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ً - 1حَُ تْزُ تزداری اس دستگاُ
تزای تْزُ تزداری اس دستگاُ دٍ حالت سهستاى ٍ تاتستاى را هی تَاى تِ کار گزفت.
تگذاریذ،سیستن گزهایص تِ کار خَاّذ افتاد ٍ تز اساس تٌظیوات
 )1- 1در صَرتی کِ سلکتَر دستگاُ را رٍی حالت سهستاى
دستگاُ الذام تِ گزهایص هحل هَرد استفادُ هی ًوایذ .در ایي ٍضؼیت اگز آب گزم تْذاضتی تاس ضَد،سیستن گزهایطی هَلتا خاهَش
ٍ سیستن آب گزم تْذاضتی خْت استفادُ اس آب گزم تِ کار خَاّذ افتاد.
لزار دّیذ،در ایي ٍضؼیت اگز آب گزم تْذاضتی تاس ضَد سیستن آب

 )2- 1درصَرتیکِ سلکتَر دستگاُ را رٍی حالت تاتستاى
گزم تْذاضتی خْت استفادُ اس آب گزم تِ کار خَاّذ افتاد.
 ٍ FUNCسپس تِ کوک دگوِ ّای
 )3- 1تٌظیوات  SET00الی  SET19اس طزیك لزار دادى سلکتَر دستگاُ رٍی
 PROGRAM/SETصَرت هی گیزد ٍ همادیز آًْا را تَسیلِ دگوِ ّای  +/-تغییز داد ُ هی ضَد  Set 3, Set4, Set5.هزتَط تِ
تٌظین ساػت دستگاُ هی تاضذ کِ تا لزار دادى سلکتَر دستگاُ رٍی ػالهت ساػت

لاتل دستزسی هی تاضٌذ Set 10, Set .

 11هزتَط تِ تٌظین تایوز دستگاُ هی تاضذ کِ تا لزار دادى سلکتَر دستگاُ رٍی ػالهت تایوز

لاتل دستزسی هی تاضٌذ.

تٌظیواتی کِ هی تَاى رٍی ایي دستگاُ اًدام داد ػثارتىد اس



الف) تٌظیوات کلی
تٌظین سهاى رٍضي ضذى في پیص اس رٍضي ضذى ضؼلِ
ضذى ضؼلِ اس طزیك )(Set19

اس طزیك ) ٍ (Set18هذت سهاى رٍضي هاًذى في پس اس خاهَش

تٌظین ًمطِ رٍضي ضذى هدذد سیستن گزهایطی تز اساس اختالف دهای کًٌَی آب گزهایطی تا همذار دهای تٌظین ضذُ
طزیك ) .(Set14تَضیحات تیطتز در تٌذ  5آهذُ است.

اس



تٌظین هذت سهاى رٍضي هاًذى سیستن گزهایطی پس اس رسیذى دهای سیستن گزهایطی
) .(Set15تَضیحات تیطتز در تٌذ  5آهذُ است.

تِ حذ تٌظین ضذُ اس طزیك



تٌظین ساػت دستگاُ (اخثاری ًیست) اس طزیك لزاردادى سلکتَر دستگاُ رٍی ػالهت ساػت

ٍ تٌظین SET3,4,5



تٌظین تایوز (اخثاری ًیست) اس طزیك لزاردادى سلکتَر دستگاُ رٍی ػالهت تایوز
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کالیثزُ کزدى تزهَهتز دستگاُ تِ کوک ( set16اخثاری ًیست)

ب)تٌظیوات تزای استفادُ در حالت ًزهال
تٌظین حالت  MOD0تزای کار سیستن گزهایطی در حالت ًزهال اس طزیك ) ٍ (Set09یا اس طزیك دگوِ  PROGRAMدر
سهاى رٍضي تَدى سیستن گزهایطی
تٌظین دهای آب گزهایطی اس طزیك ) ٍ (Set00یا اس طزیك دگوِ ّای  +/-در سهاى رٍضي تَدى سیستن گزهایطی  .هی تَاى تا
استفادُ اس  set008دهای  comfortکِ هؼادل  42درخِ است را فؼال کزد.
تٌظین دهای آب گزم تْذاضتی اس طزیك ) ٍ (Set01یا اس طزیك دگوِ ّای  +/-در سهاى رٍضي تَدى سیستن آب گزم تْذاضتی

