
   HFT-01/CBدستورالعمل برد

 

 کلیدها :  

1- ON/OFF : کلید خاموش و روشن کردن دستگاه 

می شود. درهنگام روشن  روشن کردن یکبار لمس برايو خاموشثانیه برد  3با لمس کردن این کلید بمدت      
 بودن دستگاه صفحه

 . اعداد و وضعیت نمایش داده میشود ,روشن بوده نمایشگر     



2- Ref  : عدد مربوط به  ,یکبار لمس کردن این کلیدباRef  در نمایشگر  که نشان دهنده مد یخچال است
را تعیین وبا لمس  مدکاري Down و  Upدراین هنگام میتوان با کلیدهاي  ,چشمک زدن میکندشروع به 

 کرد. ذخیرهمقدار آن را  Ref دوباره کلید 
 

3- Freez : عدد مربوط به ,با یکبار لمس کردن این کلیدFrz   در نمایشگر که نشان دهنده مد فریزر است
را تعیین وبا لمس  مدکاري Down و  Upدراین هنگام میتوان با کلیدهاي  ,شروع به چشمک زدن میکند

 کرد. ذخیرهمقدار آن را  Freezدوباره کلید 
 

4- Up :  درهنگام تنظیم مدهايFreez  ویاRef  افزایش داد.با این کلید لمسی میتوان مد را 
5- Down :  درهنگام تنظیم مدهايFreez  ویاRef .با این کلید لمسی میتوان مد را کاهش داد 
6- Lock :  کلیدها قفل شده و با لمس کردن دوباره از حالت قفل خارج می شوند. کلیهدن این کلید کربا لمس 
7- Mute : .این کلید براي صامت کردن االرم ها استفاده می شود 
8- Super  : کلید براي فعال وغیرفعال کردن حالت سوپر بکار می رود.این 

 این کلید درحالت تنظیم زمان مقدار ساعت و دقیقه را افزایش می دهد.:  ▲  -9

 این کلید درحالت تنظیم زمان مقدار ساعت و دقیقه را کاهش می دهد.:  ▼ -10

 میتوان ▲▼ا کلیدهاي با لمس کردن این کلید ابتدا دقیقه شروع به چشمک زدن میکند که ب:    -11
و میتوان با  ساعت شروع به چشمک زدن میکند ,آن را تنظیم نمود و با دوباره لمس کردن                
 ▲▼کلیدهاي 

 زمان تنظیم شده نمایش داده می شود. ,این کلید آنرا تنظیم نمود. پس از تنظیم با لمس مجدد               

 

 

 

 

 

 

 



 

 خطاها :

 توضیحات خطاعلت  خطا
 F1درصورت خراب بودن سنسور فریزر عبارت  F1خطاي 

 .میشودنمایش داده 
 20روشن و دقیقه 20کمپرسور دراین حالت 

 دقیقه خاموش است.
 درصورت خراب بودن سنسور اواپراتور فریزر F2خطاي 

 .نمایش داده میشود F2عبارت  
 

 F3درصورت خراب بودن سنسور یخچال عبارت  F3خطاي 
 میشود.نمایش داده 

 20روشن و دقیقه 20کمپرسور دراین حالت 
 دقیقه خاموش است.

درصورت خراب بودن سنسور اواپراتور یخچال  F4خطاي 
 .نمایش داده میشود F4عبارت  

 

و یا  یخچال درصورت قطع بودن کابل فن F8خطاي 
نمایش  F8عبارت  نچرخیدن فن به هر دلیلی 

 داده میشود.

با رفع  ,ثابت میشودنشانگر فن روي نمایشگر 
 مشکل نشانگر فن به حالت قبل برمیگردد.

فریزر و یا  درصورت قطع بودن کابل فن F9خطاي 
نمایش  F9عبارت نچرخیدن فن به هر دلیلی 

 داده میشود.

با رفع  ,نشانگر فن روي نمایشگر ثابت میشود
 مشکل نشانگر فن به حالت قبل برمیگردد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



HFT-05/CB POWER 

 

 

 

 


