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دستورالعملاستفادهآبسردکن/گرمکن

TM-RW410
 TM-CW409
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نصبوراهاندازیایندستگاهتوسطکارشناسمجازشرکتالزامیاست.
درغیراینصورتکاالازگارانتیخارجخواهدشد.

بابتانتخابآبسردکندومنظورهیايستکولازشمامتشکريم.
لطفاًپیشازاستفادهازدستگاه،ایندستورالعملرابهدقتمطالعهکنید.
ومطابقالزاماتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.خواهشمنداست،

پسازمطالعهجهترجوعمجدد،ازدفترچهراهنمانگهداریکنید.

نصبلوازمجانبیمانندمنبعفیلترداروجالیوانیبرعهدهمشتریمیباشد.
نصبخارجازمراکزاستانهاباراهنماییتلفنیودریافتکدمجوزازمرکز
خدماتمشتریانامکانپذیراست.درصورتاصرارمشتریبهنصبخارج
ازمحدودهتوسطشرکت،هزینهایابوذهابطبقتعرفهدریافتمیشود.
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شرحاجزایدستگاه

بابتانتخابآبسردکندومنظورهیايستکولازشمامتشکريم.
لطفاًپیشازاستفادهازدستگاه،ایندستورالعملرابهدقتمطالعهکنید.
ومطابقالزاماتدفترچهازدستگاهاستفادهنمایید.خواهشمنداست،

پسازمطالعهجهترجوعمجدد،ازدفترچهراهنمانگهداریکنید.

نصبلوازمجانبیمانندمنبعفیلترداروجالیوانیبرعهدهمشتریمیباشد.
نصبخارجازمراکزاستانهاباراهنماییتلفنیودریافتکدمجوزازمرکز
خدماتمشتریانامکانپذیراست.درصورتاصرارمشتریبهنصبخارج
ازمحدودهتوسطشرکت،هزینهایابوذهابطبقتعرفهدریافتمیشود.

1.  کلید سبز)آب سرد(

2. کلید قرمز)آب گرم(

3. پیچ تنظیم ترموستات

4 . کابل برق 

5. مجرای تخلیه ی آب گرم

6. منبع پت)قطعات جانبی(

7. محافظ منبع

8. قفل کودک

9. شیر آب سرد

10.شیر آب ولرم

11. شیر آب گرم

12. نشاگر

13.آب ریز

)TM-RW410 14.کابین یخچال)در مدل
 )TM-CW409 کابین) در مدل           
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مشخصاتفنی

ابعاد
)ارتفاعxعمقxعرض()میلیمتر(

وزنخالص
 )کیلوگرم(

ظرفیت
)برمبنایآبورودی25درجه(

گرم

≥ 85  ˚C≤ 10  ˚C

سرد

310x320x96613 15

RW410CW409

2 لیتر در ساعت5 لیتر در ساعت

نمای جلونمای پشت
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1.  برای استفاده وسیله باید روی سطح افقی قرار داده شده و تراز شود.
2.  ابتدا پوشش پالستیکي منبع آب و برچسب حفاظتي مجراي خروجي آب را جدا کنید.

3. منبــع را بــه صــورت عمــودي درون قیــف و کله قنــدي بــاالي دســتگاه قــرار دهیــد و منتظــر شــوید تــا آب وارد منبــع ســرد 
داخــل دســتگاه شــود. ســپس شــیر آب را بــاز کنیــد تــا آب از شــیر گــرم خــارج شــود. پــس از نصــب منبــع، از بــه بــرق زدن 

و روشــن کــردن دســتگاه بــه مــدت 20 دقیقــه خــودداري کنیــد.
4.  آبسردکن را به برق زده و دستگاه را روشن کنید. چراغ هاي نمایشگر سرد و گرم روشن می شوند. هر زمان که آب به دماي مطلوب 

برسد، دستگاه بطور خودکار خاموش خواهد شد.  اگر آب تا دماي مجاز دستگاه گرم شده باشد، نشانگر گرمایش خاموش مي شود. 
نشانگرهای روی محصول در زمان رسیدن دمای آب به درجات مطلوب، روشن و خاموش می شوند

5. براي تعویض منبع خالي آن را با دو دست به صورت عمودي خارج و سپس منبع پر را جایگزین کنید.

