مصرفکننده گرامی :دفترچه حاضر ،پيشنهادات و دستورالعملهايي برای
استفاده و نگهداري صحيح از محصول ارایه ميدهد .خواهشمند است قبل
از استفاده دفترچه را به دقت مطالعه فرماييد و آن را نزد خود نگه داريد.
9 9مطمئن شوید كه محصول خريداري شده بدون عيب است .در صورت
مشاهدۀ هرگونه عيب ،از محصول استفاده نكنيد و سريعاً با امور مشتريان
شركت برفاب تماس بگیرید.
9 9اين محصول نياز به كارشناسي قبل از نصب ندارد.
9 9شركت برفاب در  31استان كشور نمايندگي مجاز دارد .لطفاً برای نصب،
راهاندازي يا دريافـت هـرگونـه خدمـات محصـوالت برفـاب ،با امور
مشتريان شركت برفاب تماس بگیرید .سرويسكار مجاز شركت برفاب،
حداكثر تا  72ساعت پس از تماس مصرفكننده با واحد امور مشتريان ،به
محل جهت ارایۀ خدمات مراجعه خواهد كرد.
ِ
خدمات داراي ضمانت ،ذكر شماره
9 9برای نصب و راهاندازي اوليه و استفاده از
سريال محصول بههنگام تماس با امور مشتريان الزامي است.
9 9همۀ محصوالت برفاب بهشرطی كه توسط سرويسكار مجاز برفاب نصب شده
باشند ،مطابق با آنچه در ضمانتنامه قيد شده ،از تاريخ نصب مشمول ضمانت
هستند .اگر محصول توسط افردي غير از سرويسكاران مجاز برفاب نصب شده
باشد ،شامل شرايط ضمانت نميشود.
برنامه زمانبندي پاسخگويي شركت برفاب
شنبه تا چهارشنبه

ساعت  8الي 16

پنجشنبه

ساعت  8الي 12

روزهاي تعطيل

مراجعه به وبسايت شركت برفاب www.barfab.ir
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9 9هزينۀ نصب ،راهاندازي و تعمير محصوالت برفاب برابر با تعرفۀ اعالم شده
است .اگر نصب و راهاندازي از طرف شركت رايگان اعالم شده باشد ،هيچ
هزينهاي از مصرفكننده دريافت نميشود .براي رؤيت تعرفه به سايت برفاب
مراجعه کنید.
9 9اگر نقص يا عيب محصول در دورۀ ضمانت ،پس از  2بار تعمير از يك عيب
مشخص همچنان وجود داشته باشد و آن عيب به تشخيص شركت برفاب
قابل رفع نباشد ،برای تعويض محصول با امور مشتريان شركت برفاب تماس
بگیرید.
9 9برای افزايش كيفيت خدمات و نظارت كامل بر خدماتي كه ارایه ميشود،
حتيالمقدور از تماس مستقيم با سرويسكاران و فروشندگان خودداري کرده
و با امور مشتريان شركت برفاب تماس بگیرید.
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معرفي اجزای محصول
 1محل خروجي آب گرم و نصب شير اطمينان

 8محل نصب شیر تخلیه

 2نشانگر درجه حرارت مخزن (ترمومتر)

 9محل ورود آب سرد

 3ولوم مدرج ترموستات

 1 1مغزی ورودی آب سرد

 4چراغ ترموستات

 1 1شیر یکطرفه

 5چراغ سيگنال

 1 1مهره و ماسوره

 6جعبة ترموستات

 1 1شیر فلکه

 7ترموستات ایمنی

 1 1ورودی آب سرد

توجه :با توجه به وضعيت و محل قرار گرفتن آبگرمكن در هنگام استفاده،
ميتوان محل شير تخليه و ورودي آب سرد ( 8و  )9را با يكديگر
جابهجا كرد.
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مشخصات فنی

انتخاب محل مناسب براي استقرار دستگاه
محل نصب آبگرمكن برقي را طوري انتخاب نماييد كه قطرات آب روي آن (بهويژه
جعبه ترموستات) ريخته و پاشيده نشود و محيط ،عاري از رطوبت باشد.
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روش نصب

