
 
 

www.tamiraat.com   هٌجغ همبلِ

 

 A60 وینگو مدل نایس جک درب اتوماتیک نصة روش

 

 :ٍیٌگَ ًبیس جه ًػت

. وٌیذ جبهپز سین تَسط را 32-33-32 تزهیٌبل ثؼذ. دّیذ اًجبم ًمطِ طجك را ٍیٌگَ دستگبُ وطی سین ًبیس، جه جبًجی لَاسم ًػت اس ثؼذ

 .وٌیذ جبهپز سین تَسط را 32 ٍ 32 تزهیٌبل ثبیذ وٌیذ ًوی ًػت را دستگبُ چطوی اگز

 :ًبیس هزوش پتبًسیَهتزّبی هؼزفی

1. F هَتَر لذرت همذار تٌظین یؼٌی 

3. TP ضذى ثستِ اتَهبتیه حبلت در درة ضذى ثستِ ثزای تبین همذار تٌظین یؼٌی 

2. TRA 1 درة لٌگِ ضذى ثبس در تبخیز تٌظین یؼٌی 

2. TRC 3 درة لٌگِ ضذى ثبس در تبخیز تٌظین یؼٌی 

5. TL1 1 لٌگِ درة ثبسضَی همذار تٌظین یؼٌی 

6. TL2 3 لٌگِ درة ثبسضَی همذار تٌظین یؼٌی 

7. BAL گیزد لزار ٍسط حبلت در حتوب لٌگِ دٍ ثیي ثبالًس تٌظین 
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 :ًبیس هزوش ّبی سَئیچ دیپ هؼزفی

2 1  

OFF OFF " تنظیم دستگاه در حالت دستی2ٍ  1دیپ سَئیچ " 

OFF ON تٌظین دستگبُ در حبلت ًیوِ اتَهبتیه 

ON OFF  دستگبُ در حبلت اتَهبتیهتٌظین 

ON ON تٌٌظین دستگبُ در حبلت اتَهبتیه ّویطِ ثستِ ضذى درة 

 ON 
 وبهل دٍرُ یه درة تب پذیزد ًوی را دیگزی فزهبى دستگبُ فزهبى، اٍلیي اس ثؼذ یؼٌی. هجتوغ حبلت در دستگبُتٌظین  "2دیپ سَئیچ "

 .ضَد اًجبم ثبسضَ

 ON "درة حزوت اس لجل فالضز ػولىزد "2 سَئیچ دیپ 

 ON "اتَهبتیه حبلت در چطوی فزهبى اس ثؼذ درة ثستي "5 سَئیچ دیپ 

 ON "درة وزدى ثبس طَل در ایوٌی حبلت در چطوی ػولىزد "6 سَئیچ دیپ 

 ON "ثزلی لفل سثبًِ وزدى آساد ثزای ثستِ حبلت در درة جشئی ثستي "7 سَئیچ دیپ 

 ON "تزهش وزدى فؼبل "8 سَئیچ دیپ 

 ON "درة داضتي ًگِ جْت درة ثَدى ثستِ حبلت در اضبفی فطبر "9 سَئیچ دیپ 

 ON "فتَتست وزدى فؼبل "12 سَئیچ دیپ 

 ON "پبلسی غَرت ثِ پبرویٌگی چزاؽ ػولىزد "11 سَئیچ دیپ 

 ON "ریوَت 3 وبًبل فزهبى ثب رٍ ًفز جْت درة ثبسضَی لٌگِ ته وزدى فؼبل "13 سَئیچ دیپ 

 

 :ًبیس هزوش ّبی سَئیچ دیپ ػولىزد ضزح

 :3 ٍ 1 سَییچ دیپ

 وٌذ هی حزوت درة ثبضیذ، داضتِ ًگبُ را وٌتزل ریوَت دووِ وِ ٌّگبهی تب دستی، حبلت در. 

 هحل ثِ رسیذى یب ٍ هَتَر وبروزد سهبى اتوبم تب درة پبلس ارسبل ثب اتَهبتیه، ًیوِ حبلت در Stop وٌذ هی حزوت. 

