
  یاز کولر گاز  یآموزش استفاده و نگهدار 

  

  یريموت کنترل کولر گاز نحوه استفاده از  •

ما در اين آموزش قصد معرفي و نحوه استفاده از ريموت کنترل کولر گازي را براي استفاده عموم  

شابه م یها شبيه هم بوده و کارکرد یذکر است که ريموت کنترل اکثر کولر گاز  قابلآماده کرده ايم.

باشد ما به توضيح  اختصار آن  یدارند.چون همه تنظيمات ريموت کنترل واقعا نياز به استفاده نم

  بسنده مي کنيم.

  از سالم بودن باطري هاي آن اطمينان داشته باشيد. یقبل از استفاده از ريموت کنترل کولر گاز 

   START/STOP) دکمه روشن / خاموش  1 

بهتر است اين دکمه را بعد از انجام تنظيمات روي ريموت کنترل  ، ونبر عکس ريموت کنترل تلوزي

فشار دهيد .يعني اول تنظيمات را در حالتي که ريموت رو به کولر نيست انجام دهيد بعد ريموت را 

 یکنترل به کولر منتقل م یکنيد.با اينکار کل تنظيمات انجام شده رو ONرو به کولر گرفته و آن را 

  در تلوزيون اولين کار روشن کردن آن است و در کولر آخرين کار روشن کردن آن است. یشود.به عبارت

  Modeيا  Operation Mode Selection ) دکمه انتخاب حالت کاري دستگاه 2 

حالت است و شما با هر  4است که داراي  یترين دکمه روي ريموت کنترل کولر گاز یشايد اين اصل

حالت  بسته  4حالت کولر را عوض کنيد و نشانه يا تصوير هر يک از اين تواند یبار فشار دادن آن م

  .شودنمايش داده مي ینمايش پنل داخلصفحه یريموت کنترل کولر گازي يا رو یبه نوع کولر يا رو

Fan  : شما با فعال کردن اين گزينه کولر را در حالت فن قرار خواهيد داد که در اين حالت کندانسور

مشغول به کار است و بيشتر مختص فصل بهار است که  یکولر خاموش شده و فن داخليا موتور 

  .هوا داريد یشما نياز به سرما يا گرما نداشته و احتياج به جابجاي

 COOl  : برف است مختص فصل تابستان بوده و با فعال کردن  کریستالاين گزينه که به شکل يک

  .بريدتوانيد از سرمايش کولر لذت بآن شما مي

HEAT  : اين گزينه که به شکل يک خورشيد است مخصوص فصل زمستان بوده و باعث توليد گرما

  .شودمي



AUTO   : اين گزينه کولر شمارا در حالت اتوماتيک قرار داده و با تعيين دماي کولر هميشه دماي

است که شما  یندهد اين گزينه مختص استفاده در مکایدلخواه شما قرار م یرا در دما یکولر گاز 

در آنجا حضور نداريد و کولر گاز قادر خواهد بود دما را چه در سرما چه در گرما  یبراي مدت طوالن

  .تنظيم نمايد

استفاده نشود شايد بتوان مورد استفاده صحيح اين ی شود از اين گزينه در هر شرايط یتوصيه م

  گزينه را در اتاق سرور توضيح داد.

DRY   : دهد يعني با فعال شدن اين گير قرار ميکولر شمارا در حالت خشک يا رطوبتاين گزينه

  .کندیاز محيط دريافت م یاز رطوبت هوا را نسبت به حالت عاد یبيشتر  یحالت مقدار خيل

هواست مورداستفاده  یشرج یکه دار  یاين گزينه بيشتر مخصوص مناطق معتدل مرطوب يا مناطق

  دهد. یمبه شما ن یزياد یده سرماگيرد و هنگام استفایقرار م

  .دهدیکولر در کندترين حالت خود به کار ادامه م یشدن اين گزينه فن داخلتوجه : با فعال

  Tempيا   Room Temperature Setting) دکمه تنظيم درجه حرارت اتاق  3 

 25درجه تا  23 یشود دما روی رود که معموالً توصيه می براي زياد و کم کردن درجه هوا به کار م

کند نه یتعادل بدن انسان است و در اين دما نه بدن شما عرق م یدرجه تنظيم شود زيرا اين دما

  .شودیسرد م

   Indoor Fan Speed Selector) دکمه انتخاب سرعت فن 4 

رود. که شما ی ) به کار میبراي انتخاب چهار نوع سرعت: کم ، متوسط ، زياد و نامنظم (کوهستان

  .اند با هر بار زدن اين دکمه حالت دلخواه را تنظيم کنيدتویم

  Swing) دکمه 5 

تعيين سمت باد ) به سمت باال / پايين به کار  یهابراي روشن و خاموش کردن حرکت دمپرها (پره

رها از کول یمختلف متفاوت است مثالً بعض یرود دقت کنيد که نحوه کار اين گزينه در کولرهایم

  .باشدیم یشدن را داشته و بقيه موارد دست یفقط قابليت باال يا پاي

   Sleep Mode Auto) دکمه خاموش شدن خودکار 6 



توانيد با فشار دادن اين دکمه به  یخواب شبانه است شما م زمانموقعي که کولر روشن است و 

درجه دماي هوا را باال ببرد.به اين منظور که سر صبح  1ساعت  2کولر اين دستور را بدهيد که هر 

  هوا بکاهد. یکولر باالتر و از خنک یکند دما یم یکه بدن احساس سرماي بيشتر 

 مراجعه به صفحه خريد که ريموت کنترل کولر شما خراب شده است ميتوانيد با ینکته: در صورت

  اقدام به خريد يک ريموت کنترل جديد نماييد. یريموت کنترل کولر گاز 

  

 آموزش نگهداری از کولر گازی •

  

بار فیلتر های پالستیکی داخل پنل را در آورده و زیر شیر آب گرم برس پالستیکی  1هر ماه  )1

 نرم بکشید.

  طبع سرمای کولر می شود.کثیف شدن این فیلترها باعث کم شدن فشار باد و به 

یز بار با پمپ باد تم 1داخل اواپراتور(رادیاتور زیر فیلترهای داخل پنل) را هر سال حداقل  )2

 کنید تا گرد و غبار ال به الی آن باعث کمی گردش هوا داخل نشود.

 کولر و حالت سرما و گرمای آن بازی نکنید!! MODE با دکمه  )3

 کنید.به شماره ارور های کولر گازی دقت  )4

موقع نصب کولر در هال و پذیرایی دقت کنید که پنل را رو به روی در اتاق خواب نصب  )5

 نکنید.این کار باعث هدایت هوای خنک به اتاق خواب و گرم ماندن پذیرایی می شود.

ن استفاده نکنید.همچنیگازی از پریزی که سیم کشی ضعیفی دارد برای تامین برق کولر  )6

چون آمپر آن باعت آب شاخه استفاده نکنید. 2به باال از  18000به هیچ وجه از سایز 

  شدن و آتش سوزی دو شاخه و پریز می شود.

  

  www.boschsplit.coمنابع : 

   home.com-www.bosch 

 


