
 

  
  

 اليزرهاي هوشمندياستاب از استفاده راهنماي
   فاراتل

Prince/Wash  
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  :گفتارشيپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت ديخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با يگرام كاربر

  .مييگويم كيتبر فاراتل بزرگ خانواده
 و دستگاه از استفاده يچگونگ درباره يمهم نكات شامل ديدار يرو شيپ در كه ييراهنما دفترچه

  .است آن از ينگهدار طيشرا
 و ناپذير جبران هايخسارت بروز باعث است ممكن شده درج موارد نكردن تيرعا كه آنجا از

 هاي استفاده براي و طالعهم كامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتي فسخ
  .دييفرما ينگهدار يمناسب يجا در يبعد

 كار به يمشتر تيرضا سطح و محصوالت تيفيك باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل
 افتيدر يرايفروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذ يروي واحدها ني. از ابرد يم

  .باشنديشما م شنهاداتيانتقادات و پ

  ارانتي و خدمات پس از فروشگ
خود را از نظر كيفيت مـواد اوليه و همچنـين عملكـرد، بـه     Prince/Washدستگاه شركت فاراتل 

نمايـد. بـه منظـور برخـورداري از خـدمات       گـارانتي مـي  از تاريخ فاكتور فروش  مدت يك سال 
وسـط نماينـدگي   ت بنـدي  موجود در بسته كارت ضمانتگارانتي، الزم است پس از خريد دستگاه، 

  ارسال شود. به شركت پست از طريق وگرديده تكميل 
  باشند: مـوارد زير مشمول گارانتي نمي

 و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه  
 كشي صحيح   عدم رعايت كابل  
 مجـاز شـركت    غير از تعميركاران يتوسط هر شخص باز نمودن درب دستگاه و اقدام به تعمير

  فاراتل
 ارسال فرم اشتراك داخل كارتن تا يك ماه پس از خريد دستگاهتكميل يا  عدم  
  عواملي ماننـد سـقوط از ارتفــاع يـا      ي نادرست و استفاده به دستگاه بر اثرشده خسارات وارد

 ساير موارد مشابه  و سوزي، زلزله، هرگونه تماس با آب يا اسيد برخورد با اشياء ديگر، آتش
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  بندي محتويات داخل بسته -1
    Prince/Wash دستگاه -
  عدد پيچ 2عدد رولپالك و  2نايلون محتوي  ي كيسه -
  شابلون راهنماي نصب -
  فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -
  اسامي نمايندگان خدمات پس از فروش ليست -
  كارت گارانتي - 

  دستگاه عرفيم -2
بـه منظـور حفاظـت از     Wash10kدر مـدل   فاراتـل   Prince/Washسـري   اليزر هوشمندياستاب

. اسـتفاده از  طراحـي شـده اسـت    ماشـين ظرفشـويي و مـايكروفر   هاي ماشين لباسشـويي،   دستگاه
را براي اين دستگاه  هاي ارزشمنديميكروكنترلرهاي سريع و تكنولوژي كنترل ديجيتال، توانمندي

ابـل  در مق حسـاس الكترونيكـي آشـپزخانه   لوازم خوبي از ه بباعث شده  به ارمغان آورده است و
  . مايدنمحافظت  نوسانات و اختالالت برق شهر،

 عملكـرد   عمـر و  افـزايش توان به مي Prince/Washاز جمله مهمترين مزاياي استفاده از دستگاه 
 ،اشاره كرد كه در نتيجهشهر برق نامناسب بودن ولتاژ در هنگامهاي متصل به آن  دستگاه صحيح
  را در پي خواهد داشت.ي هاي تعميرات هزينهو كاهش  جويي صرفه

 Prince/Wash دستگاهخود را بدون الكترونيكي آشپزخانه لوازم گاه هيچ كه كندفاراتل توصيه مي
  وصل ننماييد.شهر به برق 

  هاي اين دستگاه عبارت است از:مهمترين قابليت
 مجهز بودن به ميكروكنترلر 

  دارا بودن دو مرحله تقويت، يك مرحله تضعيف و يك مرحله نرمال 

  ت)عدم اتصال سيم حفاظتي (ارتشخيص توانايي 

 :قطع خروجي در صورت 

o دستگاه بيش از حد مجاز افزايش دماي داخلي 
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o ولت (جهت جلوگيري از آسيب رسيدن  275~160ي  ولتاژ ورودي از محدوده خارج شدن
 كننده) به مصرف

