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  :گفتارشيپ
 به را شما ورود فاراتل، محصوالت ديخر به نسبت شما انتخاب و اعتماد از سپاس با يگرام كاربر

  .مييگويم كيتبر فاراتل بزرگ خانواده
 و دستگاه از استفاده يچگونگ درباره يمهم نكات شامل ديدار يرو شيپ در كه ييراهنما دفترچه

  .است آن از ينگهدار طيشرا
 و ناپذير جبران هايخسارت بروز باعث است ممكن شده درج موارد نكردن تيرعا كه آنجا از

 هاي استفاده براي و مطالعه كامل طور به را دفترچه است خواهشمند گردد، دستگاه گارانتي فسخ
  .دييفرما ينگهدار يمناسب يجا در يبعد

 كار به يمشتر تيرضا سطح و محصوالت تيفيك باالبردن جهت در را خود تالش تمام فاراتل
 افتيدر يرايفروش و خدمات پس از فروش شركت، مشتاقانه پذ يروي واحدها ني. از ابرد يم

 .باشنديشما م شنهاداتيانتقادات و پ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 

 

 
 
 
 



  
 

 

  گارانتي و خدمات پس از فروش

نظر كيفيت مـواد اوليـه و همچنـين عملكـرد، بـه     خود را از  DigiPower6دستگاه شركت فاراتل 
مزايـاي گـارانتي و اسـتفاده    به منظور اسـتفاده از  نمايد.  گارانتي مي تاريخ خريداز مدت يك سال 

 .بهينه از خدمات پس از فروش اين دستگاه به نكات مندرج ذيل توجه فرمائيد

  حداكثر يكماه پس از خريد دستگاه الزم است، كارت گارانتي در سايت فاراتل ثبت گردد.  -1
با مهر  جهت دريافت خدمات گارانتي ، عالوه بر ثبت كارت گارانتي ارائه فاكتور خريد معتبر -2

  و امضاي فروشنده الزامي است.
ارائه خدمات گارانتي رايگان منحصراً توسط نمايندگي هاي مجاز خدمات پس از فروش  -3

(مندرج در ليست نمايندگان خدمات در سايت فاراتل) و در قبال تكميل صحيح اطالعات در 
 شود. قسمت ثبت كارت گارانتي انجام مي

برقكار، جهت استفاده از مزاياي گارانتي حتماً ميبايست كليه در صورت نصب دستگاه توسط  -4
  نكات اين دفترچه رعايت گردد.

هاي  در صورت درخواست مشتري جهت نصب دستگاه توسط نماينده فاراتل، پرداخت هزينه -5
 باشد. يم داريبه عهده خر زهايارت پر نيساختمان و تام يداخل يكابل كشنصب، 

ذهاب جهت اعزام كارشناس به محل استقرار دستگاه، به عهده  پرداخت هزينه اياب و -6
 خريدار مي باشد.

  نمايد: موارد زير اعتبار ضمانت نامه را نقض مي
  .و مندرجات پشت كارت ضمانت راهنما ي عدم رعايت نكات مطرح شده در دفترچه -1
مناسب و اتصال فقدان كابل كشي صحيح، استفاده از نول مشترك در كابل كشي، فقدان ارت  -2

نادرست ارت به دستگاه، نصب غير اصولي، نا مناسب بودن محل استقرار دستگاه و عدم تناسب 
  توان مصرفي با توان نامي دستگاه.

سوزي،  ، برخورد با اشياء ديگر، آتشصدمات ناشي از جابجايي، حمل و نقل، سقوط از ارتفاع -3
 داخل دستگاه.زلزله، سيل و هرگونه تماس يا ورود مايعات به 



  
 

 

مخدوش شدن برچسب سريال دستگاه، دستكاري، سرويس و تعمير توسط اشخاص غير  -4
  مجاز.

عدم صحت يا ناقص بودن اطالعات درج شده در قسمت ثبت كارت گارانتي در سايت  -5
  فاراتل.