 ضَد هی ثستِ اتَهبتیه غَرت ثِ "هىث" سهبى اتوبم اس پس ٍ ضذُ ثبس درة پبلس ارسبل ثب اتَهبتیه، حبلت در. 

 آیذ هی ثَجَد گزدد، لطغ سیستن ثزق وِ غَرتی در ثبًیِ، 5 اس پس درة ضذى ثستِ لبثلیت ثستِ، ّویطِ+  اتَهبتیه حبلت در. 

 :2 سَییچ دیپ

 پبلس ضذى، ثبس ٌّگبم در ثٌبثزایي. ضَد هی ثبس خَد حزوت هسیز اًتْبی تب درة ،"ثبس" پبلس ارسبل اس پس سَییچ، دیپ ایي ًوَدى فؼبل ثب

 .گیزد ًوی فزهبى جذیذ

 .دّذ هی هسیز اداهِ ضذى ثبس جْت در سپس ٍ وزدُ Stop درة جذیذ، پبلس ارسبل غَرت در ضذى، ثستِ ٌّگبم در

 .گزدد ًوی فؼبل ػولىزد ایي دستی حبلت در :تَجِ
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 :2 سَییچ دیپ

 ثِ ضزٍع درة سپس ٍ ضذُ فؼبل سى چطوه چزاؽ ثبًیِ 5 هذت ثِ اثتذا فزهبى، ارسبل اس پس ،On حبلت در 2 سَییچ دیپ تٌظین غَرت در

 .وٌذ هی حزوت

 :5 سَییچ دیپ

 ضذى فؼبل اس پس وِ غَرت ثذیي. ًوبیذ هی تٌظین ػجَر ثزای فمط را درة ثَدى ثبس سهبى "اتَهبتیه" حبلت در سَییچ دیپ ایي ػولىزد

 .ضَد هی ثستِ ثبًیِ 5 اس ثؼذ درة الىتزًٍیه، چطن

 ثستِ درة ،"هىث" سهبى ضذى سپزی اس پس ٍ ضذُ ثبس درة گزدد، فؼبل درة ضذى ثستِ ٌّگبم در فتَسل اگز ،"اتَهبتیه ًیوِ" حبلت در

 .ضَد هی

 :6 سَییچ دیپ

 ،"اتَهبتیه ًیوِ" یب "اتَهبتیه" حبلت در. گزدد هی فؼبل ًیش درة ضذى ثبس ٌّگبم در الىتزًٍیه چطن ،On حبلت در 6 سَئیچ دیپ تٌظین ثب

 .دّذ هی اداهِ خَد ضذى ثبس ثِ درة الىتزًٍیه، چطن همبثل اس هبًغ ضذى ثزطزف اس پس

 :7 سَییچ دیپ

 .وٌیذ هی تبهیي را ثزلی لفل ضذى ثبس سَْلت ،On حبلت در سَئیچ دیپ تٌظین ثب ًوبییذ، استفبدُ ثزلی لفل اس وِ غَرتی در

 .ضَد هی ثبس راحتی ثِ درة لفل، سثبًِ ضذى آساد اس پس ٍ ًوبیذ هی حزوت هؼىَس جْت در سیستن ضذى، ثبس فزهبى ارسبل اس پس

 :8 سَییچ دیپ

 اس لجل را ّب جه حزوت سزػت% 22 تب سَییچ دیپ ایي ًوَدى فؼبل ثب تَاى هی ضذى، ثستِ ٍ ثبس حبلت در درة سدى ضزثِ اس جلَگیزی ثزای

 (.وٌذ هی پیذا وبّص%  72 تب هَتَر گطتبٍر)  داد وبّص هسیز اًتْبی ثِ رسیذى

 .گزدد هی ّب هَتَر ایستبدى حزوت اس ثبػث گطتبٍر وبّص ثبضین، داضتِ سیبد ًیزٍیی ثِ ًیبس وِ ّبیی سیستن در

