
فقط با ضمانت

دفتـرچـه راهنمـای نصب 

مصرف کننده گرامی :
ضمن تشــکر از حســن انتخاب شــما لطفا قبل از 
استفاده از دستگاه موارد ذیل را مطالعه فرمایید.

فـن کـویل هـای
Midea Spec.  ســری
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معرفـی محصـول : 

ــدل  ــور، مب ــن، الکتروموت ــد از: ف ــل عبارتن ــن کوي ــتگاه ف ــی دس ــزای اصل اج
ــن.  ــینی دري ــر و س ــل(، فیلت ــي )کوي حرارت

بــا تامیــن آب ســرد توســط چیلــر و  آبگــرم توســط ديــگ )پکیــج( بــرای فــن 
ــا  ــد و ب ــرم می کن ــوای گ ــا ه ــرد و ي ــوای س ــد ه ــتگاه تولی ــن دس ــل، اي کوي

ــود. ــاکنین می ش ــاه س ــايش و رف ــث آس ــط، باع ــای محی ــم دم تنظی
ــر  ــا ب ــرکت مايدي ــل ش ــن کوي ــخصات ف ــا مش ــک ب ــک الکتري ــل ت ــن کوي ف
ــت و  ــا کیفی ــزه ب ــن گالوانی ــتفاده از آه ــا اس ــرفته ب ــن آوري پیش ــاس ف اس
ضخامــت اســتاندارد مــد نظــر شــرکت مايديــا، طراحــي و تولیــد شــده اســت. 
ــد  ــل نصــب اســت و مي توان ــه آســانی قاب ــن فضــا ب ــن محصــول در کمتري اي
دمــاي هــواي خروجــي را تــا حــد امــکان کاهــش )ســرمايش( و يــا افزايــش 

ــد. ــش( ده )گرماي
ــور  ــه ط ــرفته ب ــاوري پیش ــاال و فن ــت ب ــا کیفی ــواد ب ــتفاده از م ــل اس ــه دلی ب
ــای  ــوان از آن در واحده ــده و میت ــش داده ش ــتگاه کاه ــداي دس ــري ص موث
مســکوني، بیمارســتان ها، ســاختمان هاي اداري و هتــل هــا اســتفاده کرد.
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نمای خـارجی : 

نامگـذاری : 

3

M K LBTT3 G12300

Midea فن کويل  مدل

بدر تک الکتريک

حجم هوای اسمی
300:300 CFM
400:400 CFM 
600:600 CFM

سمت اتصال لوله 
 L :چپ
R :راست

فشار استاتیک خارجی 
G30 :30Pa
G12 :12Pa

T2 : دو رديفه
T3 : سه رديفه

T4 :  چهار رديفه 



• امکان نصب در کمترين فضا و قرارگیری در داخل سقف کاذب 
• ظرفیت باالي عملکرد سرمايش/ گرمايش، کارايي باال و صرفه جويي در مصرف انرژي

• تنظیم سريع و يکنواخت دما
• فن کم صدا، اتصال مستقیم به موتور فن 7 سرعته شرکت الکتروژن

• قابلیت تغییر سمت اتصال لوله های آب )چپ/راست(

• بدنه ساخته شده از ورق گالوانیزه با حداکثر محافظت در برابر خوردگي
• سینی تخلیه از جنس آهن روغني با رنگ پودري الکترواستاتیک با عايق مناسب

 جهت جلوگیري از تعريق و خوردگي
• فیلتر هواي قابل شستشو

• قابل اتصال به کانال هواي تازه
• دارای سیني تخلیه V شکل با شیار داخلي جهت تخلیه کامل و سريع آب 

• سیني تخلیه بلندتر جهت قرارگرفتن زير شیرهاي ورود و خروج آب و شیر هواگیري
• کويل با پوشش ضد خوردگي و راندمان باال

ویـژگـی هـا : 

4

دست چپدست راست پرتاب هوا از روبرو



مشخصات فنـی : 