 

 
ت در صورت وقوع هرگونه اشكال در عملكرد دستگاه ابتدا مدل و شماره سريال دستگاه را يادداش

تماس بگيريد و يا جهت اطالع از شماره تماس  021-61922نموده و سپس با شماره تلفن 
مراجعه  www.faratel.comنمايندگان خدمات پس از فروش در سراسر كشور به آدرس 

 فرمائيد.
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  بندي محتويات داخل بسته - 1
    DigiPower6 ترانس دستگاه -
 فترچه راهنماي استفاده از دستگاهد -

  كارت گارانتي -

  دستگاه عرفيم - 2
خانگي (انواع معمولي و  مخصوص يخچال و فريزرهاي DigiPower6مدل فاراتل ترانس اتوماتيك 

توليد شده اسـت. اسـتفاده از ميكروكنترلرهـاي     فوت 40تا  )ديجيتال انواع سايد باي سايد جديد
هاي ارزشمندي را براي اين دستگاه به ارمغان آورده سريع و تكنولوژي كنترل ديجيتال، توانمندي

زر در مقابل نوسانات و اختالالت برق شهر، خطـرات  خوبي از يخچال و فريه بباعث شده  است و
  مايد. نناشي از رعد و برق و غيره محافظت 

جـويي در   ، صـرفه شهر در هنگام ضعف برق تداوم كاركرد صحيح يخچال و فريزر عمر و افزايش
ي و ايجاد امنيت خاطر از جملـه مهمتـرين مزايـاي اسـتفاده از دسـتگاه      هاي تعميرات وقت و هزينه
DigiPower6 باشد.مي  

به بـرق   DigiPower6گاه يخچال و فريزرهاي خود را بدون ترانس كه هيچ كندفاراتل توصيه مي
  وصل ننماييد.

  هاي اين دستگاه عبارت است از:مهمترين قابليت
 مجهز بودن به ميكروكنترلر 

  ًمرحله) 6دارا بودن سه مرحله تقويت، دو مرحله تضعيف و يك مرحله نرمال (جمعا 

 دستگاه به طور اتوماتيك رديابي عيوب مكانا 

 :قطع خروجي در صورت 

o افزايش دماي داخلي 

o ولت (جهت جلوگيري از آسـيب   280~150ي  خروج ولتاژ ورودي از محدوده
 كننده) رسيدن به مصرف
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  كننده در برابر:هاي مصرفاز دستگاهسيستم حفاظت مجهز بودن به 

o  دو فاز شدن ولتاژ ورودي 

o و صاعقه برق نوسانات شديد  

 جهت افزايش  بارهاي مصرفيبر اساس نوع  هاي داخل دستگاهرله انهكنترل هوشمند
 ها طول عمر رله

  و   يخچال موجود در براي حفاظت از مدارهاي حساس نويز فيلترمجهز بودن به
 جديد فريزرهاي

 امكان كار با ژنراتور  
 در وقت يجوئ آسان و صرفه يراتجهت تعم يستمماژوالر بودن س  

  
  دستگاه اندازي استقرار و راهانتخاب محل  - 3

  در نظر گرفته شود:دستگاه نكات زير  استقراردر انتخاب محل 
  بايد در جايي دور از منـابع گرمـايي،   و جهت استفاده در شرايط اتاق طراحي شده  دستگاهاين

 گرد و غبار قرار داده شود. ،باران، رطوبت، هواي اسيدي

 10اقل دستگاه بايد حدcm امكـان  شـود كـه    مسـتقر در جايي و جانبي فاصله داشته  ءاز اشيا
گردد دستگاه در محل مناسبي مانند بـاالي يخچـال    (توصيه مي .وجود داشته باشدهوا گردش 

 يا فريزر قرار داده شود)
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  اندازي دستگاه راه مراحل - 4
اندازي دسـتگاه را بـه ترتيـب    انتخاب شد، مراحل راهحال كه محل مناسبي براي استقرار دستگاه 

  زير ادامه دهيد:
پشـت   را بـه پريـز   )فريـزر  و يخچـال كننده (هاي مصرفدستگاهورودي  ابتدا دو شاخه .1

 دستگاه وصل نماييد.

 ي ورودي دسـتگاه  ، دو شـاخه كنندههاي مصرفدرست دستگاهپس از اطمينان از اتصال  .2
ايـن حالـت چنانچـه ولتـاژ     برق شهر متصل نمائيد. در  را به پريز DigiPower6 ترانس

دقيقه خروجـي وصـل    پنجي مجاز دستگاه باشد، پس از مدت زمان  ورودي در محدوده
 شوند.كننده روشن ميهاي مصرفگردد و متعاقباً دستگاه مي

 

 "هشـداردهنده  عالئم"اگر خروجي دستگاه وصل نشد به بخش بعدي دفترچه راهنما يعني  :تذكر
  .نماييد يگيريراجعه و علت را پم

 