 .گزدد فؼبل ًجبیذ ػولىزد ایي ثبضٌذ، داضتِ سیبد اغطىبن وِ ّبیی درة یب ٍ سٌگیي ّبی درة ثزای خبطز، ّویي ثِ

 .گزدد تٌظین سزػت، وبّص سیىل ضزٍع ثزاسبس ثبیذ وبروزد سهبى تزیوز ػولىزد، وزدى فؼبل اس پس

 ٍ ضذُ فؼبل درة حزوت اًتْبی ثِ سبًتیوتز 52 تمزیجی فبغلِ در سزػت وبّص وِ گزدد تٌظین ًحَی ثِ ثبیذ هَتَر وبروزد سهبى ثٌبثزایي

 .ضًَذ خبهَش هَتَرّب ثؼذ ثبًیِ 5 الی 2 حزوت، اًتْبی ثِ رسیذى اس پس

 .آٍرد هی ثَجَد هب ثزای را گطتبٍر وبّص حبلت دٍ اًتخبة اهىبى جبهپز ایي. است ضذُ تؼجیِ( M-RAL) جبهپز یه وٌتزل هزوش در
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 وبّص% 72 ثب گطتبٍر تٌظین 

 (تز سٌگیي ّبی درة ثزای) وبّص% 62 ثب گطتبٍر تٌظین 

 .وٌذ هی تغییز هَتَر غذای سزػت، وبّص ٌّگبم در :تَجِ

 :9 سَییچ دیپ

 .ًوَد فؼبل تَاى هی را ػولىزد ایي جه، فطبر داضتي ًگبُ ثبثت ثزای ّیذرٍلیه، ّبی جه اس استفبدُ غَرت در

 .گزدد هی فؼبل وَتبّی هذت ثِ ضذى ثستِ جْت در سیستن هبًذ، هی ثستِ درة وِ سبػت 2 ّز حبلت ایي در

 :12 سَییچ دیپ

 .گزدد هی وٌتزل ثَدى سبلن ٍ ػولىزد ًظز اس فتَسل پبلس، ّز اثتذای در

 :11 سَییچ دیپ

 تَاى هی وٌتبوت ایي اس ثٌبثزایي. ضَد هی هتػل ثبًیِ 1 هذت ثزای وَرتشی چزاؽ وٌتبوت ضذى، ثستِ ٍ ثبس ّبی سیىل اس یه ّز ضزٍع در

 .ًوَد استفبدُ تبیوز یه ثِ پبلس ارسبل ثزای

 :13 سَییچ دیپ

 تجذیل Stop -By - Stop ػبثز ٍرٍدی ثِ ٍ دادُ تغییز را خَد اغلی ػولىزد Close ٍرٍدی ،on حبلت در سَییچ دیپ ایي تٌظین غَرت در

 .ضَد هی

 :A60 ًبیس هزوش ثٌذی سین اتػبل

 ضزح ػولىزد ضوبرُ تزهیٌبل

 : ًَل3: ارت   2: فبس   1 ثزق اغلی 1-2-3

 (ٍات 40خزٍجی چزاؽ چطوه سى )حذاوثز  چزاؽ چطوه سى 4-5

 (آهپز 5خزٍجی الهپ وَرتشی )حذاوثز  الهپ وَرتشی 6-7

 : ثست10ِ: هطتزن   9: ثبس   8 (1هَتَر ) 8-9-10

 : ثست13ِ: هطتزن   12: ثبس   11 (2هَتَر ) 11-12-13

 ٍات( 25ٍلت دی سی )حذاوثز  12خزٍجی لفل ثزلی  لفل ثزلی 15-16

 هیلی آهپز( 200)حذاوثز  ACٍلت  24هٌجغ تغذیِ  .A.Cٍلت  24 17-18

 (آهپز هیلی 75 حذاوثز) TX فتَسل تغذیِ هٌجغ فتَتست 19

 ّب ٍرٍدی ولیِ ثزای هطتزن هطتزن 20

 (ٍات 3 حذاوثز) درة ٍضؼیت ًوبیص ثزای AC ٍلت 32 خزٍجی ACًطبًگز  21

22 Stop ػولىزد ثزای ٍرٍدی Stop 

23 Photo ایوٌی تجْیشات ثزای ٍرٍدی 
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24 Photo 1 اضبفی ایوٌی تجْیشات ثزای ٍرٍدی 