MKT3BT-300G12L/RMKT3BT-400G30L/RMKT3BT-600G30L/Rمدل

دبی هوا  
H/M/LM3/h545/374/290755/550/368985/739/560

H/M/LCFM320/220/170444/323/216580/435/330

Pa1230فشار استاتیک خارجی

سرمایش
H/M/LKW2.7/2.2/1.94/3.4/2.65.5/4.8/4ظرفیت

HL/h533688998دبی آب 
HKPa261836افت فشار آب

H/M/LKW4.2/3.2/2.76.8/5.85/5.18.5/6.9/5.6ظرفیتگرمایش

HKPa21.816.931.6افت فشار آب 

V/Ph/Hz220-240/1/50220-240/1/50220-240/1/50منبع تغذیه 

HW5292117توان ورودی

موتور فن 
Low Noise 7-Speed Fan Motorنوع

1تعداد

فن
Centrifugal Forward-Curved Bladesنوع

2تعداد

کویل 

3ردیف

MPa1.6حداکثر فشار کارکرد

mmΦ9.52قطر

ابعاد و وزن

W/H/Dmm941 ͯ 241 ͯ 522941 ͯ 241 ͯ 5221161 ͯ 241 ͯ 522ابعاد

W/H/Dmm990 ͯ 260 ͯ 550990 ͯ 260 ͯ 5501210 ͯ 260 ͯ 550بسته بندی

Kg19.720.724.5وزن خالص

Kg22.223.227.1وزن کامل 

لوله اتصال 
inchRC3/4لوله ورودی و خروجی آب

mmODΦ25لوله سینی درین

. 5C° 7 ، افزايش دمای آبC° 27 ، دمای آب ورودیDBC / 19WBC :شرايط آزمون ظرفیت سرمايش: دمای ورود هوا

شرايط آزمون ظرفیت گرمايش: دمای ورودی هوا: 20DBC ، دمای ورودی آب °60C ، دبـی آب مشابه حالت سرمـايش.
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ابعـاد ظـاهری :

MKT3BT-600G30L/RMKT3BT-400G30L/RMKT3BT-300G12L/RDimension (mm)

965745745A

905685685B

933713713C

905685685D

1161941941E

1003783783F

آب ورودی
آب خروجی

شیر هواگیری

برگشت هوا

سوراخ ساپورت

جعبه ترمینال

لوله سینی تخلیه
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نقشـه الکتـریکـال مـوتور فـن : 

سیم ها را مطابق نقشه باال به دستگاه متصل کنید.
حالت پیش فرض :    MKT3BT-300G12L/R  رزرو : شماره 4 / زياد : شماره 3 / متوسط : شماره 5 / کم : شماره 6 
                            MKT3BT-400G30L/R  رزرو : شماره ۱ / زياد : شماره ۲ / متوسط : شماره 4 / کم : شماره 6
                            MKT3BT-600G30L/R  رزرو : شماره ۲ / زياد : شماره ۱ / متوسط : شماره 3 / کم : شماره 5



نقشـه انـفجــاری : 

تعدادنام قطعهشماره

1صفحه باالی فن1

1موتور فن2

2کیس و بلوور3

1درب جعبه ترمینال4

1ترمینال5

1براکت نصب ترمینال6

1ساپورت لوله های کویل7

1ساپورت چپ کویل8

1سینی تخلیه9

1کویل10

1ساپورت راست کویل11

1صفحه جداکننده12

1مجموعه قاب U شکل و صفحه پایین فن13

1فیلتر هوا13.1

1

2

12

11

10

9

3

4

5

6

7

8

13.1

7

13



نـموداردبـی - فشار فـن  : 
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MKT3BT-300G12L/R



MKT3BT-400G30L/R
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MKT3BT-600G30L/R
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• ايــن دســتور العمــل بــراي راحتــي و آســايش شــما تهیــه شــده اســت، لطفــا آنرا 
بــا دقــت مطالعــه کــرده و تمــام دســتورالعملها را بــه طــور کامــل انجــام دهید.

ــورد  ــاز و م ــط توســط تکنســین هاي مج ــی بايســت فق ــتگاه م ــدازی دس • راه ان
تايیــد شــرکت بدرتــک الکتريــک انجــام شــود در غیر ايــن صــورت اعتبــار گارانتی 

ــردد. محصــول ســاقط می گ
• لطفا به خوبي از اين دفترچه مراقبت نمايید.

هشـدارهـا : 

دستور العمل نصب و راه اندازی : 

ــر آنهــا مي تواننــد  • کــودکان و افــراد معلــول در صــورت آمــوزش و نظــارت ب
از محصــول اســتفاده نماينــد.

• آمــوزش بــه کــودکان و افــراد معلــول بايــد توســط افــرادی کــه مســئولیت 
آنهــا را بــر عهــده دارنــد صــورت گیــرد.