راهاندازیواستفاده

 برای اطمینان از عدم واژگونی دستگاه، نصب پایه تراز مطابق دستورالعمل الزامی است.
1. مطابق تصویر، پیچ پایین گوشه سمت چپ و راست دستگاه را باز نمایید.

2. پایه را در دو سمت پایین دستگاه قرار داده و به کمک پیچ آن را به محصول متصل نمایید.
3. در محل استفاده از آبسردکن بعد از تراز کردن دستگاه، پایه ها را با پیچ به کف محل استقرار محکم نمایید.

نصبپایهاتصالبهکف

3 2 1

ويژگیهایمحصول

1.  می توانیــد روی قیــف و کله قنــدی ایــن دســتگاه، منبــع آب معمولــي و یــا منبــع فیلتــردار نصــب کنیــد و بــه راحتــی در منــازل 
و  بــرای تهیــه آب خنــک، چــای و قهــوه از آن اســتفاده کنیــد.

2.   ایــن دســتگاه مجهــز بــه سیســتم کنتــرل درجــه حــرارت اســت. دمــای آب گــرم تولیدشــده همیشــه بیــن 80 تــا 90 درجــه 
ــد. ــی باش ــانتی گراد م س

3.  مخرن گرم و سرد دستگاه از فوالد ضد زنگ مورد استفاده در صنایع غذایي ساخته شده و از سالمت و ایمني باالیي برخوردار است.
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   پیــش از بــه بــرق زدن دســتگاه و روشــن کــردن آن، از خــروج آب از شــیر آب گــرم مطمئــن شــوید. روشــن کــردن دســتگاه 
ــا پیــش از نصــب منبــع آب، باعــث ســوختن قطعــات دســتگاه مي شــود. پیــش از خــروج کامــل آب و ی

   ایــن دســتگاه بــه منظــور اســتفاده از منبع هــاي آب 10 یــا 20 لیتــري طراحــي شــده اســت. لطفــا از آب خالــص و بــدون امالح 
و یــا آب تصفیه شــده اســتفاده کنیــد. 

ــت  ــز جه ــل نی ــت مای ــي در حال ــورت جابجای ــد. در ص ــودداري کنی ــتگاه خ ــردن دس ــه ک ــي، از وارون ــگام جابه جای ــه هن    ب
ــد. ــاوز کن ــه تج ــد از 45 درج ــه آن نبای ــي، زاوی ــه خراب ــروز هرگون ــري از ب پیش گی

1. از خشک بودن کابین و موادی که می خواهید درآن قرار دهید مطمئن شوید.
2. کلیدسرد دستگاه راروشن کنید. 

 3. در اولین دفعه ی استفاده، برای مدت 2 ساعت در محفظه ی غذا چیزی قرار ندهید.
 4. الزم است محفظه ی سردکننده و سینی آن هر چند روز یکبار تمیز و خشک شوند.

5. جهت رعایت مدت زمان نگهداری موادغذایی می بایست به توصیه سازندگان مواد غذایی نیز توجه شود.
6. محفظه یخچال این محصول جهت نگهداری مواد غذایی منجمد مناسب نمی باشد.

7. این محصول جهت نگهداری کوتاه مدت مواد غذایی در نظر گرفته شده است.

) TM-RW410 استفادهازيخچال) در مدل

نکاتمهم

برای رعایت فاصله پشت محصول از دیوار، نصب قطعات پالستیکی موجود در داخل محصول با دستورالعمل زیر الزامی است. 
1. پیچ های قسمت باالیی اتصال کندانسور به بدنه را شل نمایید.

2.قطعات پالستیکی محدود کننده فاصله از دیوار را  از داخل بسته بندی بیرون آورید.
3. قطعه محدود کننده را از قسمتی که دارای تکیه گاه شیاردار می باشد روی کندانسور قرار داده و با پیچ به بدنه محکم نمایید.

