCOME” . سٍی ًوبیطگش ظبّش ٍ سیستن هٌتشل سٍضي خَاّذ ضذ 

 سا هدذدا لوس وٌیذ . صهبًی وِ سیستن وٌتشل سٍضي است ، خْت خبهَش وشدى دستگبُ دووِ  2 -2

 

  فه -3

سا ثفطبسیذ .  ی سٍی غفحِ وٌتشل سا سٍی ًوبد في ثشدُ ٍ ولیذ هىبى ًوب ٍ  ثب لوس دووِ ّبی  3 -1

 خْت خبهَش وشدى في ّویي وبس سا هدذد اًدبم دّیذ .

  چراغ -4

تىشاس ّویي وبس ،  چشاؽ سٍضي خَاّذ ضذ . ثب ًوبد چشاؽ سا اص سٍی غفحِ وٌتشل اًتخبة ٍ ثب فطشدى ولیذ   1-4

 گشدد .چشاؽ خبهَش هی

  سًوبی بخبر -5

 خْت حشوت هىبى ًوب ٍ اًتخبة گضیٌِ سًَب استفبدُ وٌیذ ٍ ثب فطشدى  ٍ  اص دووِ ّبی        5-1

 سًَبی ثخبس سٍضي خَاّذ ًوبییذ . خْت خبهَش وشدى سًَب ّویي سًٍذ لبثل اخشاست .

داخل هخضى سًَب ثِ اًذاص وبفی پش ضَد خشیبى آة ٍسٍدی ثِ هخضى هتَلف ٍ پشٍسِ تَلیذ ثخبس آغبس اگش آة       5-1-1

دلیمِ  45دسخِ ٍ صهبى پیص فشؼ  45هی ضَد. فشهبى ّبی وٌتشلی طجك تٌظیوبت پیص فشؼ هی ثبضذ ) دهبی داخل 

) . 

 تٌظین دسخِ حشاست :     5-1-2

سا لوس وشدُ ،  یب  سٍی ًوبیطگش سٍضي ضَد ، سپس دووِ سا فطشدُ تب  دووِ 

ثبًیِ ًگْذاسیذ دهب  2ثیطتش اص  یب  هطبّذُ خَاّیذ وشد وِ دهب افضایص یب وبّص خَاّذ یبفت ؛ اگش 

ثبًیِ آخشیي ػذد تٌظین ضذُ ، دهب سا سٍی ًوبیطگش  5افضایص یب وبّص خَاّذ یبفت ٍ دس غَست تَلف ایٌىبس تب 

 دسخِ لبثل تٌظین است . 63تب  25دهب ثیي ًطبى خَاّذ داد .
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 تٌظین صهبى : 5-2

دلیمِ هتغیش است  63تب  13هی ثبضذ . صهبى لبثل تٌظین اص  4.3تَؾیح دادُ ضذُ دس ثخص تٌظین صهبى ًیض ثِ سٍش 

. 

دلیمِ ثِ  2تخلیِ آة هخضى سًَب ثؼذ اص اتوبم استفبدُ ٍ یب خبهَش وشدى سیستن تَسط هػشف وٌٌذُ پس اص  5-3

 غَست خَدوبس اًدبم خَاّذ ضذ .

 

  مبسبژير َب -6

هىبى ًوب سا سٍی ًوبد خت ثشدُ ٍ ولیذ ٍ  خْت سٍضي وشدى خت ّبی هبسبطٍس ثب ولیذّبی  6-1

سٍضي خَاّذ ضذ وِ ثب فطشدى هدذد ًوبد خت سٍی  خت ثبالالصم ثِ تَؾیح است ثشای اٍلیي ثبس  .سا ثفطبسیذ 

 خبهَش هی گشدد . ختغفحِ وٌتشل 

فؼبل است ٍ آة اص  صهبًی وِ گضیٌِ خت  دیگش ٍ دٍش سمفی ثشای استفبدُ اص خت ّبی هبسبطٍس