ــت دســتگاه توســط کــودکان  ــازي کــردن و نظاف • توجــه داشــته باشــید از ب
جــدا خــودداري گــردد.

• در حیــن نصــب و تعمیــرات دســتگاه، مراقــب ورود اشــیاء خارجــي بــه داخــل 
لوله هــا باشــید، زيــرا آنهــا میتواننــد در عملکــرد دســتگاه اختــال ايجــاد کننــد.

• بــراي نصــب، تعمیــر يــا جابجايــي دســتگاه از افــراد متخصــص کمــک بگیريد، 
زيــرا اســتفاده نامناســب مي توانــد باعــث نشــت آب، شــوک الکتريکــي، آتــش 

ســوزي يــا مــوارد خطرنــاک بــرای ســامت و ايمنــي شــما گــردد.
• دســتگاه بايــد در مکانــي نصــب شــود کــه تحمــل وزن آن را داشــته باشــد زيــرا 

ســقوط ســازه يــا افتــادن دســتگاه، آســیب جــدي يــا مــرگ را بــه دنبــال دارد. 



• نصــاب بايــد دســتگاه را بــه شــکلي نصــب کنــد کــه وزش بــاد شــديد، زلزلــه 
و يــا ســاير پديده هــاي طبیعــي باعــث ســقوط آن نشــود.

• نصــب اتصــاالت الکتريکــي دســتگاه بايــد طبــق دســتورالعمل هاي مقــررات 
ملــي ســاختمان و توســط افــراد متخصــص صــورت گیــرد.

ــته باشــد.  ــوز مجــزا( خــود را داش ــه مســتقل )فی ــع تغذي ــد منب ــل باي • فن کوي
ــل مــورد اســتفاده از ظرفیــت  ــه و کاب اطمینــان حاصــل کنیــد کــه منبــع تغذي
کافــي بــراي دســتگاه برخــوردار اســت، در غیــر ايــن صــورت احتمــال آتش ســوزي 

و شــوک الکتريکــي وجــود خواهــد داشــت.
• ســیم کشــي ها بايــد توســط کابــل مناســب کــه بــه شــکل صحیــح مهــار شــده، 
انجــام شــود در غیــر اينصــورت نیروهــاي خارجــي مي توانــد باعــث از بیــن رفتــن 

اتصــاالت الکتريکــي و ايجــاد خســارت گــردد.
• قبــل از انجــام هــر گونــه اقــدام مرتبــط بــا الکتريســیته، از قطــع بــودن منبــع 

تغذيــه )فیــوز( اطمینــان حاصــل کنیــد.
• اطمینــان حاصــل کنیــد کــه لولــه کشــي ها قبــل از نصــب بــا آب و تحــت فشــار 
مناســب تســت شــده باشــد و اعمــال فشــار بیــش از حــد بعــد از نصــب می توانــد 

باشــد بــروز نشــت آب شــود.
• هنــگام وصــل نمــودن اتصــاالت حتمــا از دو آچــار بــا گشــتاور مناســب 
ــد باعــث  ــه اتصــاالت مي توان اســتفاده کنید، وارد کــردن گشــتاور بیــش از حــد ب

ــود. ــت آب ش نش
• حداقــل ارتفــاع نصــب دســتگاه از کــف تمــام شــده مي بايســت ۲50 ســانتیمتر 

باشــد تــا از برخــورد افــراد بــا آن جلوگیــري شــود.
• اتصــال نامناســب کابــل بــرق باعــث افزايــش حــرارت مي شــود کــه منجــر بــه 

آتــش ســوزي و شــوک الکتريکــي مي گــردد.
• توجــه داشــته باشــید حتمــا ســیم اتصــال بــه زمیــن )ارت( را بــه صــورت صحیح 

ــل کنید. وص
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تـوصیـه هـای ایمنـی :

ــراي فراهــم نمــودن شــرايط آســايش ســاکنین  فــن کويــل ب
ــه  ــت و ب ــده اس ــي ش ــکوني و اداري طراح ــاي مس محیط ه
طــور خــاص نبايــد از آن بــراي نگهــداري مــواد غذايــي، 

ــرد. ــتفاده ک ــه و .... اس ــیای عتیق ــان، اش ــات، گیاه حیوان

ــکان نشــت  ــاد اســت ام ــوا زي ــت ه ــه رطوب ــي ک در مکان هاي
ــراردادن  ــل از ق ــن دلی ــه همی ــود دارد ب ــتگاه وج آب از دس
ــر روي آن آســیب  ــزش آب ب ــه در صــورت ري ــزی ک ــر چی ه

ــد. ــودداري کنی ــد خ مي بین

ــي  ــتعال در نزديک ــل اش ــواد قاب ــا م ــپري ها ي ــراردادن اس از ق
فــن کويــل جــدا خــودداري کنیــد.

