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دستگاه کاور کفش حرارتی
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پیش گفتار 

به راهنماي استفاده از دستـگاه کاور کفش هوشمــند  XT-46c خوش آمـدید. با استفــاده از  

 این برگـه کمکی, الزم نیست نگـران آلوده شدن محیط پاك اطرافتان باشیـد. این راهنما, جزئیات  

عمـلی را ارائه داده, شمارا بااین دستگاه سریعا آشنا کرده و استفاده از آن را برایتان سرگرم کننـده 

  و جالب می نماید.
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باز کردن بسته بندي 

بسته را باز کرده و اقالم ضروري ذیل را چک کنید 

دستگاه کاور کفش هوشمند  CT-46C                                                         1 عدد

راهنماي دستی استفاده از آن                                                                        1 کپی

کابل برق                                                                                                     1 قطعه

1 حلقه نایلون حلقه اي                                                                                            
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مشخصات محصول 

 XT-46C                                                                 مدل

نوع                                                                     هوشمند

20mm                                                        فاصله از سطح

21 کیلو گرم وزن خالص                                                   

زمان قرار دادن نایلون                                       4.0 ثانیه

زمان شکلدهی                                                   2 ثانیه

حداکثر توان                                                   1300 وات

شروع زمان پیش-گرمایش                                 3 دقیقه

ولتاژ / فرکانس                                   V%5-+220 هرتز

75 وات پاور استندباي گرم                                              

باالترین دماي هیتر                            250 درجه سانتیگراد

800

800

445

330

mmابعاد                                                          330*445*800
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دستگاه کاور کفش بایستی در محیط پاكِ فاقد فیبر رسانایی بسیار باال مورد استفاده قرار گیرد.دماي محیط  40-5 درجه سانتیگراد است, ورطوبت  

  نبایستی بیشتر از 87% باشد و ارتفاع کمتر از 1000 متر میباشد.نایلون بکار رفته در این دستگاه از PVC با الکتریسیته استاتیک مشخص, ساخته شده 

 است. اگر این دستگاه در مکانی با ملزومات الکتریسیته استاتیک مورد استفاده قرار گیرد, دامنه عملی آن بایستی مورد ارزیابی قرار گیرد. 

براي اطمینان از کاربرد امن و مطمئن, لطفا نکات ذیل را بدقت دنبال کنید:

شرایط عملی

ایمنی

 پیش از استفاده از دستگاه  XT-46C , لطفا این راهنما را بدقت مطالعه کرده و مراحل عملی ذیل را دنبال کنید. مجاز به استفاده نادرست از دستگاه نیستید.

 قبل از روشن کردن دستگاه, مطمئن شوید که ولتاژ ورودي ملزومات  220V-240V را ایفا میکند.

هشدار: منبع برق بایستی داراي اتصال به زمین قابل اطمینان داشته باشد در غیر اینصورت براي  فرد یا دستگاه مشکالت جدي ایجاد می کند.

 جهت جلوگیري از نقص دستگاه یا مشکالت امنیتی, قرار دادن دستگاه در فضاي عمومی یا شستشوي آن با آب براي پاکسازي, ممنوع است.

 پوشاندن پاي برهنه با نایلون در دستگاه , ممنوع است: حین آماده شدن نایلون, فشار دادن صفحه با پا ممنوع است.

 قرار دادن هرگونه ماده خارجی در دستگاه ممنوع است.

 استفاده یا بازي با دستگاه توسط کودکان بتنهایی ممنوع است.

 راه رفتن برروي کف, زمانی که آغشته به آب یا روغن است, ممنوع می باشد وباید احتیاط کرد که سطح کاورلغزنده است.

 حین, تعمیر یا جابجایی دستگاه, قطع برق ضروري است.

 لطفا هراز گاهی, شیار تهویه واقع در زیر دستگاه را بمنظور جلوگیري از انسداد و تاثیر گذاري برروي کارکرد دستگاه, تمیز کنید.
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کاربــري

روشن کردن
1. دستگاه را به برق متصل کنید. دو انتهاي سیم را به ترتیب در سوکت ورودي و سوکت دستگاه وارد کنید.

2. کلید  را براي روشن کردن  دستگاه فشار دهید .

نصب نایلون
رولی

3. کاور عقبی دستگاه را باز کرده: انواع آلودگیها و ناخالصیهاي سر نایلون را تمیز کرده:

 مطمئن شوید که سر نایلون رولی , صاف است.

