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سخنی با شما

با سالم

بیـش از سـه دهـه قبـل با هدف پاسـخگویی بـه نیازهایی کـه در ایـن صنعت وجود داشـت پا به عرصـه نهادیم 

و همـواره تالشـمان در جهـت بکارگیـری تکنولوژی، مـواد اولیه باکیفیـت و همکارانی متخصص درجهت رشـد 

و ارائـه محصوالتـی بـا کیفیـت هرچه بیشـتر وخدماتی متمایز برای شـما مصـرف کننده محترم بوده اسـت. در 

ایـن راه،کیفیـت و خدمـات را تمایـز ندانسـته ایم و آن را حق مسـلم مصرف کنندگان محترم بر شمــــرده ایم.

ضمـن تشـکر از ُحسـن انتخـاب شـما بـه اطـالع مـی رسـاند در فرآینـد تولید ایـن محصـول از دانـش و تجربه 

و تکنولـوژی روز تولیـد کننـدگان اروپایـی، مـواد اولیـه و قطعـات اسـتاندارد و بـا کیفیـت بهـره گرفته شـده تا 

بتوانیـم حداکثـر ایمنـی و آرامـش خاطـر بـه همـراه بهینـه ترین مصـرف انـرژی را برای شـما به ارمغـان آورده 

شیم. با

خواهشـمندیم جهـت بهـره گیـری از نصـب رایگان، ضمانت دو سـاله محصـول و خدمات بعد از فـروش تنها از 

طریـق تکنسـین مجـاز این شـرکت نسـبت به نصـب و راه اندازی ایـن محصول اقـدام فرمایید.
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چرا هود آشپزخانه؟
بخار و دودهای ایجاد شده در فرآیند پخت و پز میتواند باعث صدمه های جبران ناپذیری به سیستم تنفسی 

آشپز و تمامی افرادی که در محیط آشپزخانه حضور دارند شود.دیوارها را مرطوب نموده و برای دکوراسیون 

خانه و آشپزخانه نیز زیان دارد.

بوهای قوی ایجاد شده در فرآیند پخت و پز میتواند در سراسر فضای خانه منتشر شود و بخارحاصل از عمل 

سرخ کردن میتواند در اطراف اجاق رسوب ایجاد کند. با توجه به بسیاری از فواید کاربردی هود و برای داشتن 

ترکیب زیباتر در آشپزخانه ،نیاز به هود احساس می شود.
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نکات ایمنی
هنگام استفاده از اجاق گاز حتی برای داغ کردن آب کتری حتما هود را روشن نمایید.. 1
از قرار دادن هر نوع کباب پز روی اجاق گاز خودداری فرمایید.. 2
ابعاد و مقدار شعله های گاز را متناسب با ابعاد ظرف خوراک پزی تعیین کنید تا از سرایت مستقیم . 3

شعله به هود جلو گیری شود.
هود را در معرض شعله مستقیم گاز قرار ندهید. به عبارت دیگر شعله گاز را بدون کتری یا قابلمه روشن نکنید.. 4
به نسبت تعداد شعله های روشن اجاق گاز  دور موتور را افزایش دهید.. 5
 از اجاق گاز به عنوان وسیله گرمایشی منزل استفاده نشود.. 6
حداقل فاصله بین اجاق گاز و هودهای افقی 650 میلی متر و هودهای زاویه دار600 میلی متر می باشد.. 7
هر گز لوله خروجی هود با دود کش بخاری یا آبگرمکن مشترک نباشد.. 8
 از هر گونه عملی که باعث ایجاد شعله  زیر هود شود جدا خودداری فرمایید.. 9
در هنگام سرویس و یا نظافت هود ابتدا از قطع بودن برق ورودی آن مطمئن شوید.. 10
حتی االمکان فیلتر هود را به صورت ماهیانه شستشو داده و هر سه ماه یک بار تعویض نـمایید.. 11
جهت نظافت هود از اسفنج نـم دار آغشته به آب استفاده نـمایید.. 12
از مواد پاک کننده و قوی مانند تینر یا سفید کننده و موادی که باعث آسیب رساندن به سطح هود . 13

شود استفاده نکنید.
گردد                                            . 14 مــی  مــحصول  روی  وخش  خـط  ایجاد  باعــث  که  ابزاری  از  هــود  کـــردن  تـمیز  برای 

) مانند سیم ظرفشویی و اسکاچ ( بپرهیزید.
به هنگام استفاده همزمان از هود اجاق خوراک پزی و وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت های دیگر، . 15

تهویه اتاق باید به طور مناسبی انـجام شود.
چنانچه هود در زمان الزم و مناسب نظافت نشود و فیلترهود طبق دستور العمل تعویض نگردد، خطر . 16

آتش سوزی وجود دارد.
هشدار: قسمت های در دسترس مـمکن است در هنگام استفاده از وسایل پخت پز گرم شود.. 17
هوای خروجی هود، نباید در دودکشی تـخلیه شود که برای خروج دود وسایل گاز سوز یا وسایلی با سوخت . 18

های دیگر استفاده می گردد.
هشدار: این وسیله برای استفاده با واحد های گرمازای صفحه ای گاز سوز در نظر گرفته نشده است.. 19
هود نباید در معرض شعله مستقیم قرار گیرد.. 20
دقت فرمایید هنگام نصب هود، حتما از وسیله ای جهت قطع همزمان دو قطب )فاز و نول( استفاده شود.. 21
جهت عملکرد صحیح محصول از دستگاه محافظ برق شهری استاندارد باید استفاده گردد.. 22
این وسیله برای استفاده توسط افراد ) از جمله کودکان ( با ناتوانی فیزیکی، حسی یا عقلی، یا افراد بی تـجربه . 23

و نا آ گاه، نیست مگر اینکه با حضور سرپرست مسئول در قبال ایمنی آنها و با نظارت یا دادن دستورالعمل 
استفاده از وسیله باشد.

کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند تا اطمینان حاصل شود که با وسایل بازی نـمی کنند.. 24

رعایت نکردن موارد فوق موجب ابطال ضمانت می شود.
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تذکر:
افزایش . 1 الی %40  لوله خروجی، صدای هود %10  یاد شده در نصب  در صورت رعایت نکردن موارد 

خواهد یافت.

طول لوله را به مقدار الزم)به طوری که لوله هیچ انحنایی نداشته باشد( از خروجی هود تا محل . 2

لوله بیشتری الزم باشد باعث  خروجی آشپزخانه در نظر گرفته و نصب کنید. در صورتی که طول 

کاهش مکش و افزایش صدا می شود.