ثبًیِ ای هی ثبیست ثب لوس ولیذ  5ُ ٍ دس یه فشغت صهبًی سا فطشد اسپشی هی ضَد ، گضیٌِ  خت ثبال

، دٍهیي اًتخبة خت ٍسط خت ّبی  خت هَسد ًظش خَد سا فؼبل وٌیذ. ثب اٍلیي فطشدگی ولیذ  

توبهی خت ّب ثِ غَست اتَهبتیه ٍ هتٌبٍة یىی پس دٍش سمفی ٍ ثشای چْبسهیي ثبس ، سَهیي اًتخبة پبییي ّبی 

 اص دیگشی فؼبل هی گشدًذ .

  قی ي تمبس تلفىی بب بلًتًثیرادیً ، پخص مًس -7

  FMاًتخبة وبسوشد ثلَتَث ٍ 1 -7

“ثب فطشدى  7-1-1 “ یب” “هىبى ًوب  سا ثش سٍی ”  لشاسدّیذ  ”

“فطشدى گضیٌِ  7-1-1-1  هَج سادیَ سا ًطبى هیذّذ  LCDثَدُ ٍ FMاثتذا ثشای سٍضي وشدى سادیَ هَج  ”

“فطشدى گضیٌِ  7-1-1-2 سَئیچ هی وٌذ وِ دس غَست اتػبل پخص وٌٌذُ هَصیه ثشای ثبس دٍم سادیَ سا ثِ ”

LCD  ، "BT--C" ٌِسا ًوبیص هیذّذ ٍ دس غَست ػذم اتػبل گضی“BT--C”چطوه هیضًذ 

“فطشدى گضیٌِ  7-1-1-3 “سیستن اص ثشای ثبس سَم  ”   LCDخبسج ضذُ ٍثشسٍی ”

“WELCOME” دادُ هیطَدًوبیص 
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 FMسادیَ  7-2

 هگبّشتض هیجبضذ 138-87.5ثیي  FMداهٌِ هَج  7-2-1

 افضایص فشوبًس  7-2-2

“ثب فطشدى  7-2-2-1 ثبًیِ سیستن ایستگبّْبی ثب داهٌِ ثبالتش سا  2ثشای افضایص داهٌِ هَج دس گبم اٍل  گضیٌِ هزوَس سا ”

فشوبًس ایستگبُ سا ًوبیص هذّذ ٍلتی ثِ خذاوثش فشوبًس سسیذ ثِ فشوبًس اٍلیِ  LCDاتَهبتیه خستدَ هیىٌذ ٍ 

 ثبص هیگشدد.

 وبّص فشوبًس  7-2-3

“ ثشای وبّص فشوبًس دس گبم اٍل  گضی7-2-3-1ٌِ ثبًیِ فطبس دّیذ سیستن اتَهبتیه ایستگبُ ثب فشوبًس  2ثیص اص   ”

ًوبیص دادُ هیطَد ٍ صهبًیىِ ثِ حذالل فشوبًس سسیذ پس اص اى  ثِ   LCDسا خستدَ هىٌذ ٍ فشوبًس ثش سٍی پبییي

 .ًْبیت فشوبًس هی سسذ 

 اًتخبة ایستگبّْبی هَخَد دس حبفظِ  7-2-4

“ایستگبُ سادیَیی حبفظِ  صهبًیىِ هیخَاّیذ ایستگبّی سا رخیشُ ًوبییذ  گضیٌِ 7-2-4-1 سا فطبس دّیذ تب ثش سٍی ”

LCD “SA   ” سپس گضیٌِ ٍ فشوبًس ایستگبُ ًوبیص دادُ ضَد “ ثشای اًتخبة رخیشُ ایستگبُ “ یب ”