4. نایلون رولی  را بطورت افقی در محفظه دستگاه قرار دهید.

5. سر نایلون را با یک دست فشار داده و به آرامی آنرا بداخل محل قرارگیري نایلون هل دهید.

6. در همین حین, کلید  را با دست دیگر فشار داده و نایلون را بداخل دستگاه بفرستید تا زمانیکه نایلون در جاي خود قرار گیرد.

7. صفحه پا را با دست فشار داده و رها کنید, نایلون بصورت اتومات به محل عملی خود می رود.

اگر کار نکرد, کلید را فشار داده تا نایلون برگشته و مراحل باال را دوباره تکرار کنید.

زمانیکه نایلون حلقه اي در مکان خود قرار گرفت, می توان از دستگاه استفاده کرد.شروع بکار

8. با دیده شدن نشان ”PRESS“ بروي محل, قدم بگذارید.

9. وقتی پنج عدد روي صفحه روشن و صداي  بیپ طوالنی شنیده شد, این بدان معناست که کاور کفش ایجاد شده است.

10. لطفا پایتان را ازروي صفحه برداشته و در همین حین, بطور اتومات نایلون براي استفاده بعدي, کشیده می شود.

 با فشردن دکمه  دستگاه خاموش می شود.خاموش کردن

اگر نیاز به تنظیم باقی نایلون بود, لطفا                                    ببینید.
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نحوه استفاده از دستگاه (طرح نموداري)
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دستورالعملهاي پانل کنترل

پانل کنترل متشکل از یک صفحه 

 LCD و چهار کلید وظیفه است, 

همانطور که در تصویر سمت راست

 نشان داده ایم.
داده را تنظیم کنید.

 باز و بسته کردن دستگاه 
و ذخیره تغییر تنظیمات

 و برگشت

 با استفاده ازین کلیدها
 وارد و خارج شدن نایلون

 را کنترل کرده و اندازه 

 داده یا کلید بعدي را
 انتخاب کنید.

از طریق کلیدهاي وظیفه سه کار اصلی انجام می شود: کاور کفش ، باد گرم ، تنظیمات داده. با استفاده از کلید next می توان بین این کلیدها 

حرکت کرد. تصاویر زیر را ببینید. 

با استفاده از کلیدهاي وظیفه کاور کفش و بادگرم دو کار انجام می شود. 

کلید وظیفه پیش فرض کاور کفش می باشد. 

پوشش کفش

داده هاي تنظیم

باد گرم

8
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روشن/ خاموش 

کلید را فشار دهید 

کلید را فشار دهید 

کلید را براي تائید 
فشار دهید.

کلید را براي افزایش سطح 
حرارت فشار دهید. 

براي کاهش سطح حرارت

 کلید را فشار دهید.

تا باد گرم انتخاب
 شود

تا روشن / خاموش 
شود.

کلید را فشار دهید تا نایلون
 را خارج کند.

کلید را فشار دهید تا نایلون 
را وارد کند.

باد گــرم
تنظیم کاور کفش

عملکرد وزش باد گرمعملکرد حرارت

دکمه روشن

1. این کلید براي گرم کردن یا خشک کردن استفاده می شود: هیتر در حالت کاري پیوسته قرار دارد.

  قسمت صفحه پا فشارداده شود.

3. مطابق با دماي محیط یا اطراف یا طبق ملزومات, می توان دماي بادگرم را تنظیم نمود.

“ warm wind “2. قبل از استفاده از این کلید, مطمئن شوید که نایلون بروي قسمت  صفحه پا قرار نداشته باشد. با ورود به                       بایستی  

 کلید       را فشار داده, دستگاه دوباره روشن شده و در حالت کاور کفش قرار میگیرد.

 اگر نیاز به متوقف کردن اینکار دارید, کلید        دستگاه را فشار داده و آنرا خاموش کنید.
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تنظیمات داده

 براي انتخاب 5 زیر منوي تنظیم باقیمانده کنترل دما ، تنظیم زمان ، 

 براي انتخاب تنظیمات این
 کلید را فشار دهید.

 براي ورود به تنظیمات ، 
این کلید را فشار دهید.

a

a

تنظیم مجدد باقیمانده

طبق تعداد نایلون هاي رولی یا برآورد تقریبی باقیمانده آن, باقی نایلونها را هم تنظیم کنید.