درست غلط غلط

نکته ای درباره نصب هود آشپزخانه بر روی دیوار

نکاتی در مورد ارتباط با اتصاالت لوله خروجی

لطفا قبل از بستن و نصب لوله خروجی به نکات زیر توجه فرمائید:

هر چه لوله خروجی زانویی کمتر ، طول کمتر و قطر بیشتری داشته باشد ، مکش ) تخلیه هوا( بهتر انجام 

شده و صدا نیز در کمترین حالت خود قرار میگیرد)مانند جدول زیر(:

میزان ُافت مکش زشرح نصب لولهردیف

5%  الی  10%به ازای هر 1متر افزایش طول لوله1

3%به ازای 1 زانویی 45 درجه2

9%به ازای 1 زانویی 90 درجه3

17%به ازای 2 زانویی 90 درجه4
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نحوه اتصال صحیح به برق شهر 

هود آشپزخانه کن با برق 220 ولت شهری کار می کند. اگر بند تغذیه صدمه ببیند برای جلوگیری از خطر 

یا تعمیرکار مجاز یا شخص دارای صالحیت مشابه تعویض شود. لطفا دقت فرمایید  باید توسط سازنده 

کابل ورودی برق هود را توسط ترمینال  به برق اصلی ساختمان وصل نـموده و هرگز از سیم رابط استفاده 

نفرمایید . )بند شماره 25 اداره استاندارد ملی ایران (

امکان قطع همزمان هر دوقطب ) فاز و نول ( کابل تعذیه در مسیر سیم کشی ثابت با استفاده از کلید مناسب 

که مستقیما  به ترمینال های تغذیه متصل می گردد، در نظر گرفته شود. ) بند 2-2 استاندارد 1562-1(

لوازم مورد نیاز جهت نصب

دریل انبردست قیچی آهن ُبر

کابل های اصلی
برق ساختمان

جعبه تقسیم برق

 کابــل هــای بــرق
ــود ه

مداد

مترپیچ گوشتیترازسیم لـخت کن
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دستور المعل نصب 

هودهای افقی بایستی حداقل در فاصله 650 میلی متری و هود های زاویه دار در فاصله 600 میلی  ●
متری از سطح اجاق گاز نصب گردد . اگر در دستور العمل اجاق گاز نصب شده فاصله بیشتری قید 

شده،از آن پیروی کنید.

تمامی هود های  لوازم خانگی کن را می توان با لوله خروجی متصل به دود کش ساختمان استفاده کرد. ●

نکته در ارتباط با لوله خروجی : دود های آشپزخانه از طریق دود کش به بیرون هدایت می شود. برای 	 
رسیدن به بیشترین اثر مکش و به منظور کاهش صدای هود ، به شما یادآوری می شود از دودکش با 

قطر حداقل 12 سانتی متر با سطح داخلی صاف، با انحنای کم و طول کوتاه استفاده کنید.

نکته در ارتباط با فیلتر: در نظر داشته باشید برای هودی که به دودکش متصل نشده ومجهز به فیلتر 	 
کربن فعال شده است ، دودهای آشپزخانه پس از فیلترها فقط بوی آنها جذب می شود و دوباره به 
فضای آشپزخانه بر می گردند. بنابر این توصیه می شود تا جای ممکن از هودهای با لوله خروجی که 

به دودکش ساختمان متصل می شود ، استفاده نمایید.

دستور المعل استفاده 
هودها به یک موتور چند سرعته مجهز شده که بهتر است در شرایط عادی ، از سرعت پایین آن استفاده 
نمایید و فقط در زمانی که بو یا دود سنگین در فضا هست ، سرعت های باالتر رابه کار ببرید. الزم است 
به محض اینکه شروع به آشپزی می کنید هود را نیز روشن نمایید و تا زمانی که بو از آشپزخانه حذف شود 

روشن نگه دارید که معموال این زمان 5 تا 10دقیقه بعد اتمام آشپزی می باشد.
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دستور العمل نگهداری 
لطفا بالفاصله بعد از نصب هود ،آنرا کامال تمیز نمایید . به منظور حذف هر گونه  نا خالصی و اثر چسب ، الیه  ●

محافظ از سطح هود را کامال بردارید. هر ماه حداقل یک بار قسمت های داخلی و خارجی هود را تمیز کنید.

هود را با اسفنج نم دار آغشته به کمی پاک کننده خنثی ) پاک کننده های ماشین ظرفشویی ( تمیز  ●

کنید تا ذرات چربی در حد امکان برداشته شوند . سپس با پارچه مرطوب تمامی مواد پاک کننده را 

به دقت در جهت خطوط و جالی استیل پاک کنید. این کار ) خشک کردن استیل ( به خصوص در 

مناطقی که آب آنجا کمی سخت و با امالح و آهک باشد بسیار مهم است .

هرگز اجازه ندهید که خاک و غبار در قسمت های داخلی یا خارجی هود جمع شود . ●

برای تمیز کردن قسمت های خارجی هود ، از اسید یا محصوالت پایه ا سیدی  و نیز از اسفنج  زبر استفاده نشود. ●

در  ● به خصوص  لوله های خروجی  تمیزی  در  قابل شستشو  فلزی  فیلترهای   نظافت  آنجایی که  از 

زانویی ها و گلو یی ها موثر است ، بنابر این در نظافت فیلترها توجه ویژه ای داشته باشید و حداقل 

در ماه یک بار آنها را با آبگرم، همراه با کمی مایع شستشو یا در ماشین ظرفشویی بشویید.

توجه :
چربی هایی که در فیلتر جمع می شوند به راحتی قابل آتش سوزی هستند. لذا نظافت اصولی و دوره ای فیلتر های 

فلزی قابل شستشو ، مطابق با دستور العمل ، اکیدا توصیه می گردد . در ضمن نیازی به شستشو فیلترهای کربن فعال 

شده فیلترهای زغالی نمی باشد  ولی بهتر است هر 2 تا 3 ماه ، بسته به استفاده شما از هود ، آنها را تعویض کنید.

ماشین ظرفشویی
یا آب ولرم
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هود های زیر کابینتی 2000 و 4000

طریقه و محل نصب هودهای مدل 2000 و 4000
این هودها باید حداقل در فاصله 65 سانتیمتری از سطح اجاق گاز بوسیله 4 عدد پیچ ومهره در زیر کابینت 

مخصوص هود و دو عددپیچ و رول پالک به دیوار نصب گردند.

توجه:

خواهشمند است سعی شود هود از بغل کابینت نصب نشود.

نحوه اتصال لوله خروجی هوا به هود زیر کابینتی 

لطفا در هود های زیر کابینتی از قطر لوله cm 12 استفاده شوند تا عمل تخلیه هوا به سهولت انجام گیرد  

در صورت استفاده ازلوله با قطر cm 10 هود تولید صدا خواهد کرد.

تـخلیه هواسایزرنگمدل
(متر مکعب بر ساعت)

 تعداد دور
تعداد موتورموتور

سفید،قهوه ای،زرشکی،مشکی2000
نـما مسی ،نـما نقره ای،طرح چوب

60
80
90
100

45032

سفید،قهوه ای،زرشکی،مشکی4000
نـما مسی ،نـما نقره ای،استیل

60
80
90
100

45032

65 cm
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نحوه استفاده از کلید های موتور و المپ 2000 و 4000

مدل 4000

کلید المپ: برای خاموش و روشن کردن المپ دستگاه
کلیدOFF: برای خاموش کردن موتور دستگاه

کلید 1 و 2 و 3 :برای انتخاب کردن دور موتور

کلید المپ

کلید المپ

کلید خاموش

کلید فن چپ

کلید فن راست

کلید دور 2موتور

کلید دور 3موتور

کلید دور موتور 1

کلید دور موتور 2
کلید دور موتور 3

مدل 2000

کلید المپ: برای خا موش و روشن کردن المپ دستگاه.

کلید فن: هودهای دوموتوره دارای کلید مجزا می باشند، به این صورت که با روشن کردن کلید فن 

)راست یا چپ یا هر دو( موتور با دور 1 روشن میشود، بدین روش می توان جهت مصارف کم از یک موتور 

استفاده نـمود.