از نظافــت فــن کويــل بــا آب و يــا دســتمال هاي خیلــي 
ــد. ــودداري کنی ــوب خ مرط

نشســتن در معــرض هــواي ســرد در مدت هــاي طوالنــي 
ــت. ــر اس ــما مض ــامتي ش ــراي س ب

از وارد کــردن اجســام خارجــي بــه داخــل فــن کويــل 
خــودداري کنیــد ايــن کارمي توانــد بــه شــما آســیب برســاند.

از نصــب فــن کويــل در وســايل نقلیــه مثــل کشــتي، هواپیمــا 
ــت  ــل حرک ــن کوي ــگام کار ف ــه در هن ــي ک ــر مکان ــا ه و ي

ــد. ــودداري کنی ــد خ مي کن

ــات و  ــر روي حیوان ــتقیم ب ــورت مس ــه ص ــوا ب ــت ه از هداي
گیاهــان خــودداري کنیــد زيــرا ايــن کار مي توانــد بــراي آنهــا 

مضــر باشــد.

از نصب دستگاه در مجاورت شعله گاز خودداري کنید.
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ــي  ــي و الکتريک ــمت هاي مکانیک ــام قس ــت تم ــدازی می بايس ــت راه ان • جه
دســتگاه توســط سرويســکاران مجــاز و متخصــص شــرکت مــورد بازبینــي قــرار 

گیــرد.
• فن کويل را در جايي نصب کنید که فضاي نصب و نگهداري، کافي باشد.

• فن کويــل را در جايــي نصــب کنیــد کــه ســطح آن افقــي باشــد و مقاومــت 
آن بــه انــدازه اي باشــد کــه وزن يونیــت را تحمــل کنــد.

• فن کويل را در جايي نصب کنید که ورودي و خروجي هوا قابل کنترل باشد.
ــه تمــام  ــل ب ــان هــواي فــن کوي ــي نصــب کنیــد کــه جري ــل را جاي • فن کوي

ــود. ــل ش ــاق منتق ــمت هاي ات قس
ــه اتصــال و  ــوان لول ــه راحتــي بت ــد کــه ب ــي نصــب کنی ــل را در جاي • فن کوي

لولــه تخلیــه را متصــل نمــود.
• فــن کويــل را در جايــي نصــب کنیــد کــه هــواي گــرم يــا ســرد مســتقیما از 

آن خــارج شــود و بــا مانعــی برخــورد ننمايــد.

نـصب و راه انـدازی : 
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احتیاط : 

ــه  ــر ب ــت منج ــن اس ــر ممک ــاي زي ــک از مکان ه ــر ي ــل در ه ــب فن کوي نص
ــد. ــاب نمايی ــر اجتن ــن ام ــود از اي ــزات ش ــي تجهی خراب
• مکان حاوي روغن هاي معدني مانند روان کننده ها  باشد.

• کنار دريا که در آن هوا حاوي نمک زيادي است.
• منطقــه چشــمه آب گــرم کــه در آن گازهــاي خورنــده وجــود دارد، بــه عنــوان 

ــولفید. مثال، گاز س
•کارخانه هايي که ولتاژ تغذيه در آنها نوسانات زيادي دارد.

• مکاني مانند آشپزخانه که روغن در آن نفوذ کند.
• مکاني که امواج الکترومغناطیسي قوي وجود دارد.

• مکاني که گازها يا مواد قابل اشتعال وجود دارد.
• محلي که گازهاي اسیدي يا قلیايي تبخیر مي شوند.

• ساير محیط هاي خاص.
• روش صحیح انتقال تجهیزات را تعیین کنید.

• سعي کنید اين تجهیزات را با بسته بندي اصلي حمل کنید.
ــزي ســاختمان  ــر روي قســمت فل ــل ب ــن کوي ــه نصــب ف ــاز ب • در صــورت نی
بايــد عايــق کاري بــرق انجــام شــود و نصــب بايــد داراي اســتانداردهاي فنــي 

ــد. ــي باش ــتگاه هاي الکتريک ــه دس مربوط
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مراحل نصب پیچ های آویز : 

* سازه چوبی:
• نبشی های مستطیلی را روی تیرها قرار دهید و پیچ های آويز را نصب کنید.