ج) غیز اس حالت ًزهال هی تَاى دستگاُ را تزای یکی اس حاالت سیز ًیش تٌظین ًوَد:
تٌظین حالت (MOD1تزای حالتی کِ اس تزهَهتز داخل اتاق استفادُ هی ضَد ) اس طزیك ) ٍ (Set09تٌظین سیستن گزهایطی
تز اساس دهای اتاق اس طزیك )(Set02
تٌظین حالت ( MOD9تزای حالتی کِ اس تزهَهتز خارج اس اتاق
تٌظین سیستن گزهایطی تز اساس ضزیة  kاس طزیك )(Set06

– َّای تیزٍى -استفادُ هی ضَد ) اس طزیك )ٍ (Set09

تٌظین دستگاُ تزای حالتّای هختلف استفادُ اس تایوز ( MOD2الی  )MOD8کِ اس طزیك ) (Set09اًدام هی ضَد.السم است
لثال ساػت دستگاُ تٌظین ضذُ تاضذ ّ .وچٌیي تزای  MOD8السم است تایوز تٌظین ضذُ تاضذ  .تزای  MOD2الی Mod7
تایوز دستگاُ اس پیص تٌظین ضذُ هی تاضذ .تَضیحات تیطتز در تٌذ  3آهذُ است .دها آب گزهایطی در حالت تایوز تِ کوک
 set12صَرت هی پذیزد.
تؼییي اًدام یا ػذم اًدام کٌتزل دهای آب سیستن گزهایطی در سهاًی کِ دستگاُ تز اساس تٌظین تایوز خاهَش هی ضَد  ،اس
طزیك ) . (Set07هحذٍدُ کٌتزل دها تیي  5تا  30درخِ هی تاضذ کِ اس طزیك ) (Set13تٌظین هی ضَد.

ج) سایز تٌظیوات:
تاسگطت تِ تٌظیوات کارخاًِ اس طزیك )(Set17

 - 2تٌظیوات دهای آب گزم تْذاشتی :
تِ  3طزیك هی تَاى دهای آب گزم تْذاضتی را (در هحذٍُ  35الی  60درخِ ) تٌظین ًوَد
 )1-2سادُ تزیي راُ تٌظین دهای آب گزم تْذاضتی تِ ٍسیلِ فطزدى دگوِ ّای  +/-درسهاًی است کِ سلکتَر دستگاُ در حالت
تاتستاى
تاضذ.

است ٍ یا اگز سلکتَر دستگاُ رٍی حالت سهستاى

لزار داضتِ تاضذ،دستگاُ در ٍضؼیت تْیِ آب گزم تْذاضتی

 )2-2هی تَاى سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCلزارداد ٍ تَسیلِ دگوِ ّای  PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set01تزد ٍ
سپس تِ کوک دگوِ ّای  +/-دهای آب تْذاضتی را در هحذٍدُ  60-35تٌظین ًوَد.
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 )3-2هی تَاى دهای آب گزم تْذاضتی را رٍی  comfortلزار داد .ایي دها هؼادل  42درخِ است کِ دهای هٌاسثی تزای آب گزم
هی تاضذ ٍ ػوز دستگاُ ضوا ًیش در ایي حالت تیطتز اس سهاًی است کِ دستگاُ را رٍی دهای تاال تٌظین هی کٌیذ  .تزای تٌظین آب
گزم تْذاضتی در حالت  comfortتالزاردادى سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCتَسیلِ دگوِ ّای  PROGRAM/SETدستگاُ
رار رٍی  Set08تزد ٍ سپس تِ کوک دگوِ ّای  +/-حالت  Comfortرا رٍی  onلزار دادّ .وچٌیي سهاًی کِ سلکتَر دستگاُ
رٍی تاتستاى است ٍ یا سهاًیکِ رٍی سلکتَر رٍی حالت سهستاى است ٍ آب گزم تْذاضتی تاس است تا فطزدى دگوِ PROGRAM
هیتٍاى ایي ٍ ضؼیت را تٌظین ٍ کلوِ  comfortرا رٍی ًوایطگز هطاّذُ ًوَد.
- 3اًتخاب حالتْای هختلف (دُ گاًِ) سیستن گزهایشی (ّ MODای هختلف) :
سیستن گزهایطی را هی تَاى رٍی

