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 ٞا ٚ ٔشتریاٖ تسري/ شروت ٔحترْٞای ٚ ٌارٌاٜٕ٘ایٙذٌاٖ 

 تا سالْ
ٌردد وٝ یىی از عٛأُ خراتی زٚدٍٞٙاْ ٚ غیر ٔتعارف در ٞای ٔحترْ تعضاً ٔشاٞذٜ ٔیدر طی تازدیذٞای ادٚاری از وارٌاٜ رسا٘ذاحترأاً تٝ اطالع ٔی

 تاشٙذ:عذْ رعایت ٔٛارد ٔشرٚحٝ ریُ ٔیٞای فشار تاال تخظٛص سٛزٖ ا٘صوتٛر، پٕپ ا٘صوتٛر ٚ ِِٛٝٞا وأیٖٛرسا٘ی سیستٓ سٛخت

 عٛأُ خراتی:
ٚ ررات ٌرد ٚ غثار آب  در ٘تیجٝخرٚجی ِِٛٝ تا٘ىر رخیرٜ سٛخت در وف تا٘ىر ٘ظة شذٜ وٝ ٕٞیٗ ٔٛضٛع تاعث ٘فٛر آب تٝ تٝ تا٘ه ٌازٚئیُ شذٜ  -1

 تٟٕراٜ سٛخت تٝ داخُ تان وأیٖٛ ٔٙتمُ ٚ تاعث اختالَ در وارورد ٔٛتٛر خٛاٞذ شذ.دیٛارٜ داخُ تا٘ه 

 رسا٘ی ٚ ا٘صوتٛرٞا را در تر خٛاٞذ داشت.ٞا ٘فٛر آب، ٌرد ٚ خان تٝ داخُ تان خراتی زٚدٍٞٙاْ سیستٓ سٛختیٖٛعذْ ٚجٛد درب تان در ترخی وأ -2

 :پیشٍیری خراتی
 .ٔاٜ یه تار ٚ سرٚیس ٚ شستشٛی وأُ ٚ ٘ظة ٔجذد آٖ 6تاز وردٖ تان ٌازٚئیُ ٞر  -1

 ر.ویّٛٔت 30،000وّیٝ فیّترٞای ٌازٚئیُ حذاوثر ٞر ٕٞسٔاٖ تعٛیض  -2

 .ٚ سرٚیس آٖ طثك دستٛراِعُٕ شروت ساز٘ذٜٞا ٚ تعٛیض ٘ظة سیستٓ فیّتراسیٖٛ در خرٚجی تا٘ىرٞای رخیرٜ سٛخت وارٌاٜ -3

 .درب تان ٌازٚئیُ )تذٖٚ درب تان، دستٍاٜ ٔتٛلف شٛد(سآِ تٛدٖ وٙترَ  -4

 ٔاٜ یىثار. 3ٞر  رسا٘ی ٚ ٔحُ ٘ظة ا٘صوتٛرٞاسٛخت ٞایٞای ٔرتٛط تٝ شیًّٙشستشٛ ٚ تٕیس وردٖ تذ٘ٝ تیرٚ٘ی ٔٛتٛر، خظٛطاً لسٕت -5

 تخّیٝ آب ٔٛجٛد در استىا٘ی فیّترٞای آتٍیر اِٚیٝ ٚ ثا٘ٛیٝ تٝ ٔحض ٚجٛد آب در آٖ لسٕت. -6
 

  
 تاشذ.رسا٘ی ٘اشی از ٚرٚد ٌرد ٚ خان ٚ آب تٝ سیستٓ ٔیٞای سیستٓ سٛخت% خراتی55* الزْ تٝ رور است وٝ 

 رسا٘ی ٔشىالت زیر غیر لاتُ اجتٙاب خٛاٞٙذ تٛد:تٝ سیستٓ سٛخت* تا ٘فٛر آب 
 .رسا٘یسٛخت سیستٓ ا٘صوتٛرٞای تّرا٘س خراتی - ٌیرپاش وردٖ لطعات داخّی ا٘صوتٛر. -

 .ٌازٚئیُ فیّتر ٍٞٙاْ زٚد شذٖ وثیف - .ٔٛتٛر احتراق ٔحفظٝ درٖٚ سٛخت ٘الض سٛختٗ -

 .رسا٘یسٛخت سیستٓ فشار واٞش - .پیستٖٛ وردٖ ٌیرپاش -

 .آٖ شذٖ رٚشٗ دیر ٚ ٔٛتٛر تٛاٖ افت - .آٖ خراتی ٚ ٔٛتٛر عٕر واٞش -

  .ٌازٚئیُ فیّتر ٚ سٛخت تان داخُ زدٌیزً٘ -
 

 با تشکر  

 خدمات پس از فروش  

 مسعود بشارتسید   
 