کلید دور 2: افزایش دور، یک موتور یا هردو موتور از 1 به دور 2

کلید دور 3: افزایش دور ، یک موتور یا هر دو موتور از 2 به دور 3

صدا و مکش از دور 1 به دور 3 به ترتیب افزایش پیدا می کند.
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نحوه نگهداری،نظافت وتعویض فیلترهودهای مدل 2000 و 4000 ●
هر سه ماه یکبار فیلتر داخل هود را تعویض نموده و از شستشو فیلتر خودداری نمایید.برای تعویض فیلتر 

به روش زیر عمل کنید :

دو عدد قفل مشبک را به طرف داخل کشیده تا باز شود .. 1

توری مشبک را به طرف پایین بکشید ودوعدد لوالی پایین توری مشبک را آزاد کنید تا از بدنه جدا شود.. 2

میله های نگهدارنده فیلتر را باز کرده و فیلتـر. 3

را برداشـته و فیلتر جدیــد را جایگــــزین کنیــد 

و میله های نگهـدارنـده فیلـــتر را در جای خـود 

قـرار دهــید.

دستور العمل نصب هود آرتیما
مراحل نصب محصول زیر کابینتی آرتیما به شرح زیر می باشد:

برش سطح کابینت بر اساس الگوی برش: مستطیلی به طول 665 و عرض 258 میلیمتر.
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روش نصب اول :

 محصول را در محل نصب قرار داده و بست نصب ها را با پیچ های داخل بسته بندی روی بدنه نصب کنید.

به  بندی  پیچ های خودکار داخل بسته  توسط  را  از بستن بست نصب ها روی محصول، محصول  پس 

کابینت پیچ کنید. 
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ابتدا  آماده سازی هود برای نصب: در این مرحله 

فیلتر هود  را برداشته وپیچهای موجود در زیر محل 

فیلتر را باز کرده تا قسمتی کفی هود از بدنه جدا 

شود. 

روش نصب دوم :

تمامی  کابینت،  به  اصلی  ی  بدنه  نصب  از  پس 

پیچهای و فیلتر را دوباره ببندید که تصویر زیر دیده 

خواهد شد.

نصب بدنه به روی کابینت : بدنه ی اصلی را در محل 

برش خورده قرار داده سپس با استفاده از پیچ های 

موجود در بسته بندی، آن را به کابینت پیچ نمایید.
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هود شومینه ای مدل 300

طریقه نصب محصول :این محصول  در فاصله حداقل 650 میلی متر از سطح اجاق گاز توسط 4 عدد پیچ 

و رول پالک که در شکل نشان داده شده ، به دیوار نصب می گردد.در ضمن فاصله سوراخ های پیچ هاروی 

دیوار نسبت به خط فرضی مرکزی هود ونیز سطح اجاق گاز در شکل زیر آمده است.

650mm
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هود های شومینه شیشه ای مدل های هایلوکس،تایمری،تاچ،600،801،1410

طریقه نصب محصول :
این محصوالت در فاصله حداقل 650 میلی متر از سطح اجاق گاز توسط 4 عدد پیچ و رول پالک که در 
شکل نشان داده شده به دیوار نصب می گردد . در ضمن فاصله سوراخ های پیچ ها روی دیوار نسبت به 

خط فرضی مرکزی هود ونیز سطح اجاق گاز درشکل زیر آمده است.

650mm

1 2 3

4
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طریقه نصب کاور تلسکوپی هود های شومینه شیشه ای مدل های:

هایلوکس،تایمری تاچ،600،801،1410

1.   قسمت بیرونی کاور تلسکوپی رابه پایه های هود متصل نمایید )تصویر شماره 1( 

2.   بست کاور تلسکوپی را به دیوار پشتی پیچ کنید )تصویر شماره 2(
فاصله مرکز سوراخ پیچ های بست، از تاج کابینت )یا سقف آشپزخانه( 35 میلی متر به پایین و از خط 

میانی فضای در نظر گرفته شده برای هود، 90 میلی متر به سمت چپ و راست باشد.

تصویر 1

تصویر 2

35
m

m

90mm



17

3.   قسمت داخلی کاور تلسکوپی را به اندازه فضای باقی مانده باز کرده وباپیچ به بست کاور متصل کنید.
)تصویر شماره 3(

لطفا هنگام نصب موارد زیر را رعایت  فرمایید :

از آنجایی که محل سوراخ های پیچ بست روی دیوار پشتی ، در قرارگیری درست کاور تلسکوپی موثر  ●

می باشد لذا د رانجام این کار دقت فرمایید .

فاصله مرکز سوراخ های پیچ بست روی دیوار پشتی به صورت زیر می باشد: ●

از تاج کابینت )یا سقف آشپزخانه ( ،35 میلی متر 	

از خط میانی فضای در نظر گرفته شده برای هود ، هر طرف حدود 90 میلی متر . 	

برای رعایت نمودن فاصله 35 میلی متر  از تاج کابینت )یا سقف آشپز خانه ( ،می توانید لبه باالیی بست کاور 

را به زیر تاج کابینت مماس کرده ومحل سوراخ های پیچ را  عالمت گذاری نمایید .

تصویر 3

90mm90mm

35
m

m)تاج کابیت )یا سقف آشپزخانه
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تصویر 1

تصویر 3

مبنای پشت محصول

تصویر 2

طریقه نصب هود 1400 جزیره

1.   ابتدا قطعه سقفی لوله نمای 1400 جزیره )تصویر شماره 1( را توسط 4 عدد پیچ سقفی رول بولت 
)تصویرشماره 2( وبا رعایت موارد زیر به سقف نصب نمایید :

الف.   مبنای پشت محصول )تصویر شماره 1( یکی از لبه های قطعه سقفی است که کوچکتر از بقیه می باشد .

ب.   توجه شود که قطعه سقفی بدون تغییر شکل و یا انحراف نصب گردد . هر چند که تا 15 درجه چرخش 
برای انحراف احتمالی و تنظیم دوباره آن پیش بینی شده است .

ج.   برای رعایت موارد ایمنی و امنیت کامل ، قطعه سقفی به گونه ای به سقف نصب شود که توان تحمل وزن 
حدود 35 کیلو گرم را داشته باشد . 

2.   پایه آویز بیرونی توسط 4 عدد پیچ سر خزینه به قطعه سقفی  )تصویر شماره 3 (  بسته شود.
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3.   پایه آویز داخلی توسط 4 عدد پیچ مهره به محصول

 ) تصویر شماره 4 ( بسته شود .

توجه : هنگام بستن پایه آویز به قسمت برش خورده روی پایه آویز 

برای محل عبور کابل دقت شود .

تصویر 6

4.   مجموعه کاور نمای پایینی و باالیی را روی محصول وداخل 

پایه آویز قرار دهید.سپس سپس پایه آویز داخلی توسط 4 عدد پیچ 

و مهره به پایه آویز بیرونی در ارتفاع مناسب )تصویر شماره 5 ( بسته 

شود.

5.   کاور نمای باالیی رابه سقف بصورت کشویی تا زیر سقف باال برده 

وتوسط 2 عدد پیچ خودکار به کاور نمای پایینی ) تصویر شماره6( 

متصل کنید .

تصویر 5

تصویر 4
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هودهای مدل 1520،1510M،1510 پادنا، پارمیس ،پارمیسM،پاترا، پاردیک، پانیذ و 

پرنسا، پانیسا  و  پانیا

طریقه نصب محصول :
فاصله نصب این محصوالت از سطح اجاق گاز در شکل زیر نشان داده شده است . این محصوالت توسط 
4 عدد پیچ ورول پالک که در شکل نشان داده شده نصب می گردند . طریقه کار بدین صورت است که 
ابتدا محل سوراخ ها توسط شابلون روی دیوار عالمت گذاری شده وسپس سوراخکاری وبعد از بستـن   
پیچ ها روی دیوار که چند میلی متر از دیوار فاصله داشته باشد ،نصب انجام می شود وپیچ ها کامال سفت 

می گردند.