پوشش چوبی

میله

پیچ

سقف

* بتن زبر قدیمی:
• از پیچ و مهره و بست کششی)رول بولت( تعبیه شده استفاده کنید.

* سازه تیر و تیر فوالدی:
• تنظیم و استفاده از فوالد نگهدارنده زاويه.

مهره

واشر
پیچپیچ فوالد نگه دارنده زاويه 

پیچ آويز

پیچ مونتاژی
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* بتن خام جدید:
• آن را با بوش ها يا پیچ و مهره های تعبیه شده تنظیم کنید.

نوع ثابت

بتن و میلگرد

پیچ جاسازی شده

نوع کشويی

* نصب فن کویل
ــه پیــچ آويــز  ــردن يونیــت داخلــی ب ــاال ب ــرای ب • از ابزارهايــی ماننــد قرقــره ب

اســتفاده کنیــد.
• عدم افقی بودن دستگاه ممکن است باعث نشت آب شود.

•کانال را وصل کنید.
• طول کانال با توجه به فشار استاتیک خارجی تعیین می شود.

* اتصاالت
دهانــه خروجــی هــوا در قســمت جلــو و دهانــه ورودی هــوا در قســمت عقــب 
يــا زيــر دســتگاه و اتصــاالت مربــوط بــه ورود و خــروج آب کويــل، تخلیــه آب و  

محــل اتصــاالت الکتريکــی در کنــار دســتگاه می باشــد.
گشتاور مهره برنجی کلکتور هنگام اتصال آب، N.cm 7540 - 6۱80 است.

ــرار دهیــد، مهره هــا را بــا دســت  لولــه اتصــال را در موقعیــت مناســب ق
بچرخانیــد.

سپس آن را با دو عدد آچار بصورت شکل زير بچرخانید و محکم کنید. 
قطر محل اتصال در لوله ورودی آب و لوله خروجی آب 3/4ً است.
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* اتصال لوله سینی تخلیه )درین(
• لوله تخلیه رابه خروجی سینی درين متصل نمايید.

• لوله تخلیه و همچنین ساير اتصاالت بايد عايق باشد.
ــخت  ــي س ــي وي س ــده پ ــال دهن ــت از اتص ــه می بايس ــال لول ــراي اتص • ب

ــدارد. ــتي ن ــچ نش ــه هی ــد ک ــل کنی ــان حاص ــود و اطمین ــتفاده ش اس
• فشار بیش از حد به کنار لوله ها وارد نکنید.

• شــیب رو بــه پايیــن لولــه تخلیــه بايــد بیشــتر از )۱%( بــدون خمیدگــي در 
وســط باشــد.

• طــول کل لولــه تخلیــه هنــگام عبــور نبايــد بیــش از ۲0 متــر باشــد، چنانچــه 
لولــه بیــش از حــد طوالنــي اســت، بــراي جلوگیــري از خمیدگــی بايــد بســت 

نصــب شــود.

شیب سرازيری
باالی ۱/۱00 

عايق حرارتی

شیب سرازيری باالی ۱/۱00 

) 100CM تا حد امکان بزرگ )حدود
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ــاي  ــت. در خانه ه ــکل اس ــدون مش ــه ب ــه تخلی ــا لول ــه آي ــد ک ــي کنی • بررس
ــام داد. ــقف انج ــتن س ــل از بس ــش را قب ــن آزماي ــد اي ــاخت باي ــال س درح

• بــراي ورود آب بــه فــن کويــل از اتصــال پائیــن)IN( و بــراي خــروج آب از آن 
از اتصــال بااليــي )OUT( اســتفاده کنیــد. 