 سا خْت رخیشُ فطبس دّیذ    فطبس دّیذ سپس گضیٌِ

“فؼبل است  گضیٌِ  FMاًتخبة ایستگبُ سادیَیی صهبًیىِ ػولىشد 7-2-4-2 سا ًوبیص دّذ ”   LCD “LDسا تب  ”

“سا ثشای اًتخبة ایستگبُ رخیشُ ضذُ فطبس دّیذ یب ثب فطشدى  سپس گضیٌِ “یب”

“ثبًیِ ثؼذ یب ثب فطشدى 5فشوبًس ایستگبُ اًتخبة هیطَد  اص حبلت اًتخبة ایستگبّْبی رخیشُ ضذُ ”

  .خبسج هیطَد

 تَث ٍ خَاة تلفي َهَصیه ثل اخشای 7-3

 اتػبل ثلَتَث 7-3-1

 ل ثِ ثلَتَثاتػبثب ثلَتَث هَثبیل ٍ  PROW-BTخستدَی ثلَتَث 7-3-1-1

ًطذ ثش   ٍ اگش هتػلسا ًوبیص هیذّذ  ”LCD "BT – Cضذ  هتػلدس غَستیىِ ثلَتَث ثب هَفمیت 7-3-1-2

  .چطوه هیضًذLCDسٍی
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ًوبیص دادُ  WELCOME iیب صهبًیىِ اتػبل سا ثب ثلَتَث هَثبیل لطغ وٌیذ  ، دس غَستیىِ لطغ ثلَتَث الصم ثبضذ7-3-1-3

“ضذ گضیٌِ  ل هدذد لطغ هیطَد دس غَست ًیبص ثِ اتػب ”…Di“ ثبًیِ فطبس دّیذ ثلَتَث ثب  3سا پیَستِ ”

 ثب ثلَتَث گَضی ٍغل ضَیذ.

 لطغ اخشای هَصیه ثلَتَث  7-3-2

“صهبًیىِ هَصیه هَثبیل دس حبل اخشاست گضیٌِ 7-3-2-1 هَصیه ثبًیِ ثشای وٌتشل اخشا ٍ تَلف  3ثِ هذت  ”

 .ثشای اًتخبة هَصیه لجل یب ثؼذ فطبس دّیذ   تَث ًگِ داسیذ گضیٌِ ّبی ثلَ

 ٍ لطغ توبس ثلَتَث خبتوِ ،  پبسخ 7-3-3

“ هیطَد ٍ تلفي صًگ هیضًذ گضیٌِ هتػلصهبًیىِ ثلَتَث ثب هَثبیل  توبس ٍسٍدی :7-3-3-1  LCDثشٍی  ”

 ضًذ  یچطوه ه

“صهبًیىِ تلفي صًگ هیضًذ گضیٌِ  : پبسخ7-3-3-2  "  TEL" سا ًطبى هیذّذ  “ LCDسا ثشای پبسخ فطبسد دّیذ ”

“بتوِ  هىبلوِ گضیٌِ خدس صهبى  :توبس  خبتو7-3-3-3ِ  سا ثشای ٍٍسٍد ثِ ثلَتَث فطبس دّیذ   ”

“ سد توبس : گضیٌِ 7-3-3-4  سا ثشای سد توبس ٍ ٍسٍد ثِ ثلَتَث فطبس دّیذ ”

“تٌظین غذای تلفي :  هَلغ پبسخ ثِ تلفي  ” or “  فطبس دّیذ .ثشای تٌظین غذا ”

 

 تٌظین غذا  7-4

ثشای ًوبیص  LCDثبضذ دس طَل تٌظین 83dB~3dB– هیجبضذ ٍ داهٌِ آى ثبیستی  dB 4 هشحلِ 23تٌظین غذا  7-4-1

 همبدیش چطوه هیضًذ ٍ ًْبیتب همذاس تٌظیین ضذُ همذاس تٌظین ضذُ است 

“فططبس دّیذ گضیٌِ  LCDثشسٍی ”  VOL“سا تب چطوه صدى گضیٌِ  7-4-2 “یب” سا یه ثبس فطبس دّیذ ”