نصبقطعهمحدودکنندهفاصلهازدیوار

3 2 1
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  محصول را در مکانی خشک و با تهویه مناسب، به دور از نور مستقیم خورشید و وسایل گرمازا قرار دهید.
   بــه منظــور جلوگیــري از اختــالل در عملکــرد، جمــع شــدن آب و یــا حرکــت کــردن آبســردکن؛ دســتگاه بایــد در حالــت تــراز 

و در فاصلــه 10 ســانتیمتري از دیــوار، سیســتم هــاي گرمایشــي و تلویزیــون قــرار گیــرد. 
   به  منظور جلوگیري از ایجاد سوختگي احتمالي، به کودکان اجازه  ندهید به شیر آب گرم دست بزنند.

   در صورتــي کــه بــراي مــدت زمــان طوالنــي قصــد اســتفاده از دســتگاه را ندارید، بــراي صرفه جویــي در مصــرف انرژي دســتگاه 
را از بــرق بکشــید و آب باقیمانــده در آن را از طریــق خروجي هــاي آب تخلیــه کنید.

   قبــل از اولیــن بــار یــا هنــگام اســتفاده پــس از مــدت زمــان طوالنــي، بایــد مخــزن آب و لولــه هــا بــه خوبــي تمیــز شــوند. در 
صــورت امــکان از مــواد ضــد عفونــي کننــده مالیــم بــراي تمیــز کــردن مخــزن و لولــه هــا اســتفاده کــرده و ســپس کل آب گــرم 

موجــود در مخــزن را خالــي کنیــد. )پیــش از خالــی کــردن آب مخــزن، ابتــدا کلیــد گــرم را خامــوش کنیــد.(
   از روشن و خاموش کردن دستگاه از طریق به برق زدن و کشیدن دوشاخه خودداري کنید.

   براي جلوگیري از اتصالی برق، از ریزش آب بر روي بدنه اکیدا خودداري کنید. 
   در شــرایط عــدم اســتفاده بــه مــدت طوالني یــا عــدم نیاز بــه آب ســرد/گرم در شــب، کلیــد مربوطــه را بــه منظــور صرفه جویي 

در مصــرف بــرق خامــوش کنید.
   در صــورت معیــوب شــدن کابــل بــرق و یــا ســایر قطعــات، بــه منظــور جلوگیــري از ایجــاد خســارت بیشــتر، تعویــض آن بایــد 
توســط کارشــناس انجــام شــود. در غیــر اینصــورت کاال از گارانتــي خــارج خواهد شــد. )تشــخیص دلیل خرابــي کابل با کارشــناس 

ــود.( ــه خواهد ب مربوط
   در هنگام تخلیه دستگاه مراقب باشید که خروجي آب پشت دستگاه باز باشد و مانعي آن را مسدود نکرده باشد.

   طراحي این دستگاه براساس دماي محیط هایي بین 16 تا 32 درجه سانتي گراد است.
   اســتفاده ازایــن دســتگاه توســط کــودکان، افــراد ناتــوان یــا اشــخاص بي تجربه مجــاز نیســت. در صورت اســتفاده این اشــخاص 

از دســتگاه، ایمنــي آنهــا تضمین نمي شــود.
    از قرار دادن دستگاه روي سطوح پالستیکي، کاغذي و موادي از این قبیل خودداري کنید.

   در صورتیکــه دمــای محیــط از حــد معمــول پایین تر باشــد و یا ترموســتات دســتکاری شــود و یــا آســیب ببینــد، آب در مخزن 
ســرد منجمــد و موجــب انســداد لوله هــا  مي شــود. پیــش از اســتفاده مجــدد بایــد تــا زمــان ذوب شــدن کامل یــخ، صبــر کنید.

   از نگهداري مواد قابل اشتعال نظیر قوطي هاي حاوي ذرات معلق یا گازهاي قابل اشتعال در این دستگاه خودداري کنید.
   کودکان باید سرپرستی و نظارت شوند که با وسایل بازی نمی کنند.
   این محصول منحصراً برای استفاده خانگی در نظر گرفته شده است.

   این محصول برای استفاده در فضای باز مناسب نیست.
   این وسیله برای نصب در فضای که امکان استفاده از فوران آب وجود دارد، مناسب نیست.