اجاق گازیاجاق برقی

600mm600mm
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هود مدل پرستیژ

طریقه نصب محصول :
این محصول توسط 4 عدد پیچ و رول پالک نصب می گردد. طریقه کار بدین صورت است که ابتدا محل 
سوراخ ها توسط شابلون روی دیوار عالمت گذاری شده و بعد از سوراخ کاری و بستن پیچ ها روی دیوار که 

چند میلی متر از دیوار فاصله داشته باشد، نصب انجام می شود و در آخر پیچ ها کامال سفت می گردد .
حداقل فاصله مناسب نصب هود از اجاق گاز       650 میلی متر
فــــضای مناســــــب بــــــرای نصـــب       900 میلی متر

ایــــن  شیشـه هـای 
محصـول بـه علــــت 
نگهدارنــــــده هـای 
روی  بـر  تعبیـه شـده 
قابل جـــــــــدا  آن 
هـود  بدنـه  از  شـدن 
می باشـد و مـی توان 
پس از شستشو دوباره 
روی هـود نصـب کرد.
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G کلــید

) H کلید ( H  کلید مدل هایلوکس

جهت روشن شدن تایمر هود، )) تنظیم تایمر (( را فشار دهید. سپس جهت تنظیم زمان مورد نظر را با 
دکمه های )) کم وزیاد کردن دور موتور(( تنظیم کنید، پس از چند ثانیه تایمرفعال می شود.

جهت خارج شدن از سیستم تایمر مجددا دکمه )) تنظیم تایمر(( را فشار دهید.
کرده سپس دکمه  روشن/خاموش دستگاه(( خاموش  ))با دکمه  را  موتور هود  ابتدا  تنظیم ساعت  جهت 
))تنظیم ساعت(( را فشار دهید و ساعت مورد نظر را با دکمه های ))کم و زیاد کردن دور موتور (( تنظیم 
کنید و مجددا دکمه ))تنظیم ساعت(( را فشار دهید و دقیقه مورد نظر رابه همان ترتیب مشخص کنید و 

در آخر دکمه ))تنظیم ساعت (( را فشار دهید.

روشن/خاموش

تنظیم تایمر کم زیادکردن
دور موتور

صفحه نمایشگر روشن / خاموش
المپ

تنظیم 
ساعت

روشن
خاموش 
دستگاه

روشن/خاموش
دستگاه

کم و زیاد
کردن درو

موتور

نشانگر
دور

موتور

نشانگر
تایمر

تنظیم
تایمر

جهت روشن شدن تایمر هود، دکمه )) تنظیم تایمر(( را فشار دهید . سپس جهت تنظیم زمان مورد نظر 
)1 تا 9 دقیقه (از همان دکمه استفاده کنید. جهت خاموش کردن تایمر و رفتن به حالت دستی از دکمه  

))روشن / خاموش (( استفاده کنید.
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نحوه فعال / غیر فعال نمودن تایمر
جهت فعال نمودن تایمر کافی است دکمه )) روشن / خاموش دستگاه (( رابه مدت 3 ثانیه نگه داشته و 
سپس یکی از اعداد 4،3،2،1 را به منظور تنظیم زمان انتخاب نمایید. بدین سان چراغ نمایشگر تایمر 
شروع به چشمک زدن پیاپی نموده و هود پس از زمان تنظیم شده خاموش می گردد.جهت غیر فعال 

نمودن تایمر کافی است مجددا دکمه )) روشن/خاموش دستگاه (( رابه مدت 3 ثانیه نگه دارید.

)Hidden Button( دکمه پنهان
این  بروز احتمالی  باشد. در صورت  برابر نوسانات شدید برق مصون می  الکترونیک هود ها در  سیستم 
مسئله به طور اتوماتیک قفل می گردد. در این حالت با فشار دادن دکمه پنهان )CAN HOOD( هود از 

حالت قفل خارج می گردد.

کلیدهای 300 و 600

)c کلید( )Hilux Timer(کلید مدل هایلوکس تایمری

دکمه پنهان روشن
خاموش 

المپ

صفحه نمایشگر

روشن
خاموش 
دستگاه

کم و زیاد کردن 
دور موتور

روشن
خاموش 

المپ

خاموش 
کردن دستگاه روشن کردن دستگاه

و زیاد کردن دور موتور
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PO1 کلید مدل

زمــان اســتفاده از ولــوم جهــت کارکــرد موتــور، اگــر ولــوم کلیــد را در جهــت چرخــش عقربــه هــای  ●
ســاعت بــه انــدازه 1/4 دایــره بچرخانیــم ابتــدا دور 1 موتــور روشــن مــی شــود و در همیــن حیــن 
نــور حلقــه ولــوم کلیــد نیــز 1/4 روشــن مــی شــود و بــه همیــن ترتیــب بــا چرخانــدن ولــوم کلیــد 
بــه انــدازه 1/4 بعــدی، دور 2 موتــور روشــن و 1/4 بعــدی کــه در واقــع نصــف دایــره حلقــه ولــوم 
مــی باشــد روشــن مــی شــود و در نهایــت زمانــی کــه دور 4 موتــور روشــن شــود حلقــه ولــوم بــه 

صــورت کامــل روشــن مــی شــود.

بــرای اســتفاده از نــور آفتابــی یــا مهتابــی ابتــدا بایــد روی مرکــز ولــوم بــه مــدت 2 ثانیــه فشــار  ●
دهیــد. پــس از گذشــت ایــن زمــان Buzzer کلیــد، صــدای بــوق کوتــاه داده و اجــازه مــی دهــد 
ــور  ــه هــای ســاعت، ن ــوم در جهــت چرخــش عقرب ــد. چرخــش ول ــر دهی ــور را تغیی ــگ ن ــه رن ک
چــراغ محصــول و نــور حلقــه ولــوم کلیــد را بــه طــور همزمــان بــه رنــگ آفتابــی تغییــر مــی دهــد 
و برعکــس، چرخــش ولــوم در جهــت عکــس چرخــش عقربــه هــای ســاعت نــور چــراغ محصــول و 
نــور حلقــه را بــه رنــگ مهتابــی تغییــر مــی دهــد. در انتهــا پــس از تنظیــم نــور و عــدم چرخــش 
ولــوم پــس از گذشــت 2 ثانیــه مجــددا Buzzer کلیــد، صــدای بــوق کوتــاه مــی دهــد تــا چرخــش 

ولــوم کلیــد روی عملکــرد دور هــای موتــور قــرار گیــرد.

بــرای شــروع دوبــاره )Restart(  بایــد روی ولــوم بــه مــدت 6 ثانیــه فشــار دهیــد، پــس از گذشــت  ●
ایــن زمــان Buzzer کلیــد بــه صــورت مـــمتد و بــه مــدت 1 ثانیــه بــوق میزنــد. ســپس محصــول 

راه انــدازی مجــدد مــی شــود وکلیــه تنظیمــات بــه حالــت اول کارخانــه بــر میگــردد.