ثبًیِ فطبس دّیذ همبدیش  2وبّص یب افضایص خَاٌّذ داضت دس غَستیىِ گضیٌِ ّبی هزوَس سا ثیص اص  dB 2 همبدیش تب

ثبًیِ لطغ فطبس ثش سٍی گضیٌِ ّبی هزوَس تٌظین خبتوِ هی  5تغییش هی وٌٌذ پس اص 13dB/secغؼَدی ٍ ًضٍلی 

 یبثذ 
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 ”“   َطذار -8

خبهَش  صهبًی وِ ّطذاس آغبص هیطَد  چشاؽ ٍفي دس یه صهبى فؼبل ضذُ ٍ صهبًی وِ ّطذاس لطغ ضذُ چشاؽ ٍفي        1 -8

 .هیطًَذ

آغبص  ّطذاس ”“ حشوت هی ًوبیذ ٍ ثب فطبس”“ هىبى ًوب ثِ گضیٌِ ”“ ٍ ”“ ثب فطشدى       8-2

“ LCDهیگشدد . “ًوبیص هیذّذ ثب فطشدى  اسذّطسا ثِ ّوشاُ غذای ”  سا لطغ ًوبییذ. ّطذاس ” 

 

 

“    لفل -9 ”  

“هستمیوب  گضیٌِ  دلیمِ فطبسدّیذ    3ثشای لفل ضذى هستمین  پٌل یب ّش گضیٌِ ای ػولىشدی ثشای  ”

“  LCDگضیٌِ ّب لفل ضذُ ٍ  سا ًوبیص هیذّذ سپس ولیذّب لفل ضذُ ٍ ّیچ ػولىشدی ًذاسًذ ثب فطشدى ”

“گضیٌِ  LCDثبًیِ ولیذّب  فؼبل ضذُ ٍ  5ولیذّب ثِ هذت   سا ًوبیص ًوی دّذ . ”

 

 

 

 چک ًَضمىذ عملکرد وبدرست ي خطبَب

 تطخیع ػولىشد ًبدسست استسیستن  سیستن هدْض ثِ -1

 خطبّب -2

2-1 E1  صهبًیىِ سٌسَس لطغ ضذُ یب دچبس اتػبلی هیگشدد  : عملکرد وبدرست سىسًر حرارتLCD  “E1” ثب

اتػبالت سا لطغ وٌیذ ٍ ثشق وبس ًویىٌذ دس ایي صهبى  ولیذّبی غفحِ وٌتشلًوبیص هیذّذ وِ  سا Du, Du“غذای 

 ثشلی سا وٌتشل وٌیذ .

2-2 E2  خطبی چکیىگ سطح آة : 

 ٍ ثبضذ حذ هدبص ة وبس ًویىٌذ دس غَستیىِ سطح آة پبییي تش اص آسطح  وٌتشل وٌٌذُصهبًیىِ ثخبس سبص فؼبل است  دس  -1

سا ًوبیص ”Du,…Du“ثب غذای ”LCD “E2 ػول هیىٌذ ٍ حسگشٍ ضٌبٍس ٍ یب  َدًط ثخبسسبص  آة ٍاسد

 .سا ًوبیص ًویذّذ ”LCD “E2 ، تب صهبًی وِ سطح آة ثِ حذ هدبص ثشسذ هیذّذ تَلیذ ثخبس هتَلف هیطَد

 ,Du“سا ثب غذای”LCD “E2ثبًیِ ًوی تَاًذ چه ضَد  63صهبًیىِ پبن وشدى گضیٌِ اًدبم هیطَد سطح آة تب   -2

Du …”  ًوبیص هیذّذ  ٍ ػولىشد پبن وشدى هتَلف هیطَد 
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3-2   E3 ّطذاسصهبًیىِ  : خطبی سىسًر سطح سىج آة  “E2” هَتَس دس حبلی دلیمِ طَل ثىطذ ،  2ثیص اص