  پريز خروجي جهت اتصال تجهيزات سهداراي 

  كننده در برابر:هاي مصرفاز دستگاهسيستم حفاظت مجهز بودن به 

o ن ولتاژ ورودي دو فاز شد 

o و صاعقه نوسانات شديد برق  

 برق شهر مجهز به فيلتر ورودي جهت كاهش نويز و اسپايك 

 قابليت استقرار روي ميز و يا نصب بر روي ديوار 

 داراي محدوده وسيع ورودي 

  افزايش دماي داخلي هشدار در هنگاممجهز به سيستم 

  دستگاه اندازي استقرار و راهانتخاب محل  -3

  در نظر گرفته شود:دستگاه نكات زير  استقرارنتخاب محل در ا 
  بايد در جايي دور از منـابع گرمـايي،   و جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده  دستگاهاين

 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هواي اسيدي

  ه دسـتگاه  پاشيدن آب باز نصب دستگاه در مجاورت سينك ظرفشويي و يا مكاني كه احتمال
 وجود دارد اجتناب نمائيد.

 نمائيددر يك مكان ثابت و بدون لرزش نصب را ، دستگاه براي محافظت هرچه بيشتر. 

  10دستگاه بايد حداقلcm امكـان  شـود كـه    مسـتقر در جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا
  .وجود داشته باشدهوا گردش 

 در ( توان بر روي ديوار نيز نصب نمـود.  اين دستگاه را عالوه بر امكان استقرار بر روي ميز مي
 )شگرهاي پنل جلو قابل مشاهده باشدصورت نصب بر روي ديوار نماي
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 : استقرار دستگاه روي ميز1شكل 

 

  
 : نصب دستگاه روي ديوار2شكل 
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  اندازي دستگاه راه مراحل -4
اندازي دسـتگاه را بـه ترتيـب    مناسبي براي استقرار دستگاه انتخاب شد، مراحل راهحال كه محل 

  زير ادامه دهيد:
 پشت دستگاه وصل نماييد. هايرا به پريزكننده هاي مصرفدستگاهورودي  ابتدا دو شاخه .1

     ي ورودي دستگاه ، دو شاخهكنندههاي مصرفدرست دستگاهپس از اطمينان از اتصال  .2

Prince/Wash .توجه نمائيد نشانگر را به پريز برق شهر متصل نمائيدSWF .خاموش باشد 

دو شاخه را بالعكس متصل كنيد. اگر پريز فاقد ارت باشد  SWFدر صورت روشن شدن نشانگر 
سيم كشي برق به  ماند، دستگاه در اين شرايط قابل استفاده است ولي شبكه اين نشانگر روشن مي
  .ر به حذف نويز و اسپايك برق شهر نخواهد بودقاددليل عدم وجود ارت 

گرفتگي و همچنين جلوگيري از صدمات  تذكر: به منظور جلوگيري از خطرات جبران ناپذير برق
 باشد. ناشي از صاعقه و نويزها به تجهيزات، اتصال به ارت مناسب ضروري مي

ت تجهيزات شما براي براي حفاظممكن است   Prince/Washدر طول استفاده از دستگاه  :تذكر
زياد ولتاژ ورودي، بروز خطا، نوسانات قطع برق شهر، (مانند زمان مدتي خروجي خود را قطع كند

زمـان تـاخير روشـن شـدن      ثانيـه  10حدود جايي دستگاه و...). در اين حالت توجه شود كه  جابه
تـا خروجـي   كشـد  طـول مـي   مـدتي برق، ولتاژ  شدن مناسبوجود دارد. به اين معنا كه پس از 

 دستگاه وصل گردد.  

اشـين ظرفشـويي اجتنـاب    لباسشويي و م  ماشين تذكر: از استفاده همزمان وسايل پرمصرف مانند
  نمائيد.
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  پنل جلو -5
ـ ) وجود دارLEDكوچكي (نوري هاي نشانگر Prince/Washبر روي پنل جلوي دستگاه ترانس  د. ن

  د.ننمايرا به كاربر اعالم ميدستگاه  هاي مختلفوضعيت نشانگرهااين 
  
 

 
  : پنل جلو3شكل 

  .مي باشدبه معناي وجود برق ورودي  نشانگرروشن شدن اين : ONنشانگر  -1
2- Regulate:  روشن است نشانگر ، اينقابل قبول باشد ي محدودهدر  وروديولتاژ اگر.  

