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
9 9برای نصب و راهاندازي اوليه و استفاده از
شماره سريال محصول بههنگام تماس با امور مشتريان الزامي است.
9 9پس از نصب محصول توسط سرويسكاران مجاز شركت برفاب ،برای
فعالسازي ضمانت محصول ،با در دست داشتن «صورتحساب نصب
( ، »)C-F12با امور مشتريان شركت برفاب تماس بگیرید.
تذكر :براي بخاريهای برقي و كولرهاي پرتابل برفاب ،كه

مصرفكنندگان محترم مجاز به نصب هستند ،حداكثر يك هفته

پس از نصب برای فعالسازي ضمانت با امور مشتريان تماس بگیرید.
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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

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
 .1سقف
 .2تشتک
 .3پانل بغل
 .4پانل جلو
 .5درب عقب
 .6قاب دمپر
 .7پایه چرخ
 .8چرخ ترمزدار
 .9آبریز
 .10تخلیه آب
 .11آبنما
 .12صفحه کنترل و نمایشگر
 .13المپ LED

مزاياي کولر  BF5-Oبرفاب
* پد سلولزی که بهجای پوشال مورد استفاده قرار گرفته باعث باال رفتن بازده
تبخير میشود و با محيط سازگار است.
* مخزن آب با ظرفيت باال 45 ،ليتر ،امكان آبرساني در ساعتهاي طوالني را
فراهم ميكند.
* گردش هواي خروجي در زواياي مختلف به سمت چپ و راست باعث آرامش

بيشت ِر مصرفکننده ميشود.
* امكان تنظيم زمان بهمنظور صرفهجويي در مصرف انرژي وجود دارد.
* امكان انجام كلية عملكردها توسط كنترل از راه دور وجود دارد.
* داراي  3سرعت مختلف هوادهی است.
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نکتههای ایمنی
• •جهت اتصال دو شاخة اين دستگاه به پريز برق ،حتماً از پريز ارتدار استفاده
کنيد.
• •سطح آب مخزن نبايد بيش از باالترين سطح تعيينشده باشد و هنگام عمل
خنكسازي سطح آب نبايد كمتر از سطح تعيين شده باشد( .سطح آب توسط توپي
نمايشگر آب مشخص ميشود).
• •با توجه به چرخدار بودن كولر ،قبل از جابهجايي ،دو شاخه را از پريز خارج کنید
و هنگامي كه درون مخزن آب وجود دارد ،در زمان جابهجايي سعي كنيد كولر
تكانهاي شديد نخورد تا از ريختن آب جلوگيري شود.
• •روي كولر چيزي قرار ندهيد و سعي كنيد در فاصلة يك متر جلو و عقب آن فضا
آزاد باشد.
• •كولر را در مجاورت پرده و سطوح انعطافپذير قرار ندهيد.
• •هنگام تميز كردن يا تعمير كولر یا باز کردن در عقب و پد سلولزی ،ابتدا آن را
خاموش كنيد و سپس دوشاخه را از پريز بكشيد.
• •جهت تميز كردن قسمتهاي بيروني كولر از يك تكه پارچة نرم و مواد شويندة
خنثي مانند مايع ظرفشويي استفاده كنيد و مواد سفيدكننده و جوهر نمك،
حاللهايي مانند استن ،بنزين ،تينر و غیره بهكار نبريد.
• •نباید به هيچكدام از قطعات پانل كنترل آب برسد؛ چراكه موجب صدمه ديدن
قطعات الكترونيكي خواهد شد.
• •هنگام پُر كردن مخزن آب ،كولر را خاموش و حتياالمكان دو شاخة برق را از
پريز خارج کنید.
• •بدنة اين كولر تماماً پالستيكي است؛ لذا در هنگام جابهجايي مراقب باشيد تحت
فشار قرار نگيرد يا ضربهاي بر آن وارد نشود.
• •هیچگاه پرههای عمودی جهت باد را با دست تغییر ندهید؛ این کار سبب بههم
خوردن تنظیم یا خرابی موتور گردش پرهها میشود.
4