 10حالت هختلف لزارداد ایي حاالت  MOD0الی ً MOD9ام دارًذ .در ّزیک اس دُ حالت

هختلف تٌظین دهای سیستن گزهایطی تز اساس یکی اس سِ رٍش دهای آب خزٍجی اس دستگاُ  ،دهای داخل اتاق ٍ یا د های
خارج اتاق خَاّذ تَد:
 :MOD0استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت ًزهال (سیستن تز اساس دهای تىظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ ( ) Set00ػول
هی ًوایذ .در ایي حالت تایوز فؼال ًیست)
 : MOD1استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت کٌتزل دهای داخل اتاق ( دستگاُ تز اساس دهای داخل اتاق – کِ در ایي حالت
السم است یک دها سٌح در داخل اتاق ًصة ٍ تَسیلِ ای هٌاسة همذار دهای اًذاسُ گیزی ضذُ تِ داخل دستگاُ هخاتزُ ضَد -کار
هی کٌذ .در ایي حالت تایوز فؼال ًیست)
 : MOD2استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت تایوز تا تٌظیوات اس پیص تؼییي ضذُ کارخاًِ

 .یک ساػت رٍضي ٍ یک ساػت

خاهَش .ضزٍع اس ساػت  00.00سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ ( ) Set12ػول هی ًوایذ
 : MOD3استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت تایوز تا تٌظیوات اس پیص تؼییي ضذُ کارخاًِ

 .یک ساػت رٍضي ٍ دٍ ساػت

خاهَش .ضزٍع اس ساػت  00.00سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ( ) Set12ػول هی ًوایذ
 : MOD4استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت تایوز تا تٌظیوات اس پیص تؼییي ضذُ کارخاًِ

 .یک ساػت رٍضي ٍ سِ ساػت

خاهَش .ضزٍع اس ساػت  00.00سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ ( ) Set12ػول هی ًوایذ
 : MOD5استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت تایوز تا تٌظیوات اس

پیص تؼییي ضذُ کارخاًِ  .دٍ ساػت رٍضي ٍ دٍ ساػت

خاهَش .ضزٍع اس ساػت  00.00سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ ( ) Set12ػول هی ًوایذ
 : MOD6استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت تایوز تا تٌظیوات اس پیص تؼییي ضذُ کارخاًِ  .یک ساػت خاهَش ،یک ساػت
رٍضي  ،سِ ساػت خاهَش ،دٍساػت رٍضي  ،چْار ساػت خاهَش ،دٍ ساػت رٍضي  ،پٌج ساػت خاهَش ،سِ ساػت رٍضي  ،سِ
ساػت خاهَش  .ضزٍع اس ساػت  00.00سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ( ) Set12ػول هی ًوایذ
 : MOD7استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت تایوز تا تٌظیوات اس پیص تؼییي ضذُ کارخاًِ  .یک ساػت خاهَش ،یک ساػت
رٍضي  ،سِ ساػت خاهَش ،دٍساػت رٍضي  ،دُ ساػت خاهَش ،چْار ساػت رٍضي  ،سِ ساػت خاهَش  .ضزٍع اس ساػت 00.00
سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ( ) Set12ػول هی ًوایذ
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 : MOD8استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت
خزٍخی اس دستگاُ( ) Set12ػول هی ًوایذ