ز بـه تضـعيف يـا    ي قابل قبـول باشـد و نيـا    اگر ولتاژ ورودي باالتر و يا پايين تر از محدوده
  صورت چشمك زن خواهد بود. تقويت ولتاژ باشد، نشانگر به 

3- OV.Load )Over Load( :    در صورت اتصال بار بيش از ظرفيت دسـتگاه ايـن نشـانگر
 روشن خواهد شد.

4- Fault :خواهد زد.چشمك  نشانگر رود اينباال  زمانيكه دماي دستگاه  
 پيوسته روشن خواهد ماند. در هنگام بروز خطاي داخلي اين نشانگر به طور

5- No Output : روشن خواهد شد.اين نشانگر در صورت قطع بودن خروجي 
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 پنل پشت -6

 
 :پنل پشت4شكل 

 
 

 
 

هاي ماشين لباسشويي، ماشين ظرفشويي و  دستگاهجهت نصب  عدد پريز خروجي 3 - 1
 مايكروفر

 فيوز ورودي دستگاه - 2

3 - SWF )Site Wiring Fault( 

SWF در برق ورودي است و درصورتيكه دوشاخه دستگاه معكوس  نشانگر خطاي اتصال
  وصل شده باشد و يا سيم ارت قطع باشد روشن خواهد شد.

 كابل برق ورودي دستگاه - 4

 : جهت روشن و خاموش كردن دستگاه.ON/OFF كليد  -5

  
  
  



  
 

٧ 
  

  هاي مختلف دستگاه وضعيت -7
نشان           

  وضعيت
  
NO 

output  

  
Fault  

  

  
OV.load  

  
Regulate   

ON توضيحات  

  روشن  روشن  خاموش  خاموش  خاموش  نرمال
ولتاژ ورودي در محدوده قابل قبول 

  ندارد صحيح است و نياز به ت

  روشن  چشمك زن  خاموش  خاموش  خاموش  ولتاژ  تنظيم
تر از  ولتاژ ورودي باالتر يا پايين

محدوده قابل قبول قرار دارد و دستگاه 
  آن را تصحيح كرده است

ق ورودي بر
  نامناسب

  
  روشن

  
  خاموش

  
  خاموش

  
  چشمك زن 

  
  روشن

خارج از  ولتاژ يا فركانس ورودي
و خروجي ي قابل تصحي است  محدوده

  قطع است

  روشن  خاموش  روشن  اضافه بار
روشن / 
  چشمك زن

  روشن
بيشتر از  با توان مصرفي بار وصل

  ظرفيت دستگاه

اتصال كوتاه 
يا  در خروجي

قطع برق 
  ورودي

  خاموش  خاموش  خاموش  خاموش  خاموش
دليل نرسيدن برق به دستگاه را پيدا 
كنيد، اگر فيوز ورودي قطع است پس 

  از رفع اتصالي آن را وصل كنيد

  خاموش  روشن  روشن  خطاي داخلي
روشن/ 
  چشمك زن

  روشن
پيش آمده  بدليل خطاي داخلي

خروجي قطع است با خدمات پس 
  ازفروش تماس بگيريد

  روشن  چشمك بصورت گردشي  روشن  زمان انتظار
زمان  طي خروجي دستگاه پس از

  گرددثانيه) وصل مي10تاخير(
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 Prince/Wash  دستگاه يجدول مشخصات فن -8
  

  

 يفن مشخصات: 1 جدول
 Prince/Washجدول كاربرد  - 9

  كاربرد  مدل

Wash10k ماشين ظرفشويي، اجاق و مايكروفركيلوگرم)10( تا ظرفيت ماشين لباسشويي ،  

  كاربرد دستگاه: 2جدول 

  مشخصات فيزيكي - 10

  ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد   مدل
)mm(  

 (kg)وزن

  بندي با بسته خالص

Wash10k 

121*283*260           خالص:

 121*330*260 با پريز و فيوز:

 180*348*305      بندي: بسته
9.5 10.3 

  : مشخصات فيزيكي3جدول 

 Wash10k مدل

  ورودي
 50/60Hzتك فاز /  فاز

  160~275 (VAC)محدوده ولتاژ ورودي
(A)بيشينه جريان موثر پيوسته 

 
11 

  خروجي

 فركانس با وروديتك فاز / هم  فاز
 VAC( 207~242( ولتاژ خروجي

 8.5 (A)بيشينه جريان موثر پيوسته 

 Load Factor=0.5)(  12  (A)بيشينه جريان موثر

 2000 (W)توان

  10  )ثانيهزمان تاخير وصل (
 شرايط
  0~40°c (0C)دما   محيطي


