معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

اوکُباتُر DAVID YP-90
راٌىمایی ٌای عمُمی :
 -1دطتگاٍ را در هحل هٌاطة قزار دُیذ اس قزا ردادى دطتگاٍ در م جاّرت
دطتگاُِای حزارتی ّ تزّدتی  ،هحل ُای پزطزّصذا  ،پٌجزٍ ّ ًْر هظتقین
آفتاب خْدداری ًواییذ.
 -2تزای تویش کزدى هحفظَ دطتگاٍ اس هْاد ضذعفًْی کٌٌذٍ هاًٌذ ُایژى ّ
دکًْکض اطتفادٍ ًواییذ .تزای تویش کزدى طایز قظوت ُای دطتگاٍ هحذّدیتی
ّجْد ًذارد .تُجً :تزای تویش کزدى دطتگاٍ اس الکل اطتفادٍ وىمایید.
 -3حذاقل  10دقیقَ قتل اس قزار دادى ًْساد در دطتگاٍ  ،آى را رّشي ًوْدٍ
تا تَ شزایط ثثات حزارتی تزطذ.
 -4تا حذ هوکي اس خارج کزدى طٌظْر پْطتی خْدداری ًواییذ.
 -5در صْرت ًیاس تَ اطتفادٍ اس رطْتت  ،تایذ اس آب هقطز اطتفادٍ ًوْد ّ تعذ اس ُز تار اطتفادٍ  ،هحفظَ شظتشْ ّ آب آى
تعْیض گزدد.

راٌىمای استفادي از دستگاي:
 .1تا اطتفادٍ اس کلیذ  ( POWERکٌار دطتگاٍ ) دطتگاٍ را رّشي ًواییذ.
 .2تزای تٌظین ُز پاراهتز تایذ چزاغ کلیذ  ّ Keypad Lockچزاغ پاراهتز هْرد ًظز ُوشهاى رّشي تاعد.
 .3تا فشزدى کلیذ  ّ Keypad Lockطپض کلیذ ً Air Modeوایشگز دطتگاٍ در حال چشوک سدى (در حالت )Air
دهای  32 cدرجَ را ًشاى هیذُذ  .تا اطتفادٍ اس کلیذُای

ّ

دهای هْرد ًظز را اًتخاب ک

ردٍ ّ طپض کلیذ

 Keypad Lockرا تزای تاییذ تٌظین فشار دُیذ.
 .4تزای تٌظین حالت  skinاتتذا کلیذ  ّ Keypad Lockطپض کلیذ  Baby Modeرا فشار دُیذ ّ تا اطتفادٍ اس
کلیذ ُای

ّ

دهای هْرد ًظز را اًتخاب ّ تا فشزدى هجذد کلیذ  Keypad Lockآى را تاییذ ًواییذ.

 .5در صْرت ًیاس ًذاشتي تَ دطتگاٍ تا اطتفادٍ اس کلیذ  powerدطتگاٍ را خاهْع کٌیذ.
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پیامٍای خطای دستگاي:
علت آالرم

رَشه شدن LED
POWER

ایزاد در طیظتن تغذیَ یا فیْسُای دطتگاٍ

FAN

هشکل  FANیا تاال رفتي غیزعادی دهای اطزاف في

SENSOR

 Skin، Sensorیا  Airهشکل دارد

OVERHEAT

دهای هحفظَ تاالتز اس  38درجَ اطت

DEVIATION

ایجاد اختالف دها تیي هقذار ًشاى دادٍ شذٍ تْطط ًوایشگز ّ هقذار تٌظین شذٍ ( )-+2تَ دلیل
عْاهل هحیطی یا خزاتی دطتگاٍ

SYSTEM

تا ّاحذ فٌی شزکت تواص تگیزیذ

آالرم ُای صْتی تْطط کلیذ  Silence/Resetغیز فعال هیشْد  .چزاغ هزتْط تَ آالرم در صْرت تزطزف شذى هشکل ،
خاهْع هیشْد .در صْرت تزطزف ًشذى هشکل پض اس  5دقیقَ هجذدا آالرم صْتی فعال هیشْد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید .

معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