تایوز تا تٌطیوات دستی تَسط کارتز سیستن تز اساس دهای تٌظین ضذُ آب

 : MOD9استفادُ اس سیستن گزهایطی در حالت کٌتزل دهای خارج اتاق ( دستگاُ تز اساس دهای خارج اتاق – کِ در ایي حالت
السم است یک دها سٌح در خارج اتاق ًصة ٍ تَسیلِ ای هٌاسة همذار دهای اًذاسُ گیزی ضذُ تِ داخل دستگاُ هخاتزُ ضَد -کار
هی کٌذ در ایي حالت تایوز فؼال ًیست ).
تِ احتوال تسیار سیاد ضوا تِ ػلت ًذاضتي تزهَهتز داخل یا خارج اس اتاق اهکاى استفادُ اس  MOD9 ٍ MOD1را ًخَاّیذ داضت .سادُ
تزیي راُ استفادُ اس دستگاُ در حالت  MOD0هی تاضذ کِ سیستن تز اساس دهای تظین ضذُ آب خزٍخی اس دستگاُ ػول هی ًوایذ .تِ
دٍ رٍش هی تَاى حالت سیستن گزهایطی را اًتخاب ًوَد:
است تا فطزدى هکزر دگوِ  PROGRAMهی تَاى اس  MOD0تا MOD9

 )1- 3در حالتی کِ سلکتَر دستگاُ رٍی سهستاى
یکی را اًتخاب ًوَد.
 )2- 3تا لزار دادى سلکتَر رٍی  FUNCتِ کوک دگوِ ّای  PROGRAM/SETهیتَاى دستگاُ را رٍی  Set08لزارداد ٍ سپس تِ
کوک دگوِ ّای  +/-هی تَاى اس  MOD0تا  MOD9یکی را اًتخاب ًوَد
- 4تٌظین دهای آب سیستن گزهایشی :
 )1-4تٌظین دهای آب سیستن گزهایشی تزای استفادُ در حالت MOD0
سادُ تزیي راُ تٌظین دهای آب سیستن گزهایطی تِ ٍسیلِ فطزدى دگوِ ّای  +/-درسهاًی است کِ سلکتَر دستگاُ در حالت
سهستاى

است ٍ سیستن آب تْذاضتی فؼال ًیست.

هی تَاى سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCلزارداد ٍ تَسیلِ دگوِ ّای PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set00تزد ٍ
سپس تِ کوک دگوِ ّای  +/-دهای آب سیستن گزهایطی را در هحذٍدُ  85-40تٌظین ًوَد.
 )2-4تٌظین دهای سیستن گزهایشی تزای استفادُ در حالت ( MOD1سیستن گزهایطی تز اساس کٌتزل دهای داخل اتاق):
تزای تٌظین دهای سیستن گزهایطی تز اساس کٌتزل دهای داخل اتاق سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCلزارداد ٍ تَسیلِ
دگوِ ّای  PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set01تزد ٍ سپس تِ کوک دگوِ ّای  +/-دهای اتاق را در هحذٍدُ -10
 30تيظین ًوَد .
 )3-4تٌظین دهای آب سیستن گزهایشی تزای استفادُ اس تایوز (حالتْای  MOD 2الی ) MOD8
سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCلزاردادُ ٍ تَسیلِ دگوِ ّای PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set12تزد ٍ سپس تِ
کوک دگوِ ّای  +/-دهای آب سیستن گزهایطی را در هحذٍدُ  85-40تٌظین ًوَد.
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تَضیح :در لسوت تاالیی صفحِ ًوایص دستگاُ تیست ٍ چْا ر خاًِ کَچک هطاّذُ هیطَد کِ ًوایاًگز  24ساػت ضثاًِ رٍس
است.خاًِ ّای سیاّزًگ ًوایاًگز ساػاتی است کِ تَسط تایوز سیستن گزهایطی رٍضي خَاّذ ضذ ٍ خاًِ ّای سف یذ رًگ
ًوایاًگز ساػاتی است کِ سیستن گزهایطی تَسط تایوز خاهَش خَاّذ گزدیذ .