ًوبیص هیذّذ  ثِ ایي  Du,… Du“"سا ثب غذای ”LCD “E3ووبوبى سٍضي است ٍ خطب پبن ًطذُ است  

 ضَد.خطب سا پبن  تبسا لطغ خشیبى ثشق غَست 

4-2    E5 ثذٍى آة اداهِ هیبثذ تَلیذ ثخبس ٍ حشاست آة ػول ًىٌذ سٌح سطح  سٌسَسصهبًیىِ  : کبرکرد سًوب بذين آة

 ,Du “ ثب غذای”LCD “E5دسخِ ثشسذ   138وِ دس دهبی ثبال اتفبق هیبفتذ دس غَستیىِ دهب ثِ ثیص اص 

…Du” ثشسسی ٍ ًسجت ثِ ثشطشف وشدى آى الذام  لطغ ٍ خطب ػولىشدی خشیبى ثشقًوبیص هیذّذ وِ ثبیستی  سا

 ضَد.

5-2  E6  : 63آة ًتَاًذ دس طَل تخلیِ تخلیِ آة داخل هخضى سًَب فؼبل است دس غَستیىِصهبًیىِ ػولىشد  تخلیٍ آة 

تخلیِ هتَلف هیطَد وِ ًوبیص هیذّذ ٍ ػولىشد ”… Du, Du“ سا ثب غذای "  LCD  "E6ثبًیِ اًدبم ضَد 

 دس ایي غَست هیجبیست لَلِ تخلیِ آة ثشسسی گشدد .

  زیرآة در حبلت ببز تًجٍ : در زمبن استفبدٌ از سًوب جُت تخلیٍ آة میببیست

 قرار داضتٍ ببضذ .

  کىترل کبرکترَب :

E1”“E2”“E3”“E5”“E6“）دس غَستیىِ چٌذ ػولىشد ًبدسست دس یه صهبى اتفبق افتذ 

 دهب ثبیستی ًوبیص دادُ ضَد ّشیه اص ایي وبسوتشّب ًوبیص دادُ هیطًَذ.دس خبییىِ   （”

سا   POWERولیذ فتذ  سیستن اتَهبتیه لطغ هیگشدد پس سفغ ػیت اتفبق ا  ”E6” ,“E3“دس غَستیىِ  

  . ثشای خزف خطب فطبس دّیذ

ثِ  سبصػولىشد ثخبساًدبم پزیشد پس اص ثشسسی ٍ سفغ  ثخبس ًویتَاًذ تَلیذاتفبق افتذ  ”E1”,“E5“دس غَستیىِ 

 حبل طجیؼی ثبص هیگشدد.

 تًجٍ:

تبهیي گبساًتی هحػَل ٍ افضایص ػوش هفیذ ٍاطویٌبى اص ایوٌی دس طَل استفبدُ لطفب هَاسد ریل سا ثذلت لجل اص دس ساستبی 

 هػشف هذ ًظش لشاس دّیذ :

 وطی ٍ پبساهتشّب ثِ ًػت ثپشداصد .ثبیذ ثب تَخِ ثِ ًوَداس سین   -1

 . خلَگیشی ضَدسیگٌبل خشٍخی غذا ًجبیستی خیلی لَی ثبضذ تب اص آسیت سسیذى ثِ آهپلی فبیش  -2

ثبیستی ثِ چبُ است سبختوبى هتػل گشدد دس غیش ایي غَست ّیچگًَِ هسئَلیتی دس هَسد اتػبل ثِ صهیي سین  -3

 پیبهذّبی احتوبل ضبهل ثشق گشفتگی ، سَختي سیستن وٌتشل ٍ ... هتَخِ ضشوت تَلیذ وٌٌذُ ًوی ثبضذ.
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ٍ یب سَوت ّبی اتػبل پشیضّب  اى ػجَس خشیبىتَ یب ثیطتش ثبضذ ٍ GB   mm23x3لطش سیوْب هطبثك استبًذاسد  -4