• توصیــه مي شــود به منظــور جلوگیــري از آســیب اتصــاالت دســتگاه، جهــت 
ــتگاه، از  ــي دس ــاالت ورودي وخروج ــه اتص ــاختمان ب ــه س ــط لول ــال خ اتص

ــزي اســتاندارد اســتفاده شــود. شــلنگ فل
ــاختمان  ــه س ــط لول ــي از خ ــروي اضاف ــدن نی ــري از وارد آم ــراي جلوگی • ب
ــده در  ــت هاي نگهدارن ــا از بس ــتگاه حتم ــي دس ــاالت ورودي و خروج ــه اتص ب

ــود.  ــتفاده ش ــتاندارد اس ــل اس فواص
ــه  ــي ب ــب در ورودي وخروج ــاالت مناس ــر و اتص ــه، فیلت ــیر فلک ــب ش • نص

ــت. ــي اس ــتگاه الزام ــاالت دس اتص

ــه  ــط لول ــا خ ــتگاه، حتم ــه دس ــاختمان ب ــه س ــط لول ــال خ ــل از اتص • قب
ســاختمان و مــدار آب بــه صــورت صحیــح شستشــو شــود.

شیر ترموستاتیک
حالت روشن بودن

شیر تنظیم دستی

خروج آب

ورود آب

تخلیه

ساپورت 
لـولـه



• بــراي اتصــال مجــراي خروجــي هــواي دســتگاه بــه دريچــه کانــال ســاختمان، 
از لولــه انعطــاف پذيــر يــا برزنــت مطابــق شــکل زيــر اســتفاده کنیــد.

 Ø۱0 ــره ــچ و مه ــدد پی ــقف، از 4 ع ــر س ــتگاه زي ــب دس ــراي نص ــاً ب • لطف
ــود. ــتفاده ش اس

• نصــب بــه ســقف از نظــر ســاخت و ســاز متفــاوت اســت، بــراي شــرايط خــاص 
بــا ســازنده ســقف مشــورت کنید.

• در صــورت اتصــال محصــول بــه ســقف، بــه منظــور جلوگیــری از ارتعاشــات 

و لرزش هــای احتمالــی، از ســطوح کامــا صــاف و يکپارچــه در راســتای تــراز 
افقــی اســتفاده گــردد. 

ــات لوله کشــي را در ســقف انجــام  ــي، عملی ــه اصل ــان نصــب بدن ــس از پاي • پ
ــاي  ــت لوله ه ــب، جه ــات نص ــروع عملی ــل ش ــاب مح ــان انتخ ــد. در زم دهی

ــد.  ــن کنی خــارج شــده را تعیی
• بــا توجــه بــه شــرايط محــل نصــب در صــورت نیــاز بــه تغییــر جهــت ورودی هــای 

آب، بــا واحــد خدمــات پــس از فــروش تمــاس حاصــل فرمايیــد.

خروج

ورود

هوای خروجی

هوای برگشت
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* اجرای سیم کشی
ــل  ــه دارای حداق ــام قطــب ک ــان تم ــظ ج ــده محاف ــتگاه قطــع کنن ــک دس ي
ــده  ــان باقیمان ــتگاه جري ــک دس ــا و ي ــام قطب ه ــر در تم ــی مت ــه 3 میل فاصل
)RCD( بــا درجــه بنــدی باالتــر از ۱0 میلــی آمپــر باشــد، بايــد طبق اســتاندارد 

ملــی ســاختمان در ســیم کشــی ثابــت گنجانــده شــود.

ــا و  ــق کاري لوله ه ــدي و عاي ــراي آب بن ــات الزم را ب ــگام نصــب، اقدام • درهن

اتصــاالت متصــل بــه دســتگاه بــه منظــور جلوگیــري از نشــت آب و هــدر رفــت 
انــرژي، بــا دقــت و بــه درســتي انجــام دهیــد.

• قبــل از راه انــدازي دســتگاه بــا بازکــردن پیــچ هواگیــري، هــواي موجــود در 
کويــل را تخلیــه کنیــد، در غیــر ايــن صــورت هــواي موجــود در کويــل دســتگاه 
بــر عملکــرد تبــادل گرمــا و ســرما تاثیــر منفــي گذاشــته و باعــث ايجــاد صــداي 

غیــر عــادي مي شــود.
ــود، در  ــتگاه مي ش ــر وارد دس ــت از زي ــواي برگش ــرض ه ــش ف ــور پی ــه ط ب
ــه اينکــه هــواي برگشــت از قســمت عقــب وارد شــود مراحــل  صــورت نیــاز ب

ــد: ــر را انجــام دهی زي
۱- فیلتر قرارگرفته در قسمت زير را باز کنید.

۲- صفحه نصب شده در قسمت عقب را باز کرده و در زير فن ها نصب کنید.
3- فیلتر را در قسمت عقب نصب کنید.
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