در صَرتیکِ اس تایوز (حالتْای MOD 2الی  ) MOD8استفادُ ًطَد  ،ایي خاًِ ّا ّوگی تِ رًگ سیاُ خَاٌّذ تَد .ایي
دستگاُ ایي اهکاى را دارد کِ در ساػاتی کِ خاًِ ّای تایوز سفیذ رًگ است ٍ سیس تن گزهایطی تَسط تایوز خاهَش هی
ًوای .اگز تخَاّید ایي لاتلیت فؼال گزدد تِ ضکل سیز ػول کٌیذ:
گزدد ،دهای آب را تیي  5الی  30درخِ کٌتزل د
سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCلزاردادُ ٍ تَسیلِ دگوِ ّای PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set07تزد ٍ سپس تِ
تَسیلِ دگوِ ّای
 ONلزار دّیذ .تزای تٌظین همذار دها
 +/دستگاُ را رٍی حالتکوک دگوِ ّای
PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set13تزدُ ٍ سپس تِ کوک دگوِ ّای  +/-دها راا تیي  5تا  30درخِ تٌظین ًواییذ.
اگز دستگاُ را رٍی حالت  OFFلزار دّیذ ایي لاتلیت غیز فؼال ٍ دستگاُ در ساػاتی کِ تایوز دستگاُ را خاهَش هی کٌذ ّیچ
فؼالیتی ًخَاّذ داضت.
 )4-4تٌظین دهای سیستن گزهایشی تزای استفادُ در حالت  ( MOD9سیستن گزهایطی تز اساس کٌتزل دهای خارج اتاق)
تزای تٌظین دهای سیستن گزهایطی تز اساس کٌتزل دهای تیزٍى اتاق سلکتَر دستگاُ را درحالت  FUNCلزارداد ٍ تَسیلِ
دگوِ ّای PROGRAM/SETدستگاُ را رٍی  Set02تزد ٍ سپس تِ کوک دگوِ ّای  +/-همذار  kرا تیي  1.تا  3تٌظین
کٌیذ.در ایي حالت دستگاُ اختالف دهای تیزٍى اتاق تا ػذد تیست را در ضزیة  kضزب ًوَدُ ٍ تا ػذد تیست خوغ هی کٌذ ٍ
آى را هثٌای تٌظین دهای خزٍخی آب گزم لزار هی دّذ .تِ طَر هثال اگز دهای خارج اتاق  ٍ -5ضزیة  kهؼادل  2تاضذ:
T=20+[20-(-5)]x2=70
دهای آب خزٍخی رٍی  70کٌتزل هی گزدد .تِ ّویي ضکل اگز دها تیزٍى اتاق تِ  +10تزسذ  ،دستگاُ دهای کٌتزل اب را رٍی
 40تٌظین خَاّذ کزد.
- 5خالصِ تٌظیوات دستگاُ در حالت FUNC
 ٍ FUNCتِ کوک دگوِ ّای
تِ تٌظیوات  Set00الی  Set19اس طزیك لزاردادى سلکتَر دستگاُ رٍی ٍضؼیت
 PROGRAM/SETهی تَاى دستزسی پیذا کزد ٍ همادیز آًْا را تَسیلِ دگوِ ّای  +/-تغییز داد.
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 :Set00تٌظین دهای آب سیستن گزهایطی تیي  40تا  85درخِ (تزای استفادُ در )MOD0
 :Set01تٌظین دهای آب گزم تْذاضتی تیي  35تا  60درخِ
 :Set02تٌظین دهای اتاق تیي  10الی  30درخِ در صَرتیکِ اتالْا هدْش تِ تزهَکَپل تاضٌذ (تزای استفادُ در حالت
)MOD1
 :Set06تٌظین سیستن گزهایطی تز اساس دهای تیزٍى اتاق (تزای استفادُ در حالت  )MOD9تَسیلِ تٌظین ضزیة  kتیي
 0.1الی 3
 :Set07تؼییي ایٌکِ آب گزهایطی در سهاى خاهَش ضذى دستگاُ تَسط تایوز گزم ضَد یا خیز  .در حالت  onلزار داد ى
سیستن گزهایطی در ایي تٌظیوات تاػث هی ضَد سهاًیکِ دستگاُ تز اساس تٌظین تایوز خاهَش هی ضَد ،دهای آب گزهایطی
تیي  5تا  30درخِ رب اساس تٌظین  Set13کٌتزل گزدد.
 :Set08فؼال ٍ یا غیز فؼال تَدى دهای  comfortتزای آب گزم تْذاضتی کِ هؼادل  42درخِ هی تاضذ.
 :Set09در ایي تٌظیوات هی تَاى حالتْای دُ گاًِ سیستن گزهایطی ( MOD0الی ) MOD9را اًتخاب ًوَد.
 :Set12تٌظین دهای آب سیستن گزهایطی تیي  40تا  85درخِ تزای سهاًی کِ اس تایوز (حالتْای MOD 2الی )MOD8