 نصب محصول حتماً باید توسط سرویسکاران مجاز برفاب انجام شود.
 آبگرمكن را بايد در وضعيتي به لولههاي رفت و برگشت آب متصل نماييد كه
جعبة ترموستات و شير تخلية آن در دسترس قرار گيرد.
 جهت اتصال خروجي آب سرد ساختمان به ورودي آب سرد منبع آبگرمكن،
قطعات را مطابق شكل به محل ورود آب سرد آبگرمكن و لولة آب سرد ساختمان
متصل كنيد.
 شير اطمينان اين آبگرمكن بايد از نوع ترکیبی حرارتي -فشاري باشد .جهت
نصب شير اطمينان و اتصال لولة خروجي آب گرم در قسمت ( ،)1از يك سه راهي
استفاده كنيد.
 شير تخليه را به قسمت ( )8نشاندادهشده در فهرست قطعات متصل كنيد.
 پيش از روشن كردن آبگرمكن از پر بودن مخزن و برقراري جريان آب اطمينان
كشي شهري حتماً از شير
حاصل كرده و براي جلوگيري از برگشت آب گرم به لوله ِ
يكطرفه در قسمت ورودي آب سرد استفاده نماييد.
 آبگرمکن ممکن است از لوله تخلیه شیر اطمینان تخلیه شود .این لوله باید به
اتمسفر راه داشته باشد.
توجه :براي جلوگيري از تخلية مخزن آبگرمكن هنگاميكه فشار مخزن
باال است (در محلهايي كه آب مصرفي از طريق منبع يا مخزنهايي
تأمين ميگردد) حتم ًا از شيرهاي خودكار سوزني (واشري) استفاده
شود.
توجه :از نصب آبگرمکن در رختكن و يا سرويسهاي بهداشتي خودداري
بفرماييد.
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روش استفاده
•سيم برق آبگرمكن را به پريز ارتدار متصل كنيد .همزمان با ورود برق به
محصول چراغ سيگنال روشن ميشود.
•درجة ترموستات را بچرخانيد تا چراغ ترموستات روشن شود و سپس آنرا بر
روي درجة دلخواه قرار دهيد.
•درجة ترموستات بين  0تا  80درجة سانتيگراد قابل تنظيم است .توصيه
ميشود جهت استفادة مطلوب و افزايش عمر مفيد آبگرمكن برقي تا آنجا كه
ممكن است ،از دماي  70درجة سانتيگراد به باال استفاده نكنيد.
•آبگرمكن برقي برفاب بهطور اتوماتيك عمل کرده ،بر روي هر درجهاي كه
تنظيم شود بهطور خودكار روشن و خاموش ميشود و نياز به روشن و خاموش
كردن مجدد براي هر بار استفاده نيست.
•برای تخلیه آبگرمکن کافی است شیر تخلیه را باز کنید .شیر تخلیه باید به
سینک خروج یا کفشوی راه داشته باشد.
•لوله تخلیه متصل به شیر اطمینان باید برای تخلیه به صورت پیوسته به سمت
پایین باشد و در فضای عاری از سرما قرار گیرد.
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نكات ايمني

اين وسيله براي استفاده توسط افراد (از جمله كودكان) با ناتواني فيزيكي ،حسي
يا عقلي ،يا افراد بيتجربه و ناآگاه نيست ،مگر اينكه با حضور سرپرست مسئول در
قبال ايمني آنها و با نظارت يا دادن دستورالعمل استفاده از وسيله باشد.
كودكان بايد سرپرستي و نظارت شوند تا اطمينان حاصل شود كه با وسايل
بازي نمیكنند.

در هنگام نصب آبگرمكن برقي شير اطمينان آن را حتماً نصب كنيد.
از برقراري اتصال ارت دستگاه مطمئن شويد.
آبگرمكن برقي را هرگز بدون آب روشن نكنيد.
براي جلوگيري از خطر ،نصب و يا تعويض كابل تغذيه و ترموستات بايد توسط
تعمير كار مجاز يا شخص داراي صالحيت انجام شود.
در اثر باال رفتن فشار يا دماي آب درون مخزن ،ممكن است شير اطمينان عمل

كند و از لولة خروجي آن آب بيرون بريزد .بنابراين خروجي لوله بايد به سمت فضاي
آزاد باز نگه داشته شود.
مجرای تخلیه متصل به شیر اطمینان باید پیوسته و به صورت سرازیر و در
محیط عاری از سرما قرار گیرد.
شير اطمينان بايد به منظور زدودن رسوبات آهك و اطمينان از بسته نبودن آن،
به صورت منظم به كار انداخته شود.
اخطار :قبل از دست زدن به اجزاي الكتريكي ،تمام مدارهاي تغذيه بايد قطع
شوند.
توجه :اين آبگرمكن جهت ايمني بيشتر مجهز به ترموستات ايمني است كه
در شرايط اضطراري مدار برق آبگرمكن را قطع ميكند و آبگرمكن ديگر
روشن نخواهد شد .در صورت عملكرد ترموستات ايمني ،از دستكاري
آبگرمكن خودداري كنيد و با سرويسكار مجاز تماس بگيريد.
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سرويس كردن مخزن آب
•هر چند ماه يكبار شير آب ورودي آبگرمكن را ببنديد و يكي از شيرهاي آب
گرم ساختمان را باز كنيد.
•شير تخلية آبگرمكن را باز كنید تا آب منبع كام ً
ال تخليه شود.
•براي مدت كوتاهي شير آب ورودي به آبگرمكن را باز كنيد تا همة رسوباتِ
تهنشين شده در مخزن ،از طريق شير تخليه خارج شود.
•پس از آن شير تخليه را بسته و شير ورودي آب سرد را باز كنيد تا مخزن از
آب پُر شود.
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