25 Stop-By-Stop (ایست-ثستِ-ایست-ثبس) چزخطی حزوت ثزای ٍرٍدی 

26 Open ضذى ثبس ػولىزد ثزای ٍرٍدی 

27 Close ضذى ثستِ ػولىزد ثزای ٍرٍدی 

 رادیَیی آًتي گیزًذُ ثزای ٍرٍدی آًتي ---

 

 :ًبیس وٌتزل ثزد ضوبتیه ًوبی
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 :اتػبالت اًجبم ٌّگبم در ضزٍری ًىبت

 اهب. ضًَذ هی هتػل هطخع ّبی تزهیٌبل در هستمین طَر ثِ آًْب اس ثسیبری. ثبضذ هی پذیز اًجبم راحتی ثِ اتػبالت ّب لسوت اغلت ثزای

 :دارد ثیطتزی دلت ثِ ًیبس آًْب اس ثزخی

 ِهی هَتَر خَد داخل در خبسى ایي دارای ّب هَتَر اس ثزخی دارد، اًذاسی راُ جْت هٌبست خبسى ثِ ًیبس فبس ته ّبی هَتَر ولی 

 Open ٍ Close ّبی پبیِ ثیي ثبیذ خبسى حبلت ایي در. دارًذ جذاگبًِ غَرت ثِ خبسى اتػبل ثِ ًیبس دیگز ثزخی حبلیىِ در. ثبضٌذ

 .ضَد ثستِ هَتَر

 ایوٌی تجْیشات اثتذا سیستن، ثِ پبلس ّز ارسبل ثب. ضَد هی سیستن ایوٌی ضزیت ثزدى ثبال ثبػث "فتَتست" ػولىزد اًتخبة 

 ّیچ ٍ ضذُ دادُ تطخیع خطب ثبضذ ًذاضتِ را خَد ػبدی ػولىزد دلیلی ّز ثِ فتَسل وِ غَرتی در گزدد، هی وٌتزل هزوش ثَسیلِ

 .گزدد ًوی دریبفت پبلسی

 : ًوبییذ ػول سیز طزیك ثِ فتَتست ػولىزد وزدى فؼبل ثزای

 را 12 سَییچ دیپ On .وٌیذ 

 ًوبییذ هتػل را ایوٌی تجْیشات. 

 ُتغذیِ هٌجغ ثِ هستمین طَر ثِ فتَسل فزستٌذ (Service Out Put )تغذیِ فتَتست خزٍجی طزیك اس ثلىِ ضَد، ًوی هتػل 

 (الىتزًٍیه چطن جفت 2) است آهپز هیلی 75 فتَتست خزٍجی در هجبس جزیبى ضذت حذاوثز. گزدد هی فزاّن

 ِاس هستمین را ّب گیزًذُ تغذی Service Out Put (18-17 ّبی تزهیٌبل) ًوبییذ تبهیي وٌتزل هزوش 

 :ًبیس اتػبالت وٌتزل

 ٍلت 32 ضَیذ هطوئي ٍ ًوَدُ گیزی اًذاسُ 18-17 ّبی تزهیٌبل ثیي ٍلتبص ٍ وٌیذ ٍغل را اغلی ثزق AC ثبضذ. هی ثزلزار 

 چزاؽ OK ًوبیذ هی سدى چطوه ثِ ضزٍع ػبدی فزوبًس ثب سپس ٍ درآهذُ سزیغ سى چطوه حبلت ثِ لحظِ چٌذ ثزای. 

 ّبی وٌتبوت ثِ هزثَط ّبی چزاؽ ولیِ وِ ًوبییذ حبغل اطویٌبى NC ثِ هزثَط ّبی چزاؽ ٍ ثبضذ هی رٍضي NO است خبهَش. 