این کلید را براي افزایش 
 تا 100 فشار دهید.

 این کلید را براي کاهش تا 
100 فشار دهید.

 این کلید را براي ذخیره
 و برگشت استفاده کنید.

طبق شکل سمت راست, براي انتخاب کلید تنظیمات          را فشار داده و 

زمان عمـلی ، کنسـل کردن زمانبنـدي ، کلیـد        را فشار دهیـد.

سپس براي ورود به زیر منـوي تنظیـمات کلید        را فشار دهیـد.سپس

Reset Remain
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b

b

c

c

کنترل دما

تنظیم زمان

 این دما، دماي کاور کفش است.

 9 سطح دمایی وجود دارد که از 1 تا 9 می باشد،

 و سطح پیش فرض 2 می باشد.براساس عملکرد

 کارکنان , دمـاي سطح را مـی توان تنظیـم کـرد.

این کلید را براي افزایش
  سطح دما فشار دهید.

 این کلید را براي کاهش 
سطح دما فشار دهید.

 این کلید را براي ذخیره
 و برگشت استفاده کنید.

 بر اساس شکل c، زمان کنونی را تنظیم کنید.

  نشانگـربیرون بیاید.

 این کلید را براي افزایش 
 عدد فشار دهید.

 این کلید را براي کاهش 

عدد فشار دهید.

 این کلید را براي حرکت دادن
 نشانگر و انتخاب عدد مورد

 نظر فشار دهید.

این کلید را براي ذخیره و

 برگشت استفاده کنید.

Temp Control

Reset time

 کلیـدهـاي        ،        را از اول فشـار دهیـد تا  
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d

d

e

e

زمان کار

کنسل کردن زمانبندي

 طبق شکل d ، زمان باز و بسته شدن را

 تنظیم کنید.

دهید تا نشانگر بیرون بیاید.

 این کلید را براي افزایش
 اعداد فشار دهید.

 این کلید را براي کاهش 
اعداد فشار دهید.

 ازین کلید براي حرکت دادن

 نشانگر و انتخاب عدد مورد
 نظر استفاده کنید.

 ازاین کلید براي ذخیره کردن

 عدد وبرگشت استفاده کنید.

 ازاین کلید براي ذخیره کردن 

عدد وبرگشت استفاده کنید.

 کلیـدهـاي         ,         را از اول فـشار 

Working Time

Cancel Timing
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 عیب یابی 

XT-46C راهنماي کاور کفش هوشمندمدل

انسداد
انسداد خارجی 

انسداد داخلی

       روش عیب یابی         علت    نقص       

انسداد شدید

عدم کارکرد

نایلونهاي جدا نشده 

از هم

انحراف وکج شدن 

نایلونهاي تحویل 

داده شده

انحراف مسیر تحویل

شکلدهی ضعیف

نایلون به درستی قرار

 نگرفته است

باد طبیعی بسیار باالست

خروجی هوا،

 شل یا منحرف شده

مشکل سیستم برش

منفذ تهویه زیرین
 مسدود شده

براي استفاده بعدي، نایلون را از منفذ خروجی بیرون کشیده یا براي نصب مجدد آنرا خارج کنید.

کاور باالیی دستگاه را بیرون آورده (همراه با صفحه نمایشگر) نایلون PVC را که در زیر تیغه 
برش گیر کرده، تمیز کنید.

رول نایلون را دوباره نصب کنید. یا کاور باالیی دستگاه را  بیرون آورده (همراه با صفحه نمایشگر)

 نایلون PVC را که در زیر تیغه برش گیر کرده، تمیز کنید.

براي تعمیر با پرسنل حرفه اي تماس بگیرید.

طبق دستورالعمل, رول نایلون را دوباره نصب کنید، نایلـون را تا زمانیـکه در محل صـحیح خود قـرار
 بگیرد، بکشید.

کاور باالیی را باز کرده، چرخش نایلون را بررسی کنید. اگر چیزي گیر کرده بود، آنرا برطرف کنید.

دستگاه را در محل پشت به باد قرار دهید.

براي تعمیر با پرسنل حرفه اي تماس بگیرید.

براي تعمیر با پرسنل حرفه اي تماس بگیرید.

قسمت زیر دستگاه را بررسی کرده و مشکل را برطرف کنید.
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