هاي مختلف دستگاه خاموش ممكن است در زمان DigiPower6در طول استفاده از دستگاه  :تذكر
و روشن شود (مانند زمان قطع برق شهر، كاهش يا افزايش زياد ولتاژ ورودي، بـروز خطـا،   

دقيقه زمان تاخير روشن شـدن وجـود    5جابجايي دستگاه و...). در اين حالت توجه شود كه 
كشد تـا خروجـي دسـتگاه وصـل     دقيقه طول مي 5دارد. به اين معنا كه پس از وصل برق، 

گردد. اين قابليت به دليل جلـوگيري از آسـيب رسـيدن بـه گـاز درون موتـور يخچـال و        
  فريزرها در نظر گرفته شده است.
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  عالئم هشداردهنده -5

هاي كـوچكي  شود چراغمالحظه مي DigiPower6لوي دستگاه ترانس همانطور كه بر روي پنل ج
)LED وجود دارد. اين (LED نمايد.هاي مختلف دستگاه را به كاربر اعالم ميها حالت  

  نام حالت  رديف
  چراغوضعيت

  توضيحات
 قرمز زرد سبز

  -  - روشن  نرمال  1
بـه   نيـازي مجاز قـرار دارد و  يمحدودهدروروديولتاژ

  باشد.نميولتاژ)  رگوالسيون(عمل  تقويت يا تضعيف

  - روشن روشن  تثبيت  2
مجاز قرار ندارد و دسـتگاه در  يمحدودهدروروديولتاژ
  باشد.ميها كنندهولتاژ جهت ارائه به مصرف تثبيتحال 

3  
احتمال 
  قطع

  -چشمك روشن

و ممكن  باشد مي قوي يا ضعيفاز حدبيشوروديولتاژ
هـا خـاموش   كننـده دستگاه قطع و مصـرف  خروجياست 

پـر   بارهـاي حالت از اتصـال   اينشوند. الزم است كه در 
  شود. خودداريمصرف به دستگاه 

4  
قطع 
  پايين

 روشن  -  -
ولـت   150(كمتر از  ورودياز حد ولتاژبيشبر اثر افت

 آسيباز  جلوگيري) و جهت خروجيولت  200و  ورودي
  قطع شده است. خروجيكننده به مصرف رسيدن

 روشن  -چشمك  قطع باال  5
 280از  يشـتر (ب ورودياز حد ولتـاژ  بيشافزايشبر اثر

از  جلـوگيري ) و جهـت  يولت خروج 233و  يولت ورود
  قطع شده است. خروجيكننده به مصرف رسيدن آسيب

6  
 افزايش
  دما

چشمك روشن  -

دسـتگاه   خروجـي ترانسفورماتور دستگاه باال رفته و دماي
پر مصرف متصل به  بارهايحالت  اينقطع شده است. در 

. كنيدصبر  خروجيدستگاه را جدا نموده و تا وصل مجدد 
بسته به زمان خنك  خروجياست كه وصل مجدد  بديهي

 پـنج از  بـيش شدن ترانسفورماتور داشته و ممكـن اسـت   
  به طول انجامد. دقيقه

7  
زمان
  تاخير

چشمك به صورت 
  گردشي

  ) وصـل دقيقـه  پـنج ( تـاخير دستگاه پس از زمانخروجي
  شود. مي

  هشداردهنده عالئم: 1 جدول
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  DigiPower6 ترانس  يجدول مشخصات فن - 6
  

  

  .باشديم يورود در آمپر 10 يمحافظت وزيف يدارا دستگاه نيا -1
  يفن مشخصات: 2 جدول

  مشخصات فيزيكي - 7

  ]عرض× عمق× ارتفاع[ابعاد   مدل
)mm(  

 (kg)وزن

با   خالص
 بندي بسته

DigiPower6 
 162*199*154خالص: 

 215*285*195بندي:  بسته
6.1 6.5 

  : مشخصات فيزيكي3جدول 
  

  ورودي
  تك فاز فاز

  155-280  (VAC)محدوده ولتاژ ورودي
(A)بيشينه جريان موثر پيوسته

1 
7   

  خروجي

  تك فاز فاز
  VAC( 220±13( ولتاژ خروجي

  6 (A)بيشينه جريان موثر پيوسته

  18 (A)جريان استارت 

  2000 (VA)توان

<0.5 (Load Factor)ضريب بار
 

50-60 (Hz)فركانس
 

 5 زمان تاخير وصل (دقيقه)

 شرايط
  محيطي

 0~40 (0C)دما 


