
 

  فر ریلی پیتزا مربوط به برق و الکترونیک دستگاه و توصیه هاي  نکات 

   در صورت بروز مشکل در سیستم برق دستگاه  از افراد متخصص در زمینه برق صنعتی کمک گرفته شود و قبل از هـر
دسـتگاه را   گونه تماس با قسمتها و قطعات برقی ، ضمن خاموش کردن کلید اصلی برق دستگاه ، اتصال برق شبکه بـه 

 .نیزقطع کنید

 
  برق دسـتگاه بـه شـبکه     کابلاتصال علی رغم نصب دوشاخه روي کابل برق دستگاه توسط کارخانه ، بهتر آن است که

کنتور و رشته سـیم مشـکی    رشته سیم فاز بینیعنی کلید مذکور . انجام  گیرد 16Aکلید مینیاتوري  ازطریقبرق محل 
  .قرار گیرددستگاه 

  
  در غیر این صورت مشعل روشن  رعایت گردد) پریز برق (و نول  کابل دستگاه به فاز و نول برق شبکه اتصال فاز

البتـه   .رنگ آبی نول و رنگ سیاه یا قهوه اي  فـاز میباشـد   رشته سیم با در کابل برق دستگاه ، :توجه . نخواهد شد
اتوري وجود نداشته باشد ، خود یـک دوشـاخه   کارخانه سازنده بعلت اینکه ممکن است درابتدا امکان نصب کلید مینی

در پریز برق مناسب روي کابل نصب کرده که رنگ دو رشته سیم از انتهاي دوشاخه پیدا است که براي رعایت فاز و نول 
  .می توانید در صورت نیاز دوشاخه را بچرخانید

 شود وممکن است جرقه زن آن  درغیر اینصورت مشعل روشن نمی. سیم ارت دستگاه را به ارت محل متصل نمایید
  .بسوزد

  یک عدد کلید  1000مدل ال      چهار عدد کلید مینیاتوري و در تابلوبرق فرریلی 1500داخل تابلوبرق فر ریلی مدل
مینیاتوري تعبیه شده که در صورت بروز هر گونه اتصالی ،  نوسان شدید جریان برق ، اتصال سیم به بدنه ، سوختن 

چنانچه بصورت ناگهانی ه و برق دستگاه را قطع کند ، لذا قطعات الکتریکی و امثالهم ، ممکن است این کلیدها قطع شد
، باید ابتدا توسط برقکار عیب مربوطه کشف و رفع گردد سپس  برق تمام یا قسمتی از دستگاه قطع شد و از کار ایستاد

                                                                                           . کلید یا کلیدهاي مینیاتوري قطع شده وصل شود
از طریق باز کردن دو پـیچ در  (جهت رویت و دستیابی به کلیدهاي مینیاتوري باید درب محفظه مشعل را  1500درمدل 

درمدل .  باز کرده و از آن محل به سمت پشت تابلو برق کمی خم شوید ،کلید ها رویت خواهند شد) باالي دو طرف آن 
  . تا به داخل آن دست پیدا کنید  پیچ زیر تابلو برق به بدنه دستگاه را باز کرده و تابلو را روي لوال بچرخانید 1000ال 

  است و یا در مسیر سیم کشی برق از کنتور برق تا دستگاه فر پیتزا ، براي  قدیمیمکانهایی که سیم کشی برق آنجا
مجزا از زیر کنتور تا  2* 5/2یخچال یا کولر آبی و امثالهم  هم برق گرفته شده است ، پیشنهاد اکید می گردد یک کابل 

اعث اختالل در سیستم هاي ب...  دستگاه کشیده شود تا  نویز و نوسان ایجاد شده توسط یخچال و کولر و تاپینگ و
 . الکترونیکی دستگاه فر پیتزا نشود

 

  روي نواحی و قسمتهاي الکتریکی و الکترونیکی و تابلو برق به قصد شستشو و غیره جداً خود  آب و مایعاتاز ریختن
 .داري نمایید

 

  فن  –فن تابلو برق  –در صورت سوختن و از کارافتادن هر کدام از فن هاي خنک کننده دستگاه شامل فن موتور هوادم
  ..اینورتر ، سریع نسبت به تعویض آن اقدام نمایید 

 


