خدمات پس از فروش پاناسونیک
دامنه کاربرد :نمایندگان خدمات پس از فروش

فرم توصیه های فنی

کد فرم:

عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازری

شماره فرم:

ارائه کنندهPMMAF :

تدوین و تنظیم :خدمات پس از فروش

تاریخ ایجاد:

گروه و محصولAC/AIR CONDITIONER :

شرح ایراد ظاهری :طریقه درست ثابت کردن ID unit

مدلAll Wall Mounted :

شرح ایراد ظاهری :طریقه صحیح نصب کردن ID unit

طریقه نصب یونیت داخلی:
 )1نصب یونیت داخلی الزاماً در یک موقعیت محیطی مناسب جهت تهویه کامل انجام پذیرد و نصاب ها با استفاده ازبخش
راهنمائی نصب درسرویس منوال همان مدل میتوانند از عملکرد خود اطمینان حاصل نمایند .
بطور مثال:
 .1فاصله بین لبه صفحه( لبه باال )تا زیر سقف باید بیشتر از  76میلی متر باشد
 .2فاصله بین هر طرف از لبه براکت تا دیوار ~ هر دو طرف به دیوار> mm054

 .3برای تخلیه مناسب ( ،)drainصفحه باید در مرکز نصب شده وکامالً تراز باشد اما صفحه در سمت تخلیه (سمت راست پایه
دیواری) 2میلی مترپایین تر از سمت دیگر باشد تا اطمینان از تخلیه آسان آب حاصل شود ( .شکل  STEP Aو ) STEP B
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کد فرم:
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عنوان راهنمای رفع عیب جهت متخصصین کولر گازری

شماره فرم:

ارائه کنندهPMMAF :

تدوین و تنظیم :خدمات پس از فروش
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شرح ایراد ظاهری :طریقه درست ثابت کردن ID unit

مدلAll Wall Mounted :

 .0برای اطمینان از اینکه محکم باشد 5 ،عدد پیچ مطابق شکل زیر در صفحه نصب نمایید.

 .5بعد از اینکه پیچ بسته شد ،صفحه نصب شده را بطرف پایین بکشید بواسطه اینکه از استحکام آن مطمئن شوید.

 .7حفره ای به عمق ø70mmرا در نقطه اشاره شده ( تقاطع دو کاشی ) بصورت شیب داربه پائین حفاری کنید.

نقطه تقاطع با عالمت گذاری کنار صفحه نصب
رسم شده است