 ًوبییذ لفل را ّب جه سپس ٍ وٌیذ ثبس ًیوِ تب را ّب درة ٍ وزدُ خالظ را ّب جه. 

 پبلس Open ًوبییذ ػول سیز هطبثك پذیزد غَرت خالف حزوت وِ غَرتی در. ضَیذ هطوئي درة ضذى ثبس اس ٍ ًوبییذ ارسبل: 

o ًوبییذ لطغ را سیستن اغلی ثزق. 

o 3 هَتَر ثزای ٍ 8-12 تزهیٌبل 1 هَتَر ثزای) ًوبییذ ػَؼ را وزدُ حزوت خالف جْت وِ را هَتَری لذرت ّبی سین 

 (11-12 ّبی تزهیٌبل

o ًوبییذ وٌتزل را هَتَرّب حزوت جْت هجذدا. 
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 :ًبیس سیستن تٌظیوبت

 :ضَد هی اًجبم تزیوزّب طزیك اس سیستن تٌظیوبت

 وبروزد سهبى (TL1 ٍ TL2:) 

 درة ضذى ثستِ ٍ ثبس ثزای 3 هَتَر ٍ 1 هَتَر وبروزد سهبى حذاوثز تٌظین

( ON;1 سَییچ دیپ) Semiautomatic در سیستن ػولىزد هٌطك ٍ ثبضذ ثستِ درة ّویطِ وِ ثبضیذ داضتِ تَجِ سهبى، ایي تٌظین ثزای

 .ثبضذ ضذُ تٌظین

 جبهپز 1 هَتَر ثزای ثبضین، داضتِ درة ضذى ثبس وبهل ثزای وبروزد سهبى ثِ ًیبس ّوچٌبى ٍلی ثبضٌذ حذاوثز رٍی TL تزیوزّبی وِ غَرتی در

TLM1 ٍ جبهپز 3 هَتَر ثزای TLM2 ًوبییذ لطغ را. 

 ثیي هحذٍدُ در هَتَرّب وِ ًوبییذ تٌظین ای گًَِ ثِ را هَتَر وبروزد تزیوزّبی( ON;8 سَییچ دیپ) ثبضیذ داضتِ سزػت وبّص ثِ ًیبس اگز

 .ضًَذ سزػت وبّص هزحلِ ٍارد درة ایست ّبی هىبى ثِ رسیذى اس لجل سبًتیوتزی 72-52

 (:TRC) ضذى ثستِ در تبخیز سهبى ٍ( TRA) ضذى ثبس در تبخیز سهبى

 ًوَدُ استفبدُ TRA تزیوز اس ضذى ثبس ٌّگبم در درة ّبی لٌگِ وزدى گیز اس جلَگیزی ثزای ثبضذ، هی درة دٍلٌگِ دارای گیت وِ غَرتی در

 اٍل لٌگِ ضذى ثستِ ثزای هٌبست تبخیز TRC تزیوز ثَسیلِ ًیش ضذى ثستِ ٌّگبم در. ًوبییذ تٌظین دٍم لٌگِ ضذى ثبس ثزای را هٌبست سهبى ٍ

 .وٌیذ تٌظین را

 (:TP) اتَهبتیه سهبى

 .ضَد هی تٌظین اتَهبتیه ضذى ثستِ سهبى ،TP تزیوز ثَسیلِ اتَهبتیه تٌظین حبلت در

 (:F) ًیزٍ

 ثب هطبثك ثبیست هی ٍ ضذُ اًجبم خطب ٍ سؼی رٍش ثِ ًیزٍ ایي تٌظین. ضَد ثزدُ وبر ثِ السم دلت ثبیذ ًیزٍ، ثِ هزثَط تزیوز تٌظین ٌّگبم در

 .ثبضذ ًیبس هَرد ّبی ایوٌی

 :ًبیس درة وَرس ضٌبسبیی رٍش

 .وٌیذ رٍضي را 3 ٍ 1 سَئیچ دیپ .1

 .ثچزخبًیذ سبػت ػمزثِ خالف جْت در آخز تب را TP پتبًسیَهتز .3

 ثِ. وٌذ هی وبهل ضذى ثبس ثِ ضزٍع درة( ثزد رٍی رًگ سرد ولیذ یؼٌی) Step By Step ولیذ سدى ثب. وٌیذ اجزا را Open فزهبى .2

