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 بنام خدا

 

 انکوباتور ور العمل راه اندازی تدس

 

 ( خواهشمند است قبل از راه اندازی دستور العمل را مطالعه فرمائید)  

 

 : مشخصات فنی* 
 

  50الی  محیط دامنه درجه حرارت 

 آمپر 6 ،   ک فازت ، ولت   220:مشخصات الکتریکی 

 : آماده سازی دستگاه* 

بسته بندی شده است،لزوما بسته بندی را با دقت باز نموده و مراقب باشید  دستگاه جهت حمل در کارخانه -1

 . که به بدنه آسیب نرسد

 .  شده قرار دهید و سپس تراز نمائیددستگاه را در محل تعیین  -2

سانتیمتر فاصله داشته  20جهت جابجائی هوا حدود  دستگاه از پشت )در صورتیکه مشرف به دیوار است( -3

 . ل چرخش هوا به آسانی انجام گیردباشد تا عم

 

 :دستگاه  نحوه راه اندازی* 
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MAIN           
    

 . قرار دهید ( ● )ابتدا سوئیچ دستگاه را در حالت خاموش -1

دو شاخه دستگاه را در پریز برق وصل نمائیدو دقت گردد که پریز مربوطه به انشعابهای متعدد وصل نباشد.   -2

 .          برقی به سیستم ارتینگ مجهز باشد الزاما ارتباط

، بالفاصله المپ  ( روشن قرار دهید ●● )ON  را را در حالت (MAIN SWITCHانکوباتور )سوئیچ  -3

 . دسبز رنگ باالی سوئیچ روشن و صفحه دیجیتال دماسنج نیز عددی را نشان میده

 

 نحوه میزان نمودن دمای دستگاه:

سه  را  )*(یا  (SEL)عالمت ( CONTROL CABINET TEMPدیجیتال ) هکنترل کنند چپدر سمت   -1

 فشار دهید.ثانیه 

 کم کردنیاد و نیاز خود به زبسته به  (  وجود دارد، ,) عالمتدو  ترموستاتصفحه  راستسمت  در -2

 ظاهر گردد. به داخل فشار دهید تا دمای انتخابی شما بروی صفحه دیجیتالجهت تنظیم دما یکی از آنها را 

 .را فشار دهید ) عدد فوق دمای واقعی داخل کابین است(   )*(یا  (SEL)مجددا دکمه  -3

قرار دهید و فرصت دهید تا دما به میزان تنظیم  مورد نظرلزوما در ابتدای راه اندازی ، دستگاه را در دمای  -4

 .شده برسد

کت داخل  کابین دستگاه توجه: مودم و نرم افزار ریکوردر نصب شده بروی دستگاه فوق درپا

 0میباشد

 با تشکر

 تجهیز ژال شرکت  یسندفنی و مهتحقیقات 