نصب و راهاندازی

 .1بستهبندي كولر را باز كنيد و كولر را بيرون آوريد.
 .2كولر را در محلي قرار دهيد كه حتياالمكان كمترين جابهجايي را داشته باشد .کولر
بايد در نزديكي در يا پنجرهای باز قرار داشته باشد تا هواي تازه وارد آن شود .توصيه
ميشود محل ديگري نیز برای خروج هوا وجود داشته باشد تا جرياني از هواي تازه و
خنك در محل برقرار شود.
 .3بهتر است خروجي هواي كولر مستقيماً بهسمت وسايل الكتريكي و الكترونيكي نباشد.
پيچ چرخها را در محل مشخصشده
 .4ابتدا ِ
روي پايه قرار دهيد و از سمت باال با واش ِر
تخت و واشر فنري و مهرۀ كالهي بهوسيلۀ
آچار ببندید .مجموعۀ پايه از سمتی كه
چرخ ترمزدار بهطرف جلوی كولر قرار
ميگيرد ،با هشت پيچ به كولر متصل
میشود.
 .5مخزن كولر را با آب پُر كنيد.
* دريچة ورودي آب را باز کنید و آب را
توسط ظرفي مناسب درون مخزن بريزيد( .به شاخص سطح آب توجه کنید).
 .6دو شاخه را به پريز برق وصل كنيد .كولر در حالت آمادهبهكار قرار ميگيرد .سپس
كليد  ON/OFFرا فشار دهيد و با توجه به توضیحات بعدی ،نوع عملكرد را ،آن طور
كه ميخواهيد ،انتخاب نماييد.
همچنين ميتوان كولر را با استفاده از كنترل از را ه دور مورد استفاده قرار داد كه
عملكردهاي آن مشابه عملكردهاي صفحة كنترل است.
• •توجه مهم :در اولین نوبت استفاده از کولر ،برای جلوگیری از
مسدود شدن مجراهای آب و افزایش عمر پد سلولزی ،حتم ًا پس از
 24ساعت آب مخرن را تعویض کنید و مخزن را شستوشو دهید.
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نشانگرها و استفاده از محصول

زمانيكه دوشاخة برق را به پريز متصل كنيد ،نشانگر  Powerروي صفحة نمايش
محصول روشن ميشود و كولر در حالت آمادهبهكار قرار ميگيرد.
 .1روشن و خاموش ()ON/OFF
درصورتيكه در حالت آمادهبهكا ِر دستگاه دكمه  ON/OFFرا فشار دهيد ،كولر
روشن ميشود و در سرعت كم شروع به كار ميكند.
 .2خنكسازي ()Cooling
پس از روشن كردن كولر با فشار دكمة  ،Coolپمپ روشن ميشود .فشار مجدد اين
دكمه باعث ميشود عمل خنكسازي متوقف شود.
* هشدار :هرگز پمپ بدون آب راه اندازي نشود.
 .3سرعت باد ()Speed
پس از روشن كردن كولر ،دستگاه با سرعت كم ( )Lowشروع به كار ميكند .با
فشار دادن دكمه  Speedسرعت باد ميتواند از كم به متوسط و با فشار مجدد
دکمه به زیاد و برعكس تغيير كند و نشانگرهاي مرتبط با آنها روي صفحة نمايش
روشن ميشوند.
 .4چرخش به راست و چپ ()Swing
پس از روشن كردن كولر ،با فشار دادن اين دکمه ،چرخش پرههاي عمودي در
جهتهاي چپ و راست شروع ميشود .با فشار مجدد اين دكمه حركت پرهها
متوقف ميشود.
 .5تايمر ()Timer
پس از روشن كردن كولر ،با فشار دادن اين دكمه عملكرد تايمر شروع ميشود
و ميتوان زمان آن را از  1تا  8ساعت تنظيم كرد .پس از سپري شدن زمان
تنظيمشده كولر خاموش خواهد شد.
 .6المپهاي تزئيني ()LED
وقتي كولر روشن شد با فشار دادن اين دكمه ،دو رديف المپ تزئيني  LEDدر باال
و پايين قاب دمپر روشن ميشوند كه به صورت خودكار رنگ آنها تغيير ميكند .با
فشار مجدد اين دكمه ،المپها خاموش ميشوند.
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سرویس و نگهداری کولر
هرگاه ميخواهيد كولر را پس از مدتي كه از آن استفاده نشده مجددا ً راهاندازي
كنيد ،كولر بايد سرويس شود .همچنين در طول مدت استفاده نيز دستگاه باید
بهصورت ماهيانه سرویس شود.
* د ِر عقب و پد سلولزي:
 پيچهاي در عقب را باز كنيد ،در رابه سمت باال فشار داده و سپس به سمت بيرونبكشيد تا در عقب بههمراه پد سلولزي خارج شود.
 با فشار دادن فنر نگهدارندة پينهاي پد ،فنر و واشر پالستيكي زير آن را درآوریدو پدها را از محل خود خارج كنيد .پد را با آب بشویید و در جاي خود قرار دهيد.
(برای شستوشوي پد از فشار آب باال استفاده نكنيد).
* لولة آبريز و مجاري آبرسان را بازديد كنيد و مطمئن شويد رسوبات ،مجاري آن
را مسدود نكرده باشند.
* پمپ و شيلنگ آبرسان را باز كنيد؛ نبايد روي پمپ رسوب گرفته باشد.
* مطمئن شويد اثري از ترشحات آب بر بدنه و اطراف موتور وجود ندارد.
* برای جلوگيري از تجمع رسوبات در مخزن ،درپوش تخلية مخزن را باز کنید و
مخزن را نيز شستوشو دهيد.
* اگر براي مدتي از كولر استفاده نميكنيد ،آب آن را تخليه و دوشاخه را از پریز
برق جدا كنيد.
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مشخصات فني

نقشة برق کولر  BF5-Oبرفاب
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ابعاد كولر

9