استفادُ هی ضَد.
 :Set13کٌتزل دهای آب سیستن گزهایطی تیي  5تا  30درخِ در سهاًیکِ دستگاُ تز اساس تٌظین تایوز خاهَش هی ضَد .
ایي لاتلیت در صَرتی فؼال هی ضَد کِ در  Set07گشیٌِ  onاًتخاب ضذُ تاضذ.
 :Set14تٌظین ًمطِ رٍضي ضذى هدذد سیستن گزهایطی تز اساس اختالف دهای کًٌَی آب گزهایطی تا همذار دهای تٌظین
ضذُ آى تَسط  Set00یا ( Set12ایي ػذد تیي  5تا  30درخِ است ).
تَضیح :پس اس ایٌکِ سیستن گزهایطی ضزٍع تِ کار کزد ٍ دها ی آب را تِ دهای تٌظین ضذُ (کِ تَسط  Set00یا Set12
هطخص ًوَدُ این ) رساًذ تِ هذت سهاى هؼیي ضذُ در ( Set15کِ تیي  5تا  15دلیمِ است) رٍضي هاًذُ ٍ دها را در ّواى
حذ تٌظین ضذُ کٌتزل هی کٌذ ٍ سپس خا هَش هی ضَد  .دهای آب ضزٍع تِ کاّص هی کٌذ ٍلتی دهای آب اًمذر کن ضذُ
کِ اختالف آى تا ػذد دهای تٌظیوی تِ حذ همذار هؼیي ضذُ در  Set14رسیذ ،سیستن گزهایطی هدذدا ضزٍع تِ کار هیکٌذ.
هثال:
Set00=78,Set14=9,Set15=11
سیستن گزهایطی رٍضي ضذُ دها را تِ  78درخِ رساًذُ ٍ هذت  11دلیمِ دها را در ایي حذٍد کٌتزل هی کٌذ ٍ سپس
خاهَش هی ضَد.پس اس هذتی دهای آب درخِ ضزٍع تِ خٌک ضذى کزدُ ٍ اس  78تِ  69درخِ هی رسذ در ایي ٌّگام هدذدا
سیستن گزهایطی رٍضي ٍ دها را تِ  78درخِ هی رساًذ ٍ ایي چزخِ تکزار هی ضَد.
 :Set15تٌظین هذت سهاى رٍضي هاًذى سیستن گزهایطی پس اس رسیذى دهای سیستن گزهایطی تِ حذ تٌظ ین ضذُ .ایي
سهاى تیي  5تا  15دلیمِ هی تاضذ  .پس اس ایٌکِ سیستن گزهایطی ضزٍع تِ کار کزد ٍ دهای آب را تِ دهای تٌظین ضذُ (کِ
تَسط  Set00یا  Set12هطخص ًوَدُ این ) رساًذ تِ هذت سهاى هؼیي ضذُ در ( Set15کِ تیي  5تا  15دلیمِ است )
رٍضي هاًذُ ٍ دها را در ّواى حذ ت ًظین ضذُ کٌتزل هی کٌذ ٍ سپس خاهَش هی ضَد  .لحظِ رٍضي ضذى هدذد سیستن
گزهایطی را  Set14هطخص هی کٌذ.
 :Set16در صَرتیکِ اهکاى اًذاسُ گیزی دهای آب گزم تَسیلِ تزهَهتز تزایتاى فزاّن تاضذ هی تَاًیذ دهای ٍالؼی آب را تا
آًچِ تز رٍی صفحِ ًوایطگز هطاّذُ هی ضَد همایسِ کٌیذ ٍ صحت ػولکزد تزهَهتز دستگاُ را هطخص ًوائیذ  .اگز ًیاس تِ
تصحیح تاضذ هی تَاى تا تٌظین  Set16تیي  +3 ٍ -3تزهَهتز دستگاُ را کالیثزُ ٍ تٌظین کٌیذ.
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 :Set17اگز در ایي تٌظین ٍضؼیت  onرا اًتخاب کٌین تٌظیوات اًدام ضذُ تَسط کارتز  resetضذُ ٍ دستگاُ تِ تٌظیوات
کارخاًِ تاس هی گزدد.
 :Set18تٌظین هذت سهاى رٍضي ضذى في دستگاُ لثل اس رٍضي ضذى ضؼلِ گاس (خْت تخلیِ گاس ّای احتوالی لثل اس رٍضي
ضذى ضؼلِ) ایي سهاى را تیي  8تا  60ثاًیِ هی تَاى تٌظین ًوَد.
 :Set19تٌظین هذت سهاى رٍضي هاًذى في دستگاُ تؼذ اس خاهَش ضذى ضؼلِ گاس (خْت تخلیِ گاس ّای احتوالی جس اس
خاهَش ضذى ضؼلِ) ایي سهاى را تیي  15تا  250ثاًیِ هی تَاى تٌظین ًوَد.
تَضیح Set 3,Set4,Set5 :هزتَط تِ تٌظین ساػت دستگاُ هی تاضذ کِ تا لزار دادى سلکتَر دستگاُ رٍی ػالهت ساػت
لاتل دستزسی هی تاضٌذ  Set 10, Set 11 .هزتَط تِ تِ تٌظین تایوز دستگاُ هی تاضذ کِ تا لزار دادى سلکتَر دستگاُ
رٍی ػالهت تایوز