ــه  ــیدن ب ــیب نرس ــت آس ــه جه ــد ب ــمس کلی ــدم لـ ــول و ع ــودن محص ــن ب ــورت روش ــه : در ص توج
ــود. ــی ش ــوش م ــول خام ــاعت محص ــت 8 س ــس از گذش ــول، پ محص

ولوم. 1
حلقه ولوم. 2
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 TH3  نشانگر روشنکلید مدل
بودن المپ ها

روشن / خاموش
المپ

تنظیم و فعال 
سازی تایمر

کم و زیاد کردن
دور موتور

روشن / خاموش 
دستگاه

نشانگر تایمر نشانگر ساعت
نشانگر 

دور مورتورها

نشانگر 
روشن بودن

دستگاه

برای روشن یا خاموش کردن دستگاه از دکمه ))روشن /خاموش دستگاه(( استفاده نمایید. برای زیاد یا کم 

کردن دور موتور دستگاه از دکمه های ))کم وزیادکردن دور موتور((استفاده نمایید.جهت روشن شدن تایمر 

هود دکمه )) تنظیم تایمر (( را فشار دهید وسپس زمان  مورد نظر را با دکمه های ))کم وزیاد کردن دور موتور(( 

تنظیم کنید.پس از چند ثانیه در حالت تایمر اتوماتیک قرار خواهد گرفت.

جهت تنظیم ساعت ابتدا دکمه ))روشن/خاموش کردن(( رابه مدت 3 ثانیه نگه دارید.پس از آن نشانگر 

ساعت به حالت چشمک زن قرار خواهد گرفت با دکمه های ))کم و زیاد کردن دور موتور((ساعت مورد نظر 

را تنظیم کنید. سپس جهت تنظیم دقیقه دکمه ))روشن/خاموش دستگاه(( را فشار دهید تا نشانگر دقیقه 

در حالت چشمک زن قرار گیرد و مجددا با دکمه های ))کم و زیاد کردن دور موتور(( دقیقه مورد نظر را 

تنظیم کنید در نهایت برای ثابت شدن ساعت دکمه ))روشن/خاموش دستگاه(( را فشار دهید.

PH3 کلید مدل

روشن / خاموش چراغ. 1
دور 1 موتور. 2
دور 2 موتور. 3
دور 3 موتور. 4
دور 4 موتور. 5

بــا فشــار دادن هــر کــدام از دکمــه هــا عملکــرد مــورد نظــر روشــن و فشــار مجــدد خامــوش مــی  ●
شــود.

ــه  ــیدن ب ــیب نرس ــت آس ــه جه ــد ب ــمس کلی ــدم لـ ــول و ع ــودن محص ــن ب ــورت روش ــه : در ص توج
ــود. ــی ش ــوش م ــول خام ــاعت محص ــت 8 س ــس از گذش ــول، پ محص
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:TH1 کلـید مـدل

کم و زیاد کردن
دورموتور

جهت وارد شدن به قسمت برنامه ریزی ابتدا دکمه  بر روی دستگاه از راه دور را فشار دهید. در این 
حالت می توانید تنظیمات تایمر و ساعت را به شرح ذیل انجام دهید:

تنظیمات تایمر:
پس از ورود به بخش برنامه ریزی ابتدا نماد program و  بروی نمایشگر روشن می شود.

 با استفاده از دکمه های  و  برروی دستگاه کنترل از راه دور، تایم مورد نظر)5 تا 60 دقیقه( . 1
را انتخاب نمایید.

 دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مجددا فشار داده تا زمان مورد نظر در سیستم ذخیره گردد.. 2

تنظیمات ساعت :
پس از اتمام مراحل تنظیم تایمر، سیستم وارد برنامه ریزی ساعت می شود. در این حالت با دکمه های . 1

 و  برروی دستگاه کنترل از راه دور می توانید عدد ساعت را تنظیم نمایید .
جهت ذخیره ساعت تنظیم شده دکمه  برروی دستگاه کنترل از راه دور را فشار دهید.. 2
پس از تنظیم ساعت، سیستم آماده تنظیم دقیقه می باشد. لذا مجددا با دکمه های  و  برروی . 3

دستگاه کنترل از راه دور عدد دقیقه را تنظیم نمایید.
جهت ذخیره سازی دقیقه تنظیم شده دکمه  را بر روی دستگاه کنترل از راه دور فشار دهید.. 4
در پایان سیستم با صدای بوق از بخش برنامه ریزی خارج شده و نماد program خاموش می گردد.. 5

فعال/غیر فعال سازی تایمر:
با دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور تایمر فعال خواهد شد. در این حالت نماد  بر روی نمایشگر 

روشن شده و چشمک می زند.
جهت غیر فعال سازی تایمر، دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور را مجددًا فشار دهید.

نشانگر روشن
بودن دستگاه

نشانگر نشانگر دما
ساعت

نشانگر 
فعال سازی

صدا

نشانگر 
روشن/خاموش

المپ

 روشن/خاموش
المپ

 روشن/خاموش
دستگاه

محل گیرنده 
امواج کنترل از 

راه دور

نشانگر 
فعال سازی

تایمر
نشانگر 

برنامه دستگاه
نشانگر 
اتوماتیک

نشانگر 
دور موتورها

پارمیسM،پاترا، پانیذ و پرنسا، پانیسا و پانیا  

1520،1510M،1510 پادنا، پارمیس  1400 جزیره، 1410،
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توضیح : درصورتی که پس از فعال سازی تایمر دکمه مربوط را فقط 1 مرتبه فشار دهید ، عدد تنظیم 
تایمر به مدت 5 ثانیه نمایش داده شده و سیستم مجددا به حالت قبل برمیگردد.

توجه :سیستم الکترونیکی کلید های لمسی )تاچ( در برابر نوسانات شدید برق مصون می باشد. در صورت 
بروز احتمالی این مسئله، سیستم به طور اتوماتیک قفل می گردد. دراین حالت با فشار دادن همزمان 
دکمه های   و  روی کلید محصول، هود در هر وضیعتی که باشد، خاموش شده و از حالت قفل 

خارج می گردد.
فعال / غیر فعال سازی صدا :

با فشار دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور نماد  بر روی نمایشگر روشن شده و چشمک می زند.
در این حالت صدای کنترل از راه دور دکمه های لمسی دستگاه به حالت سکوت در می آید.

جهت غیر فعال سازی، دکمه  را بر روی کنترل از راه دور مجددا فشار دهید. در این حالت نماد   
بر روی نمایشگر خاموش می شود.

نمایش / عدم نمایش دمای محیط :
با فشار دکمه  بر روی دستگاه کنترل از راه دور دمای محیط به سانتیگراد بر روی دستگاه هود نمایش 

داده می شود و با فشار مجدد این دکمه عدد دما خاموش می گردد.

روشن / خاموش روشن / خاموش المپ
دستگاه

فعال /غیر فعال سازی
تایمر

فعال /غیر فعال سازی
صدا

تغییر دور موتور
تنظیم ساعت و تایمر

دور موتور

نمایش و عدم نمایش 
دمای محیط

برنامه ریزی
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نحوه عملکرد پنل تاچ مجهز به سنسور دمای خارج
تفاوت عملکرد پنل تاچ مجهز به سنسور دمای خارج با پنل معمولی در این است که در زمان اتصال برق 
 OU  اصلی به محصول، ابتدا به مدت نیم ثانیه درمحل نمایش مقدار دما روی صفحه نمایشگر کلید، ابتدا
به معنای سنسور خارجی )Outdoor sensor( ظاهر شده و سپس مقدار دمای خارج نمایش داده می شود.

برای فعال کردن سنسور دمای خارج، بایستی کلید نمایش دما   روی ریموت کنترل را بزنید.