   این وسیله نباید در محل هایی که سیستم اتصال زمین وجود ندارد، به کار گرفته شود.
   دسترســی بــه محــدوده ی ســرویس ایــن محصــول فقــط منحصــر بــه افــرادی اســت کــه دارای دانــش فنــی و تجربــه ی عملی 

مــی باشــند.
   در فرآیند تست محصول از آب استفاده شده است، لذا وجود قطرات آب در محصول طبیعی است.
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1. دستگاه پیش از حمل از کارخانه ضدعفوني شده است. لذا در اولین دفعه ي استفاده، باید شیرهاي خروجي آب دستگاه را فشار 
دهید تا حدود یک لیتر آب خارج و بدین وسیله آب سردکن تمیز شود. 

2. به منظور تمیزکردن دستگاه از مواد ضدعفوني کننده ي مالیم استفاده کنید.
3. دستورالعمل تخلیه آب: شیرهاي خروجي آب گرم و سرد را باز کنید و درپوش پالستیکي تخلیه آب واقع در پشت دستگاه را 

جهت خروج آب باز کنید. )مراقب باشید تا با آب گرم دچار سوختگی نشوید. برای سرد شدن آب حداقل 30 دقیقه صبر کنید.(
4. براي تمیز کردن سطوح دستگاه از پارچه هایي با الیاف طبیعي استفاده کنید.

5. توصیه می شود تمیزکاری دستگاه هر سه ماه یک بار)بسته به میزان کارکرد( ضدعفونی و هر 6 ماه یک بار نیز رسوب زدایی شود.
6. این وسیله نباید با فوران آب تمیز شود.

نحوهتميزکردنونگهداریدستگاه
)تميزکردندستگاهمشمولگارانتینيست(

جهت جلوگیری از بروز هر گونه خسارت، پیش ازانجام موارد زیر برق دستگاه را قطع کنید:
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رفعاشکال

در صورت بروز مشکل پیش از اقدام به تماس با واحد خدمات مشتریان از جدول راهنمای زیر استفاده نمایید:

1-از اتصال برق مطمئن شوید.

2-مدت کمي صبر کنید، دستگاه مجددا شروع به کار خواهد کرد.

3-دوشاخه را به برق زده و کلید گرم یا سرد را روشن کنید.

1-تعویض منبع آب

2-کندن برچسب و نصب مجدد منبع

3-خاموش کردن دستگاه تا زمان ذوب شدن کامل یخ ها

1-تعویض منبع

2-تعویض لوله

3-تعویض شیر

4-قرار دادن در یا سوپاپ روی دستگاه پیش

 از برگرداندن منبع 

1-اتصال دو شاخه به برق

2-روشن کردن کلید

1-قرار دادن دستگاه بر سطح صاف
2-دور کردن دستگاه از اشیای دیگر

بررسی وضعیت سیم اتصال به زمین

1-از اتصال برق مطمئن شوید.

2-از روشن بودن دستگاه مطمئن شوید.

1-خاموش یا خراب بودن کلید

2-استفاده بیش از حد از آب سرد/گرم 
در زمان کوتاه

3- قطع شدن برق

1- خالي بودن منبع آب

2- مسدود بودن در منبع با درپوش

3- یخ زدگی مسیرآب

1-وجود ترک در منبع

2-وجود ترک در لوله ها

3-خرابي شیر

4-در یا سوپاپ روی منبع گذاشته

 نشده است.

1- قطع شدن برق

2-خاموش بودن کلید روشن/خاموش

تراز نبودن دستگاه

قطع شدن سیم اتصال به زمین

1-اشکال در اتصال برق

2-استفاده نکردن مداوم از آب سرد

مطلوب نبودن 
دماي یخچال

)در مدل های یخچال دار(

خارج نشدن آب سرد و 

گرم از شیرهاي خروجي

نشت یا سرریز شدن 

آب در بدنه

خاموش بودن چراغ ها

صداي غیرعادي

برق گرفتگی

سرد/ گرم نشدن آب

نحوه برطرف کردندالیل احتماليمشکل
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نکته: پیشنهاد می شود جهت تعویض لوله و شیر از کارشناس واحد خدمات کمک گرفته شود.