 ٍ 1 لٌگِ اٍل یؼٌی وزدُ، حزوت درة وبهل ضذى ثستِ سوت ثِ درة اتَهبتیه غَرت ثِ ثؼذ.  1 لٌگِ ثؼذ ٍ 3 لٌگِ اٍل تزتیت

 .وٌذ هی Stop اًتْب در ٍ 3 لٌگِ ثؼذ
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 :ًبیس ریوَت وزدى ست رٍش

 وٌیذ. رّب را ولیذ ثؼذ ضَد رٍضي ثبثت رسیَر چزاؽ تب داضتِ ًگِ را ًبیس ریسیَر ولیذ .1

 .وٌیذ رّب ثؼذ ٍ داضتِ ًگِ ثبًیِ 12 هذت ثِ را ًبیس ریوَت ولیذ سزیؼب سپس .3

 ثِ ضزٍع آراهی ثِ ثبر 5 اًتْب در ٍ وزدُ سزیغ سدى فالش ثِ ضزٍع ریسیَر چزاؽ یؼٌی. ضَد خبهَش وبهال رسیَر چزاؽ تب وٌیذ غجز .2

 وزدُ ػول STEP BY STEP غَرت ثِ ریوَت اٍلی ولیذ حبلت ایي در. ضَد هی خبهَش وبهال ثؼذ وٌذ، هی ضذى خبهَش ٍ رٍضي

 .وٌذ هی ػول ثبسضَ لٌگِ ته فزهبى دٍم ولیذ ٍ

 در ثبیست هی ثطًَذ وذ ریوَت ّبی دووِ اس یىی ثب دستگبُ ّز ٍ ًوبییذ استفبدُ دستگبُ دٍ ثزای ریوَت یه اس ثخَاّیذ غَرتیىِ در :تَجِ

 .گیزد اًجبم هزاحل ثمیِ سپس ٍ ًذاریذ ًگِ یؼٌی ضَد سدُ یىجبر ریسیَر ولیذ اٍل هزحلِ

 :ًبیس ریوَت وزدى پبن رٍش

 ضذى خبهَش ٍ رٍضي ثبر 2 ثِ ضزٍع رسیَر چزاؽ ثبًیِ 2 اس ثؼذ. ضَد رٍضي ثبثت رسیَر چزاؽ تب داضتِ ًگِ را ًبیس ریسیَر ولیذ .1

 .وٌیذ رّب را ولیذ ضَد خبهَش سَم هزتجِ در رسیَر چزاؽ ایٌىِ اس لجل. وٌذ هی

. ضَد هی خبهَش ٍ رٍضي آراهی ثِ ثبر 5 اًتْب در ٍ وزدُ سدى چطوه تٌذ ثِ ضزٍع رسیَر چزاؽ ضَد اجزا درست هزحلِ ایي اگز .3

 .است ضذُ پبن ًبیس ریوَت یؼٌی

 :ثلَتَثی غَرت ثِ ًبیس ریوَت وزدى ست ٍشر

 .ًگْذاریذ ثبًیِ 5 هذت ثِ را جذیذ ریوَت ّبی دووِ اس یىی سپس ٍ آٍردُ دستگبُ ریسیَر وٌبر رٍ ّب ریوَت .1

 .وٌیذ غجز ثبًیِ 3 ٍ دادُ فطبر ثبًیِ 1 سهبًی فبغلِ ثب ثبر 2 را لذیوی ریوَت دووِ .3

 .دّیذ فطبر را جذیذ ریوَت دووِ دٍثبرُ سپس .2

 .گیزد اًجبم ًبیس پبرویٌگی جه ریسیَر وٌبر ثبیذ هزاحل ایي توبهی ًوبییذ تَجِ

 

 

 

 

 

 

 