این حالت،  را تشخیص داده و در  اتوماتیک سنسور  از برق دار شدن محصول، سیستم به صورت  پس 

عملکرد کلید   روی ریموت کنترل متفاوت خواهد بود. بدین صورت که با فشردن دکمه مذکور، سنسور 

اتومات فعال شده و آیکون Automatic برروی صفحه نمایشگر ظاهر می شود. با فشردن مجدد کلید مذکور  

حالت اتوماتیک غیر فعال و نمایش دما نیز غیر فعال می شود.

عملکرد پنل در زمان فعال شدن کنترل اتوماتیک دما

در این وضیعت هیچ یک از کلید های Down/Up/Power کار نخواهد کرد. ●

در صورت باال رفتن دما ، محصول به شرح ذیل کار خواهد کرد

دمای 50 درجه سانتی گراد، دور 1 موتور روشن خواهد شد. ●

دمای 60 درجه سانتی گراد، دور 2 موتور روشن خواهد شد. ●

دمای 70 درجه سانتی گراد، دور 3 موتور روشن خواهد شد. ●

دمای 80 درجه سانتی گراد، دور 4 موتور روشن خواهد شد. ●

 نکته :با کم شدن دما دور موتور محصول نیز کم خواهد شد و بارسیدن دما به زیر 45 درجه سانتی گراد 
محصول خاموش خواهد شد.

نکته

علت وجود آستانه 45 درجه سانتی گراد در زمان خاموش شدن از مقدار عددی دما در زمان روشن شدن    

) 50 درجه ( تنها به دلیل باال بردن عمر موتور می باشد.

در صورت روشن بودن محصول و عدم لمس کلید ها به جهت آسیب نرسیدن به محصول، پس از گذشت 

8 ساعت محصول خاموش می شود.
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عـــملکردحالت دربکلید

        

درب هود باز می شود و موتور در دور 1 شروع بکار می کند.درب بسته

درب باز 

چراغ هود خاموش باشد و کلید لمس شود موتور خاموش می شود.

چراغ هود روشن باشد و کلید لمس شود درب هود باز می ماند و موتور خاموش 
می شود.

نحوه عملکرد دکمه های محصول پاترا و دستگاه کنترل از راه دور آن
نحوه عملکرد دکمه های محصول در زمانیکه درب محصول بسته و یا درب محصول باز باشد،متفاوت 

خواهد بود . لذا در توضیحات زیر بصورت جداگانه شرح داده شده است :

با لمس کردن کلید های ذیل روی هود یا کنترل از راه دور، عملکرد های زیر را خواهیم داشت:  ●

کلید عملکردی ندارد.درب بسته

با لمس هر کدام از کلید ها دور موتور افزایش یا کاهش پیدا می کند.درب باز 

درب هود باز می شود و چراغ روشن می شود.درب بسته

چراغ هود روشن می شود.درب باز

توجه :

در صورت اعمال نیروی مخالف جهت حرکت درب هود باز یا بسته شدن حرکت درب معکوس شده و  ●

درب تا نقطه پایانی آن بسته یا باز خواهد شد دراین حالت، صدای هشدار از مدار فرمان هود به نشانه 

حالت اخطار شنیده می شود که برای خارج شدن از این حالت، الزم است یک فرمان از طریق دکمه 

های  و  یا روی هود و یا دستگاه کنترل از راه دور به دستگاه داده شود. همچنین می توان هود 

را توسط لمس کردن همزمان دکمه های  و  روی هود، تنظیم به حالت اولیه )Reset( کرد .

در زمانیکه درب محصول باز است، به ازاء هر فرمان به هود و به نشانه تایید آن، درب محصول به  ●

اندازه چند درجه بسته و سپس به حالت اول بر میگردد.

درب محصول فقط زمانی بسته می شود که هم موتور هود و هم چراغهای آن خاموش باشند. ●
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صفحه نمایشگر

گیرنده مادون قرمز

فعال/غیر فعال
تایمر

روشن/خاموش 
موتور هود

روشن/خاموش 
المپ

افزایش دور موتور

کاهش دور موتور

کلید مدل TV2 )پاردیک( 
کلید تایمر:

با استفاده از کلید فوق، تایمر طبق برنامه ریزی 
از پیش انجام شده فعال یا غیر فعال میگردد. 
یا  موتور  که  شد  خواهد  فعال  صورتی  در  تایمر 

المپ یا هر دو روشن باشند.
کلید باال:

با استفاده از کلید فوق موقع روشن بودن موتور 
برای افزایش دور موتور بکار می رود.

کلید موتور:
این کلید وظیفه روشن و خاموش کردن فرمان 
موتور هود را دارد . با هربار زدن  این کلید موتور 
تغییر   وبالعکس  روشن  به  خاموش  وضعیت  از 

وضعیت بکار می رود.
کلید پایین:

با استفاده از کلید فوق موقع روشن بودن موتور 
برای کاهش دور موتور بکار می رود.

صفحه نمایشگر:
صفحه نمایشگر شامل قسمت های زیر می باشد:

گیرنده مادون قرمز:
این سنسور امکان دریافت اطالعات از ریموت کنترل را دارد.

سنسور دما :
جهت اندازه گیری دمای محیط ، ازاین سنسور استفاده می شود .) نمایش دما ریموت فعال وغیر فعال می شود.(

نمایش ساعت

فعال /غیر فعال بودن 
بودن اسپیکر

فعال /غیر فعال تایمر

نمایش دمای محیط/رطوبت
نمایش دور موتور

نمایش روشن / خاموش المپ

برنامه ریزی
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روشن/خاموش موتور هودروشن/خاموش کردن المپ

دور موتور 
فعال/غیر فعال سازی تایمر

برنامه ریزی

نمایش/ عدم نمایش دمای محیط
تغییر دور موتور / تنظیم ساعت و تایمر

محافظ پالستیکی باتری

مکان جای گذاری باتری

فعال / غیر فعال سازی اسپیکر

طریقه استفاده از کنترل راه دور :
روشن و خاموش نمودن موتور با ریموت:

با زدن کلید  روی ریموت، موتور با کمترین دور )دور یک( روشن شده و عدد دور موتور به همراه آیکون 

فن  بر روی صفحه نمایشگر روشن می شود. باهر بار زدن این کلید، موتور از وضعیت خاموش به روشن 

و روی  همچنین  و و و و بالعکس تغییر وضعیت می دهد، برای تغییر دور، از کلید های

ریموت استفاده می شود .

روشن و خاموش نمودن المپ ها با ریموت:

بازدن کلید  روی ریموت، المپ های هود روشن شده و آیکون المپ نیز بر روی صفحه نمایشگر روشن 

می شود. با زدن مجدد این کلید، المپ ها خاموش می گردند.

نمایش دمای محیط:

با فشردن کلید  روی ریموت، میزان دمای محیط بر روی صفحه نمایش ظاهر شده و با فشردن مجدد 

این کلید، نمایش دما غیر فعال می گردد.

قطع و وصل صدای بوق )بازر(:

روی ریموت، آیکون بازر بر روی صفحه چشمک زده و صدای بازر غیر فعال می شود با  با فشردن کلید 

فشردن مجدد این کلید، صدای بازر فعال خواهد شد.

فعال و غیر غعال نمودن تایمر :

در صورت فعال بودن موتور یا المپ یا هر دوی آنها، با زدن کلید  روی ریموت، تایمر فعال شده و آیکون 

تایمر نیز بر روی صفحه نمایشگر چشمک می زند.