 دس ًظش گشفتِ ضَد. mA  33ثبیذ ثیص اصثشق 

ٍ وٌتشل  چه وٌیذ ٍ پس اص اطویٌبى  اص غحت ثخطْبی آى هیتَاًیذ ساُ  خشیبى ثشقلطفب ثِ دلت سیوْبی خؼجِ   -5

 .اًذاصی ًوبییذ 

دس سین  تغییشیب  دهًَتبطهشثَط ثِ ثخبس ، تَسط وبسخبًدبت هتفشلِ ضذُ ًػت تدْیضات  ثب ویفیت پبییي یب سبختِ  -6

 هیجبضذ . هوٌَعوطی ّبی داخلی  یب اتػبالت سین ثِ خؼجِ وٌتشل 

 . ًػت ثبیستی تَسط افشاد هتخػع ثش اسبس دفتشچِ ساٌّوب اًدبم گیشد  -7

ٍلتبط ثبال هیتَاًٌذ ثذلیل ایٌىِ ثخطْبی ثب سیستن وٌتشل ًفشهبییذ ، الذام ثِ تؼویش ثخطْبی هشثَطِ ثِ  ضخػب لطفب -8

دس غیش ایي غَست ػَالت آى هتَخِ هػشف تؼویش ًگْذاسی ثبیذ تَسط اضخبظ هتخػع اًدبم گیشد خطشًبن ثبضذ 

 وٌٌذُ خَاّذ ثَد .

ى ایي ٍسیلِ ثشای استفبدُ وسبًی ؾؼف ثذًی ٍػملی داسًذ دس ًظش گشفتِ ًطذُ است ثذیْی است افشاد هزوَس ٍ وَدوب -9

 .دس صهبى استفبدُ اص آى ثبیستی هذیشیت ضًَذ 

اد هتخػع خْت ًوبیٌذُ ٍی یب افش ،  سیت گشدد ثبیذ تَسط سبصًذُآدچبس دس غَستیىِ وبثل اغلی ثشق ٍسٍدی  -13

 .توبلی تؼَیؽ ضَد خلَگیشی اص خطشات اح

 .طًَذ سین ٍ وٌتش لش دس آة ٍ هبیؼبت  غَطِ ٍس ً ،ثشای خلَگیشی اص خطش ثشق گشفتگی  پشیض  -11

 هدْض ثبضذ . mA 33 لبثلیت ػجَس خشیبى حذاوثش ثب(  هحبفظ خبى)ولیذ  RCDثِ ایي ٍسیلِ ثبیستی  -12

 هطوئي ضَیذ . خشیبى ثشقاص لطغ  لجل اص تویض وشدى ٍ تؼویشات -13

ِ آهَصش وبفی خْت استفبدُ تَاًٌذ اص ایي ٍسیلِ ثذٍى هشالت استفبدُ ًوبیٌذ وی فمط وَدوبى دس غَستی ه : تًجٍ -14

  . ٍسیلِ ثِ ضىل ایوي سا دسیبفت وشدُ ٍ اص ػَالت استفبدُ ًبدسست اص آى آگبُ ثبضٌذاص ایي 

 تًجٍ :

َرگًوٍ تعمیر ي وگُذاری ببیستی تًسط افراد متخصص سبزوذٌ اوجبم گیرد در غیر ایىصًرت محصًل ضبمل 

 آن بب مطتری است . وبًدٌ ي مسئًلیتضرایط ضمبوت مىذرج در ضمبوت وبمٍ 

 گًَِ تغییش دس طشاحی ثبیستی تَسط سبصًذُ اًدبم پزیشد .هشخغ هیجبضذ ثذیْی است ثشای ّش دفتشچِ ساٌّوب ثِ ػٌَاى  
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