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 مشخصات فنی : -* 

 آمپر. 15ولت ، تک فاز،   220مشخصات الکتریکی : ولتاژ مورد استفاده -2

 

 آماده سازی دستگاه : -*

 بسته بندی دستگاه را با احتیاط باز -1

 نمایید و توجه فرمایید در هنگام باز نمودن بسته بندی به دستگاه آسیب نرسد.  

دستگاه را در محیط تمیز مستقر نمایید و سپس با دستمال مرطوب داخل کابین و روی سینی های  -2

 استیل را تمیز کنید، و درصورتیکه دستگاه درب دار باشد درب را باز نگهدارید.   

 ( بگذارید.0) OFFگاه را در وضعیت خاموش کلیه کلیدهای دست -3

دو شاخه را در پریز برق قرار دهید و دقت نمایید که پریز برق دارای سیم ارتینگ باشد و همچنین دو  -4

 شاخه در پریز برق کامال فیکس گردد تا آنجا که از نوسانات ناشی از ولتاژ در طول کار جلوگیری شود.

 

 :راه اندازی دستگاه  -*



 
 

 ( قرار دهید. I)  ONدر وضعیت (  MAIN SWITCH)  کلید -1

 قرار دهید. ON (I )را، جهت روشنایی داخل کابین، در وضعیت ( FLUORESCENT) کلید-2

 قابل استفاده میباشد. UVنصب گردد کلیدهای  UV: درصورتیکه طبق درخواست متقاضی المپ  1توضیح* 

 را(PCRفعال در دستگاهUV2 ) UV2و  UV1در صورت آلوده شدن محیط کابین کلید   :(UV) کلید-3

دقیقه اتوماتیک از مدار خارج  20ثانیه فعال میگردد و بعد از  20پس از UV بگذارید. المپ ON روی 

  همچنین اشعه ) روشن باشد افراد اتاق را ترک کنند  UV و توجه داشته باشید زمانی که المپ  میگردد

uv زمان روشن بودن المپ یووی درب جلو را باز نکنید(. ،عبور نمی کند طلق از 

در (PCRفعال در دستگاهUV2 )UV2 و UV1توجه داشته باشید قبل از استفاده از دستگاه کلید های  -4

 باشند .  OFFوضعیت 

UV COUNTER  زمان کارکرد المپ UVثبت می نماید.   را 

 .فعال میشود SOCKETدستگاه مجهز به پریز برق میباشد که با کلید شماره  -5



دقیقه قبل از استفاده  5( جهت فعال کردن هوای کابین میباشد که این سیستم را همیشهFAN) کلید -6

از  کردن از دستگاه روشن کنید تا کلیه پارتیکلهای داخل کابین جذب فیلتر و یا از کابین خارج گردد، پس

 سپری شدن مدت فوق دستگاه آماده بهره برداری میباشد.

 

دستگاه را در اتاق کم رفت و آمد نصب نمایید و توجه داشته باشید، زمان نظافت اتاق،دستگاه  -2توضیح *

 خاموش باشد.  

 

 ساعت قابل استفاده میباشد . 2500ساعت الی  2000فیلتر دستگاه حدود  -6

7-FILTER  COUNTER .ساعت کارکرد دستگاه جهت ثبت زمان استفاده از فیلتر اصلی میباشد 

باشد یدهنصب گرد ینگاز با دسته زرد رنگ داخل کاب یرکه ش یدر صورت -8   

 یقگاز مورد نظر آن را از طر  یرگاز متصل و مجهز باشد جهت استفاده از ش یرکه دستگاه به ش یصورت در

یدکپسول ارتباط ده یاو  یبه گاز شهر یکیالست یلنگش  

سپس عکس جهت چرخش عقربه  دیبه داخل فشار ده یگاز ، دسته زرد رنگ را کم یراستفاده از ش زمان

یدساعت بچرخان یها . 

 .ییداز استفاده با بست ثابت نما یشرا حتما پ یارتباط یها یلنگ:شتذکر

اطی از گاز شهری و یا کپسول به دستگاه و از شیر کابین تا مصرف کننده را شیلنگهای ارتب -3توضیح* 

 حتما با بست شیلنگ ثابت نمایید.

سطوح فیلتر باید در صورت خاموش بودن دستگاه جهت عملکرد صحیح و طوالنی شدن عمر فیلتر اصلی 

 نمایید.اولیه که در قسمت پشت دستگاه نصب گردیده هر ماه یکبار با جاروبرقی نظافت 

هرگز چراغ گاز داخل کابین را در زمانیکه فن دستگاه خاموش میباشد روشن نگذارید، چون در  -4توضیح *

این وضعیت احتمال صدمه پذیری طلق روشنایی دستگاه که در سقف کابین تعبیه گردیده ،چندین برابر 

 میشود .



پس از اتمام کار، میز کابین و شیشه های طرفین دستگاه را نظافت فرمایید، خاطر  -5توضیح **

، چون باعث از الکل استفاده ننماییدنشان میگردد: جهت نظافت درب متحرک جلوی دستگاه، 

 کدر شدن طلق جلو میشود.

 

 با تشکر

 تحقیقات فنی و مهندسی شرکت ژال تجهیز 
 

 