+
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TO1 کلید مدل

گیرنده کنترل از راه دور. 1

روشن / خاموش چراغ. 2

دور 4 موتور. 3

دور 3 موتور. 4

دور 2 موتور. 5

دور 1 موتور. 6

2

1

3

4

5

6

بــا لـــمس همزمــان کلیدهــای 3 و 5 )دور 4 موتــور و دور 2 موتــور( بــه مــدت 3 ثانیــه نــور پــس  ●
زمینــه )Back Light( کلیدهــا خامــوش و برعکــس بــا لـــمس مجــدد، نــور پــس زمینــه کلیدهــا 
روشــن مــی شــود.این عملکــرد  بــه تنهایــی بــا کلیــد شــماره 2 )چــراغ( نیــز امــکان پذیــر اســت.

بــا لـــمس همزمــان کلیدهــای 2 و 6 )چــراغ و دور 1 موتــور( بــه مــدت 3 ثانیــه کلیــه تنظیمــات  ●
هــود بــه حالــت اولیــه کارخانــه )Restart(  بــر مــی گــردد.

هنــگام اســتفاده از عملکــرد سنســور روی هــود، چراغهــای دور یــک تــا چهــار موتــور بــه ترتیــب از  ●
دور یــک تــا دور چهــار هــر کلیــد بــه فاصلــه 2 ثانیــه روشــن و بعــد خامــوش مــی شــود.

در هنــگام اســتفاده از تایمــر کلیــد شــماره 6 کــه دور 1 موتــور اســت بــه مــدت 5 ثانیــه چشــمک  ●
میزنــد، در ایــن فاصلــه بــا دکمــه هــای مثبــت یــا منفــی کنتــرل از راه دور زمــان روشــن بــودن 
محصــول را مــی تــوان تنظیــم کــرد. دورهــای 1 الــی 4 موتــور نشــان دهنــده 10 الــی 40 دقیقــه 
ــه مــدت یــک  ــم زمــان مــد نظــر Buzzer ب ــس از تنظی زمــان کارکــرد محصــول مــی باشــد. پ
ثانیــه بــوق مـــمتد میزنــد تــا تائیــده تایمــر صــادر شــود. پــس از گذشــت 5 ثانیــه و تائیــده تایمــر، 
نــور کلیــد دور موتــور روشــن و کلیــد تعریــف شــده بــرای زمــان کارکــرد چشــمک میزنــد. اگــر دور 
موتــور بــا زمــان تعریــف شــده بــرای تایمــر یکــی باشــد، فقــط کلیــد مذکــور چشــمک میزنــد و ایــن 

ســیکل تــا انتهــای زمــان تعریــف شــده ادامــه دارد.

ــه  ــیدن ب ــیب نرس ــت آس ــه جه ــد ب ــمس کلی ــدم لـ ــول و ع ــودن محص ــن ب ــورت روش ــه : در ص توج
ــود. ــی ش ــوش م ــول خام ــاعت محص ــت 8 س ــس از گذش ــول، پ محص
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TV3 کلید مدل
نـمایشگر دور موتور و عملکرد محصول. 1

گیرنده کنترل از راه دور. 2

نـمایشگر روشن بودن چراغ. 3

افزایش دور موتور . 4

روشن / خاموش موتور . 5

کاهش دور موتور. 6

روشن / خاموش چراغ. 7

بــا لـــمس همزمــان کلیدهــای 5 و 6 ) موتــور و کاهــش دور موتــور( بــه مــدت 3 ثانیــه نــور پــس  ●

زمینــه )Back Light( کلیدهــا خامــوش و برعکــس بــا لـــمس مجــدد، نــور پــس زمینــه کلیدهــا 

روشــن مــی شــود. ایــن عملکــرد  بــه تنهایــی بــا کلیــد شــماره 7 )چــراغ( نیــز امــکان پذیــر اســت.

ــه  ● ــه کلی ــدت 3 ثانی ــه م ــراغ( ب ــور و چ ــش دور موت ــای 4 و 7 )افزای ــان کلیده ــمس همزم ــا لـ ب

ــردد. ــی گ ــر م ــه )Restart(  ب ــه کارخان ــت اولی ــه حال ــود ب ــات ه تنظیم

هنـگام اسـتفاده از عملکـرد سنسـور روی هـود حرف A که اختصار Auto می باشـد روی نــمایشگر  ●

روشـن مـی شـود. زمانـی که هود در حالت سنسـور روشـن شـد بـر اسـاس تعریف دمـای 50 درجه 

سـانتیگراد روی دور یـک، 60 درجـه سـانتیگراد روی دور دو ، 70 درجـه سـانتیگراد روی دور سـه و 

80 درجـه سـانتیگراد روی دور چهـار هود روشـن می شـود که در ایـن حالت در مدت زمـان 2 ثانیه 

نــمایشگر حرف A را نــمایش داده و سـپس عدد دور موتور نــمایش داده می شـود و این حالت تا 

زمانـی کـه دمـای محصول بـه 45 درجه سـانتیگراد برسـد ادامه دارد.

در هنـگام اسـتفاده از تایمـر عـدد 1 روی نــمایشگر بـه مدت 5 ثانیه چشـمک میزنـد، در این فاصله  ●

بـا دکمـه هـای مثبـت یـا منفـی کنتـرل از راه دور زمان روشـن بـودن محصـول را می تـوان تنظیم 

کـرد. اعـداد 1 الـی 6 روی نــمایشگر نشـان دهنـده 10 الـی 60 دقیقـه زمـان کارکـرد محصـول می 

باشـد. پـس از تنظیـم زمـان مد نظـر Buzzer به مـدت یک ثانیه بوق مــمتد میزند تـا تائیده تایمر 

صـادر شـود. پـس از گذشـت 5 ثانیـه و تائیـده تایمـر حـرف P روی نــمایشگر ظاهـر می شـود و به 

مـدت 2 ثانیـه روشـن مـی ماند و بعد عدد دور موتور نــمایش داده می شـود و این سـیکل نــمایش 

P  و دور موتـور تـا انتهـای زمـان تعریف شـده ادامه دارد.
ــه  ــیدن ب ــیب نرس ــت آس ــه جه ــد ب ــمس کلی ــدم لـ ــول و ع ــودن محص ــن ب ــورت روش ــه : در ص توج

ــود. ــی ش ــوش م ــول خام ــاعت محص ــت 8 س ــس از گذش ــول، پ محص
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TH4 کلید مدل
نـمایشگر دور موتور و عملکرد محصول. 1
گیرنده کنترل از راه دور. 2
روشن / خاموش موتور . 3
کاهش دور موتور. 4
نـمایشگر روشن بودن چراغ . 5
افزایش دور موتور. 6
روشن / خاموش چراغ. 7

بـا لــمس همزمـان کلیدهـای 4 و 6 )کاهـش دور موتـور و افزایـش دور موتور( به مـدت 3 ثانیه نور  ●

پـس زمینـه )Back Light( کلیدهـا خامـوش و برعکـس با لــمس مجـدد، نور پس زمینـه کلیدها 

روشـن مـی شـود. ایـن عملکـرد  به تنهایـی با کلیـد شـماره 7 )چراغ( نیـز امکان پذیر اسـت.

بـا لــمس همزمـان کلیدهـای 3 و 7 )کلیـد موتـور و چـراغ( بـه مدت 3 ثانیـه کلیـه تنظیمات هود  ●

بـه حالـت اولیـه کارخانـه )Restart(  بر مـی گردد.

