
 بنام خدا

 مدل / بدون یخچال شیکر یخچالدار نکوباتوردستور العمل راه اندازی ا

  JTSDL40 ( لیتر 40)ظرفیت 

 ( دی، دستور العمل را مطالعه فرمائ  ی) خواهشمند است قبل از راه انداز

 

 مشخصات فنی :*  

 . دور در دقیقه متغیر و قابل تنظیم است 250الی  50سرعت چرخش از  -1

 )در صورت داشتن سیستم کولینگ(.درجه سانتیگراد و قابل تنظیم است  50الی  5این دستگاه از  دمای -2

 سیکل . 50 -مپرآ 12 -ک فازت -ولت 220مشخصات الکتریکی :  -3

 

 

 



 آماده سازی دستگاه : -الف * 

میتتاا  بتا    کته  دشده قرار دهید و سپس تراز نمائید)پایه های دستگاه چرخشی هستتن دستگاه را در محل تعیین 

 .(چرخاند  پایه ها عمل تنظیم را به سهالت انجام داد

 : در صورتیکه دستگاه مجهز به کولینگ باشد 

 سانت از دیاار فاصله دهید تا عمل چرخش هاا به آسانی انجام گیرد. 15پشت دستگاه را حدود  ،جهت جابجایی هاا

 د ستگاه : یب (راه انداز

 

 

 

 کلیدکارایی  نام کلید شماره

1 
 کنترل کننده دیجیتال

(temp control) 

 انجام عملیات مرباط به تنظیم دما

2 
 نشانگر زمان

(timer) 
 را نشان میدهد shakeمدت زمان 

3 
 دور سنج

(tachometer) 

 نشانگر سرعت چرخش

4 Speed control تنظیم دور دستگاه 

5 Main switch روشن/خاموش  نمودن برق اصلی دستگاه 

6 uv  روشن/خاموش نمودن المپuv 

7 flouresent روشن/خاموش نمودن المپ درون دستگاه 

8 shaking روشن/خاموش نمودن حرکت صفحه 

9 Time/over switch محدود یا نا محدود کردن زمان حرکت صفحه 

10 cooling روشن/خاموش نمودن سیستم خنک کننده 



MAIN      

 
 

 قرار دهید. (●)حالت خاماش ابتدا سائیچ دستگاه را در-1

های متعدد وصل نباشد. الزاما  که پریز مرباطه به انشعاب کنیددو شاخه دستگاه را در پریز برق وصل نمائیدو دقت  -2

 ارتباط برقی به سیستم ارتینگ مجهز باشد.         

المپ سبز رنگ ه ( روشن قرار دهید، بالفاصل ●● )ON  را را در حالت (MAIN SWITCHشیکر )سائیچ  -3

 می شاد.باالی سائیچ روشن 

 روش بارگیری  -ج

استت   سپس ارلن های مارد نظر را روی پلیت قترار دهیتد ) جهتت بتاالنس دستتگاه بهتتر       نمایید باز را  درب -1

ظرفیت ارلن ها برابر باشد( چنانچه ظرفیت ارلن ها به اندازه ظرفیت دستگاه نباشد سعی نمائیتد بتا صتحیر ارنت      

 کرد  ظروف بر روی پلیت باالنس صفحه حفظ گردد. 

را چتک   مشکی رنگ که در جلای پلیتت ارلتن قترار دارد    درب دستگاه ضامن  و قبل از بستن  پس از بارگیری -2

 .طمینا  حاصل گردد که پلیت در وضعیت صحیر قرار داردنمائید تا ا

 

 راه اندازی دستگاه :  نحوه ترتیب و -د

 دور در دقیقه متغییر و قابل تنظیم است( 200الی  50)سرعت شیکر از 

 .( ON( مشخص شده است روشن نمائید)حالت SHAKING) کلید شیکر را که با عالمت -1

دور  و. در وضعیت دلخااه تنظیم  نماییتد دور را ولام با  (SPEED CONTROL)جهت تنظیم دور شیکر  -2

 .قرار دارد  رویت نماید تابلا را از طریق تاکامتر که روی 

 برای هر طبقه یک کلید و یک ولام مجزا تعبیه شده است.

   

 (کنترل دما)در صورت داشتن سیستم   :نمودن دما  تنظیم  – ه



 درجه سانتیگراد قابل تنظیم است (  50الی  5) دامنه درجه حرارت از  

 : ( مراحل ذیل را انجام دهید TEMP CONTROLبر روی ترماستات ) برای تنظیم دمای مارد نظر  -1

  کنترل کننده دیجیتال چپدر سمت (TEMP CONTROL );  یا  *( )عالمت(SEL)  داردقرار . 

  یا  *( )عالمت(SEL)   درجته دمتا را بتاال و                 دکمه های  با سپسفشار دهید  ثانیه  3به مدت را

 یک لحظه فشار دهید. را  (SEL)یا  *( ) پایین کنید و پس از انتخاب دما مجددا

درجه سانتیگراد است که در حتال حاضتر دستتگاه فتاق در      10الی  2/0تاضیر : دامنه ناسا  درجه حرارت دستگاه از 

ای ماارد خاص در نظر است که دامنه ناسا  تغییر نماید ) حتداکرر تتا    میزا  شده است و اگر بر 2/0حداقل حساسیت 

 . درجه امکانپذیر است ( لطفا با شرکت تماس حاصل فرمائید 10

 است : درجه 35درجه حرارت مارد نیاز کمتر از دمای اگر   –ب 

  . قرار دهید و عمل تنظیم را انجام دهید (ON)  ( را در وضعیتCOOLING)ابتدا کلید -1



 نحوه میزان نمودن تایمر : -ه

 با 

 

 



 

 

 تشکر

 شرکت ژال تجهیز تحقیقات فنی و مهندسی

 