لاتل دستزسی هی تاضٌذ .

- 6تٌظین ساعت دستگاُ
سلکتَر را رٍی ػالهت ساػت
ساػت ،دلیمِ ٍ رٍس را تٌظین ًواییذ.

تگذاریذ ٍ تا فطزدى دگوِ ّای

ٍPROGRAM/SETارد  Set 3,Set4,Set5ضذُ ٍ

- 7تٌظین تایوز دستگاُ
در صَرتیکِ هی خَاّیذ تا تایوز سیستن گزهایطی دستگاُ را تزًاهِ ریشی کٌیذ تایوز را تِ رٍش سیز تٌظین ًوائیذ :
سلکتَر را رٍی ػالهت تایوز
را تٌظین ًواییذ.

تگذاریذ ٍ تا فطزدى دگوِ ّای ٍPROGRAM/SETارد  Set 10, Set 11ضذُ ٍ تایوز

تَجِ:تِ علت اشکال در هتي اًگلیسی دفتزچِ راٌّوای پکیج گلذیزاى  ، 282Fتزخی اس هَارد عٌَاى شذُ در ایي
راٌّوا تز اساس استٌثاط فٌی ایٌجاًة اس عولکزد دستگاُ هی تاشذ.ایي راُ ًوا یک تزجوِ اس دفتزچِ راٌّوای
اًگلیسی پکیج هذکَر ًیست.

ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﺮ و ﺗﺸﮑﺮ ﻓﺮاوان از آﻗﺎی رﺿﺎ ﻧﯿﮏ اﻧﺪﯾﺶ ﮐﻪ ﺳﻬﻢ ﺑﻪ ﺳﺰاﺋﯽ در اﯾﻦ ﮐﺎر داﺷﺘﻪ اﻧﺪ
ﺑﺎ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﺣﱰام
ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ
ﻓﺮزﯾﻦ ﺧﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎس
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