هنـگام اسـتفاده از عملکـرد سنسـور روی هـود حرف A که اختصار Auto می باشـد روی نــمایشگر  ●

روشـن مـی شـود. زمانـی که هود در حالت سنسـور روشـن شـد بـر اسـاس تعریف دمـای 50 درجه 

سـانتیگراد روی دور یـک، 60 درجـه سـانتیگراد روی دور دو ، 70 درجـه سـانتیگراد روی دور سـه و 

80 درجـه سـانتیگراد روی دور چهـار هود روشـن می شـود که در ایـن حالت در مدت زمـان 2 ثانیه 

نــمایشگر حرف A را نــمایش داده و سـپس عدد دور موتور نــمایش داده می شـود و این حالت تا 

زمانـی کـه دمـای محصول بـه 45 درجه سـانتیگراد برسـد ادامه دارد.

در هنـگام اسـتفاده از تایمـر عـدد 1 روی نــمایشگر بـه مدت 5 ثانیه چشـمک میزنـد، در این فاصله  ●

بـا دکمـه هـای مثبـت یـا منفـی کنتـرل از راه دور زمان روشـن بـودن محصـول را می تـوان تنظیم 

کـرد. اعـداد 1 الـی 6 روی نــمایشگر نشـان دهنـده 10 الـی 60 دقیقـه زمـان کارکـرد محصـول می 

باشـد. پـس از تنظیـم زمـان مد نظـر Buzzer به مـدت یک ثانیه بوق مــمتد میزند تـا تائیده تایمر 

صـادر شـود. پـس از گذشـت 5 ثانیـه و تائیـده تایمـر حـرف P روی نــمایشگر ظاهـر می شـود و به 

مـدت 2 ثانیـه روشـن مـی ماند و بعد عدد دور موتور نــمایش داده می شـود و این سـیکل نــمایش 

P  و دور موتـور تـا انتهـای زمـان تعریف شـده ادامه دارد.

ــه  ــیدن ب ــیب نرس ــت آس ــه جه ــد ب ــمس کلی ــدم لـ ــول و ع ــودن محص ــن ب ــورت روش ــه : در ص توج

ــود. ــی ش ــوش م ــول خام ــاعت محص ــت 8 س ــس از گذش ــول، پ محص
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TH2 کلید مدل

گیرنده کنترل از راه دور. 1
روشن / خاموش موتور. 2
روشن / خاموش چراغ. 3
نـمایشگر دور موتور و عملکرد محصول. 4
افزایش دور موتور. 5
کاهش دور موتور . 6
نـمایشگر روشن بودن چراغ. 7

7

1 3 52 4 6

قطع و وصل صدای بوق )بازر( ●

بـرای قطـع کـردن صـدای بوق کافی اسـت دکمـه  را روی کنتـرل از راه دور فشـار دهید تا از دسـتگاه 

یـک صـدای بوق شـنیده شـود، در ایـن حالت  صدای بوق دسـتگاه خامـوش می شـود.برای فعال  کردن 

صـدای بـوق دسـتگاه مجـددًا دکمـه  را روی کنترل از راه دور فشـار دهیـد تا از دسـتگاه  3 بوق کوتاه 

شـنیده شـود ، در این حالت صدای بوق دسـتگاه روشـن می شـود.

بـا لــمس همزمـان کلیدهـای 2 و 6 )کلیـد موتـور و کاهـش دور موتـور( بـه مـدت 3 ثانیـه کلیـه  ●

تنظیمـات هـود بـه حالـت اولیـه کارخانـه )Restart(  بـر مـی گـردد.

ــه  ــیدن ب ــیب نرس ــت آس ــه جه ــد ب ــمس کلی ــدم لـ ــول و ع ــودن محص ــن ب ــورت روش ــه : در ص توج

ــود. ــی ش ــوش م ــول خام ــاعت محص ــت 8 س ــس از گذش ــول، پ محص
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طریقه استفاده از کنترل از راه دور

روشن / خاموش موتور. 1
روشن / خاموش چراغ. 2
افزایش دور موتور. 3
کاهش زمان تایمر / ساعت محصول. 4
کاهش دور موتور. 5
فعال /  غیر فعال سازی صدای اسپیکر. 6
تنظیم کردن نور آفتابی / مهتابی. 7
فعال / غیر فعال سازی تایمر. 8
تنظیمات ساعت محصول. 9
افزایش زمان تایمر / ساعت محصول. 10
فعال / غیر فعال سازی اتومات . 11

       نـمایش / عدم نـمایش دمای محیط
گیرنده کنترل از راه دور. 12
درب باطری. 13

بـرای تنظیـم تایمـر یا سـاعت محصـول بایـد از دکمه تنظیمات  اسـتفاده شـود. با اولین فشـار  ●
دکمـه تنظیمـات امـکان تنظیـم زمـان مـورد نظـر بـرای عملکـرد تایمـر دسـتگاه بـا کمـک دکمـه 
هـای مثبـت و منفـی فراهـم مـی گـردد . با دومیـن فشـار دکمه تنظیمـات، تنظیـم نشـانگر زمان 
مــمکن مـی گـردد کـه در ایـن حالـت نشـانگر زمان بـه حالت چشـمک زن قرار مـی گیـرد. ابتدا با 
کمـک دکمـه هـای مثبـت و منفی امکان تنظیم سـاعت در دسـترس قـرار میگیرد و با فشـار دکمه 
تنظیمـات بـرای بـار سـوم تنظیـم دقیقه به کمک دکمـه های مثبت و منفی مــمکن می گـردد و با 
فشـردن دکمـه تنظیمـات بـرای چهارمیـن بـار محصـول از حالت تنظیـم تایمـر و زمان خـارج میگردد.

برای استفاده از کلید ترکیبی اتومات و نـمایشگر دما ) دکمه 11( به شرح ذیل عمل باید کرد :

در صــورت عــدم وجــود سنســور دمــا روی محصــول بــا فشــار دادن دکمــه شــماره 11 نـــمایشگر  ●
دمــا خامــوش و فشــار مجــدد دکمــه فــوق، نـــمایشگر دمــا روشــن مــی شــود.

در حالت  ● 11 محصول  دادن دکمه شماره  با فشار  باشد  دارای سنسور دما  در صورتی که محصول 
اتومات قرار می گیرد و فشار مجدد دکمه فوق، محصول از حالت اتومات خارج می شود.



37

مشخصات چراغ های مورد استفاده در محصوالت

Rectangle LED Light – )PHR-1850(

Lens LED Light  – )PHC-40(

2 W                  تـوان اسـمی

12 VDC           ولتاژ مصرفی

2 W          حداکثر توان چراغ جایگزین

DSL-2/55/1B-S                ILCOS D

2 W                  تـوان اسـمی

12 VDC           ولتاژ مصرفی

2 W          حداکثر توان چراغ جایگزین

DSR-2/55/1B-S                ILCOS D
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مشخصات چراغ های مورد استفاده در محصوالت

Circle LED Light – )PHC-66(

Rectangle LED Light   – )PHC-10  100(

2 W                  تـوان اسـمی

12 VDC           ولتاژ مصرفی

2 W          حداکثر توان چراغ جایگزین

DSR-2/55/1B-S                ILCOS D

3 W                      تـوان اسـمی

12 VDC           ولتاژ مصرفی

3 W         حداکثر توان چراغ جایگزین

DSL-2/60/1B-S                ILCOS D



یادداشت:



یادداشت:


