
مصرف كنندة گرامي

گروه توليدي برفاب مفتخر است با سال ها تجربه در توليد انواع لوازم خانگي و كسب 
افتخارات مختلف، محصوالت خود را هم زمان در بازارهاي داخلي و بين المللي عرضه كند.

دوقلو،  لباس شويي  ماشين  فريزر،  يخچال  آبي،  كولر  انواع  شامل  برفاب  محصوالت 
آبگرمكن هاي برقي و گازسوز، بخاري برقی و فريزر صندوقی است كه همگي براساس 

استانداردهاي ملی و بين المللی معتبر توليد و عرضه مي شوند.
ضمن سپاس از انتخاب شما، خواهشمنديم حتماً به مندرجات اين دفترچه كه شما را براي 

نصب و استفاده از كولر آبی مدل BF5-O راهنمايي مي كند توجه فرماييد.

توجه:
برای نصب، سرويس يا خدمات پشتيبانی محصول، حتماً با امور مشتريان 
برفاب به شمارة 88883733 )021( تماس بگيريد. برای استفاده از 
شرایط ضمانت و خدمات بعدی، الزم است که محصوالت توسط 
سرویس کاران مجاز شرکت نصب و راه اندازی شوند و یک نسخه 
از   )C-F12( برفاب  شرکت  مجاز  سرویس کار  صورت حساب  از 
دارای  برفاب  مجاز  سرويس كاران  همۀ  باشد.  دریافت شده  ایشان 
كارت شناسايی اين شركت هستند و شما می توانيد در زمان مراجعه 

كارت شناسايی وی را كنترل بفرماييد. 
هر نوع نظر، پيشنهاد يا شكايت خود را به امور مشتريان شركت برفاب 

اطالع دهيد. برفاب هميشه آمادة شنيدن صدای شماست. 
CRM@barfab.ir
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معرفي اجزای محصول  

  مزایاي کولر BF5-O برفاب
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بازده  رفتن  باال  باعث  گرفته  قرار  استفاده  مورد  پوشال  به جای  كه  سلولزی  پد   *
تبخير می شود و با محيط سازگار است.

را  امكان آب رساني در ساعت هاي طوالني  ليتر،  باال، 40  با ظرفيت  * مخزن آب 
فراهم مي كند.

آرامش  باعث  به سمت چپ و راست  * گردش هواي خروجي در زواياي مختلف 
بيشتِر مصرف كننده مي شود.

* امكان تنظيم زمان به منظور صرفه جويي در مصرف انرژي 
* امكان انجام كليۀ عملكردها توسط كنترل از راه دور 

* داراي 2 سرعت مختلف هواي خروجي

1. سقف

2. تشتک

3. پانل بغل

4. پانل جلو

5. درب عقب

6. قاب دمپر

7. پایه چرخ

8. چرخ ترمزدار

9. آبریز

10. تخلیه آب

11. آب نما
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نکته های ایمنی

از پريز ارت دار استفاده  • جهت اتصال دو شاخۀ اين دستگاه به پريز برق، حتماً 
كنيد.

و هنگام عمل  • باشد  تعيين شده  باالترين سطح  از  بيش  نبايد  سطح آب مخزن 
خنك سازي سطح آب نبايد كم تر از سطح تعيين شده باشد. )سطح آب توسط توپي 

نمايشگر آب مشخص مي شود.(
با توجه به چرخ دار بودن كولر، قبل از جابه جايي، دو شاخه را از پريز خارج كنيد  •

كولر  كنيد  زمان  جابه جايي سعي  در  دارد،  و هنگامي  كه درون مخزن آب وجود 
تكان هاي شديد نخورد تا از ريختن آب جلوگيري شود.

روي كولر چيزي قرار ندهيد و سعي كنيد در فاصلۀ يك متر جلو و عقب آن فضا  •
آزاد باشد.

كولر را در مجاورت پرده و سطوح انعطاف پذير قرار ندهيد.  •
هنگام تميز كردن يا تعمير كولر يا باز كردن در عقب و پد سلولزی، ابتدا آن را  •

خاموش كنيد و سپس دوشاخه را از پريز بكشيد.
جهت تميز كردن قسمت هاي بيروني كولر از يك تكه پارچۀ نرم و مواد شويندة  •

نمك،  جوهر  و  سفيدكننده  مواد  و  كنيد  استفاده  ظرف شويي  مايع  مانند  خنثي 
حالل هايي مانند استن، بنزين، تينر و غيره به كار نبريد.

نبايد به هيچ كدام از قطعات پانل كنترل آب  برسد؛ چراكه موجب صدمه ديدن  •
قطعات الكترونيكي خواهد شد.

هنگام پُر كردن مخزن آب، كولر را خاموش و حتي االمكان دو شاخۀ برق را از  •
پريز خارج كنيد.

بدنۀ اين كولر تماماً پالستيكي است؛ لذا در هنگام جابه جايي مراقب باشيد تحت  •
فشار قرار نگيرد يا ضربه اي بر آن وارد نشود.

هيچ گاه پره های جهت باد را با دست تغيير ندهيد؛ اين كار سبب به هم خوردن  •
تنظيم يا خرابی موتور گردش پره ها می شود.
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نصب و راه اندازی
1. بسته بندي كولر را باز كنيد و كولر را بيرون آوريد.

2. كولر را در محلي قرار دهيد كه حتي االمكان كم ترين جابه جايي را داشته باشد. كولر 
بايد در نزديكي در يا پنجره ای باز قرار داشته باشد تا هواي تازه وارد آن شود. توصيه 
مي شود محل ديگري نيز برای خروج هوا وجود داشته باشد تا جرياني از هواي تازه و 

خنك در محل برقرار شود.
3. بهتر است خروجي هواي كولر مستقيماً به سمت وسايل الكتريكي و الكترونيكي نباشد.

4. ابتدا پيِچ چرخ ها را در محل مشخص شده 
روي پايه قرار دهيد و از سمت باال با واشِر 
تخت و واشر فنري و مهرة كالهي به وسيلۀ 
كه  سمتی  از  پايه  مجموعۀ  ببنديد.  آچار 
قرار  كولر  جلوی  به طرف  ترمزدار  چرخ 
متصل  كولر  به  پيچ  هشت  با  مي گيرد، 

می شود.
5. مخزن كولر را با آب پُر كنيد.

* دريچۀ ورودي آب در جلوی كولر را باز 
كنيد آب را توسط ظرفي مناسب درون مخزن بريزيد. )به شاخص سطح آب توجه 

كنيد.( 
6. دو شاخه را به پريز برق وصل كنيد. كولر در حالت آماده به كار قرار مي گيرد. سپس 
كليد ON/OFF را فشار دهيد و با توجه به توضيحات بعدی، نوع عملكرد را، آن طور 

كه مي خواهيد، انتخاب نماييد.
همچنين مي توان كولر را با استفاده از كنترل از راه  دور مورد استفاده قرار داد كه 

عملكرد هاي آن مشابه عملكرد هاي صفحۀ كنترل است.

از  • جلوگیری  برای  کولر،  از  استفاده  نوبت  اولین  در  مهم:  توجه 
مسدود شدن مجراهای آب و افزایش عمر پد سلولزی، حتمًا پس از 

24 ساعت آب مخرن را تعویض کنید و مخزن را شست وشو دهید.
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زماني كه دوشاخۀ برق را به پريز متصل كنيد، نشانگر Power روي صفحۀ نمايش 
محصول روشن مي شود و كولر در حالت آماده به كار قرار مي گيرد. 

 )ON/OFF(  1. روشن و خاموش
را فشار دهيد، كولر   ON/OFF آماده به كاِر دستگاه دكمه  درصورتي كه در حالت 

روشن مي شود و در سرعت كم شروع به كار مي كند.
 )Cooling( 2. خنك سازي

پس از روشن كردن كولر با فشار دكمۀ Cool، پمپ روشن مي شود. فشار مجدد اين 
دكمه باعث مي شود عمل خنك سازي متوقف شود.
* هشدار: هرگز پمپ بدون آب راه اندازي نشود.

 )Speed( 3. سرعت باد
پس از روشن كردن كولر، دستگاه با سرعت كم )Low( شروع به كار مي كند. با 
فشار دادن دكمه  Speed سرعت باد مي تواند از كم به زياد و برعكس تغيير كند و 

نشانگرهاي مرتبط با آنها روي صفحۀ نمايش روشن مي شوند.
 )Swing( 4. چرخش به راست و چپ

پره هاي عمودي در  اين دكمه، چرخش  دادن  فشار  با  از روشن كردن كولر،  پس 
پره ها  حركت  دكمه  اين  مجدد  فشار  با  مي شود.  شروع  راست  و  چپ  جهت هاي 

متوقف مي شود. 
 )Timer( 5. تايمر

تايمر شروع مي شود  عملكرد  اين دكمه  دادن  فشار  با  كولر،  روشن كردن  از  پس 
زمان  شدن  سپري  از  پس  كرد.  تنظيم  ساعت   8 تا   1 از  را  آن   زمان  مي توان  و 

تنظيم شده كولر خاموش خواهد شد.
)LED( 6. المپ هاي تزئيني

وقتي كولر روشن شد با فشار دادن اين دكمه، دو رديف المپ تزئيني LED در باال 
و پايين قاب دمپر روشن مي شوند كه به صورت خودكار رنگ آنها تغيير مي كند. با 

فشار مجدد اين دكمه، المپ ها خاموش مي شوند.

نشانگرها و استفاده از محصول
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سرویس و نگه داری کولر
راه اندازي  از آن استفاده نشده مجدداً  از مدتي كه  هرگاه مي خواهيد كولر را پس 
بايد  نيز دستگاه  استفاده  بايد سرويس شود. همچنين در طول مدت  كنيد، كولر 

به صورت ماهيانه سرويس شود.
* دِر عقب و پد سلولزي:

- پيچ هاي در عقب را باز كنيد، در رابه سمت باال فشار داده و سپس به سمت بيرون 
بكشيد تا در عقب به همراه پد سلولزي خارج شود.

- با فشار دادن فنر نگه دارندة پين هاي پد، فنر و واشر پالستيكي زير آن را درآوريد 
و پدها را از محل خود خارج كنيد. پد را با آب بشوييد و در جاي خود قرار دهيد. 

)برای شست وشوي پد از فشار آب باال استفاده نكنيد.(
* لولۀ آبريز و مجاري آب رسان را بازديد كنيد و مطمئن شويد رسوبات، مجاري آن 

را مسدود نكرده باشند.
* پمپ و شيلنگ آب رسان 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 تخليۀ مخزن را باز كنيد و 

مخزن را نيز شست وشو دهيد. 
* اگر براي مدتي از كولر استفاده نمي كنيد، آب آن را تخليه و دوشاخه را از پريز 

برق جدا كنيد.
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مشخصات فني

نقشة برق کولر BF5-O برفاب



  ابعاد کولر
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