شرکت ابزار مبتکران شریف

دستگاه باز کننده درب لوله های آزمایشگاهی خالءدار(دیکپر)
AMS-DEC 70 T

ریف
مشتری گرامی  ،ضمن تشکر از حسن سلیقه و اعتماد شما به شرکت ابزار مبتکران شn
امیدواریم این دستگاه مورد قبول شما واقع شود.

لطفا قبل از کار با دستگاه تمام دستورالعمل های زیر را به دقت مطالعه نمایید:
 .1هنگام استتفاده از دستتگاه مطمتشو دتوید کته هتیس دت ( ستجت وبته تز لولته
آزمایدگاه پالستیک ) در محل قرار گرفتو لوله ها و ود ندارد.
 .2استفاده ار دستکش و عینک الزام است.
 .3هرگز در حیو کار دستگاه به محل رمپ نگاه نکنید.
 .4سیم برق دستگاه را به ادیای نوک تیز آویزاو نکرده و ستیم بترق را نیتز بته
وستتای کتته امکتتاو تتدا دتتدو دارنتتد وکتتل نکنیتتدسهم نیو ستتیم بتترق را روی
سطوح داغ قرار نداده یا آو را گره نزنید.
.5برای وگیری از برق گرفتگ دستگاه را دروو آب یا هر متای دیگتر فترو
نبرید ویا روی دستگاه آب و مواد دوینده اسپری نکنید.
.6اگر مدک در سیم سدوداجه یا جود دستگاه مداهده دد از آو استفاده نکرده
و برای تعمیر یا بازبین دستگاه به مرکتز جتدمات پتز از فتروشو نتاب آقتای
مهندز کاوه) تماز حاکل فرمایید.
 .7از لوازم تانب دیگتر بترای اتکتال بته دستتگاه استتفاده ننماییتدسزیرا اینکتار
ممکو است باعث آتش سوزیسبرق گرفتگ و جطترات و پیامتد هتای نتاگواری
دود.
 .8قبتتل از استتتفاده مطمتتشو دتتوید کتته تمتتام ا تتزا( بتتر روی دستتتگاه نکتتب دتتده
انتتدسهم نیو بایتتد از همتتاهنگ ولتتتات محتتل استتتفاده و دستتتگاه اطمینتتاو حاکتتل
نمایید.
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.9در کورت بروز هرگونه مدک در دستگاه به مرکز جدمات پز از فروش
دستگاه و ناب آقای مهندز کاوه) تماز حاکل فرمایید و در کورت تدجیص
ایداو دستگاه را در عبه یونولیت قرار داده و بته دترکت عتودت داده دتود تتا
ظتترم متتدت زمتتاو یتتک هفتتته کتتاری واز زمتتاو تحویتتل دستتتگاه توستتط دتترکت)
تعمیرات ان ام دده و به پایگاه عودت داده دود .وهزینه ا به ای دستگاه بته
عهده پایگاه م بادد).هرگز سع نکنید جودتاو ا زا( دستگاه را باز کنید.
 .11هنگام تمیز کردو دستگاه مطمشو دوید که دستگاه به برق متکل نیست.
 .11پز از استفاده از دستگاه آو را با مح ول ضد عفون تمیز نمایید.
 .12در کتتتورت آلتتتوده دتتتدو کانتتتال  Externalدستتتتگاه سابتتتتدا آو را بتتتا متتتواد
دوینده دستدو داده و سپز با مواد ضد عفون تمیز گردد.
 .13استفاده از  Stop Laserبرای برق ورودی دستگاه الزام است.
 .14حتما پز از اتمام کار دستگاه را جاموش کنید.
 .15دستگاه مذکور فقط قابل استفاده برای افراد آموزش دیده م بادد.

اطالعات فنی :






سرعت  1 ..................... :تا  21و)RPM
ولتات  ....................... :ورودی 221 V :و مکرف 12 V :
دما  ......................... :دمای آزمایدگاه و 20°Cتا )25°C
رطوبت .................... :استاندارد رطوبت محیط آزمایدگاه 51%

2

اجزای دستگاه :

 -1بدنه دستگاه
 -2محل قرار گیری لوله ها
 -3کالهک
 -4کانال External
 -5ح قه و پالستیک وکانال دوم )External
 -6مانیتور
 -7پدال پای
 - 8ه در
 -9سیم برق
 -11دکمه ON/OFF
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روش استفاده :

ابتدا دستگاه را به برق متکل نموده و ک ید پاور که در کنار دستگاه قرار دارد
رودو کرده وحالت  )ONسدقت دود که کالهک و کانال  Externalدر ای
جود قرار گرفته بادند در غیر ایو کورت دستگاه در حالت آالرم جطای
کاتال  Externalیا کالهک قرار م گیرد و دستگاه به منوی اک وارد
ندده و هیس یک از فرماو ها را ا را نم کند.
پز از قرار دادو کالهک دستگاه و کانال  Externalدر ای جودس دستگاه به
منوی اک وارد دده و آماده فرماو پذیری م گردد.
برای دروع کار با دستگاه باید حداقل تعداد  5عدد لوله  16*111را دروو
دستگاه قرار داده و ک ید  Startرا فدار دهید وسرعت دستگاهس بیو  1تا 21
 RPMقابل تنظیم م باددسسرعت پیدنهادی بیو  8تا  RPM 12است) وقت
که اولیو لوله به نزدیک رمپ دستگاه رسید س ک ید  Stopرا زده و دستگاه را
متوقم م نماییمس سپز قفل رمپ وپیج رمپ) را باز کرده و به کمک پیج
تنظیم رمپ دستگاه که در زیر کالهک سبز رنگ قرار دارد رمپ را حرکت
م دهیمس نوک تیغه باید  2تا  4می متر زیر سر لوله قرار گیرد تا به بهتریو
نحو درب را باز کندسسپز قفل رمپ را م بندیم.

نکته  : 1ایو عمل را فقط یک بار برای یک نمونه لوله ان ام م دهیم و دیگر
برای آو نمونه لوله نیازی به تنظیم نم بادد سدر کورت تغییر لوله از مدل
به مدل دیگر نیاز به تنظیم م دد م بادد.
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 برای باز کردو لوله های  13*111س باید ابتدا ه در دستگاه را بر روی آونکب کرده و سپز لوله ها را دروو دستگاه قرار م دهیم و مانند لوله های
 16*111وقت اولیو لوله به نزدیک رمپ دستگاه رسیدس ک ید  Stopرا زده س
پیس رمپ را باز کرده و به کمک پیج تنظیم دستگاه که در زیر کالهک سبز
رنگ قرار دارد رمپ را حرکت م دهیم تا نوک تیغه رمپ  2تا  4می متر
زیر سر لوله قرار گیردس حال پیج رمپ را م بندیم س دکمه  Startدستگاه را
زده و دستگاه دروع به کار کرده و سر لوله ها را تک تک باز نموده و از
طریق کانال  Externalدستگاه دروو سطل عفون م ریزدس پز از پایاو کار
دستگاه را جاموش نمایید.

نکته  : 2دستگاه فوق دارای یتک پتدال پتای مت بادتد کته هتت سترعت عمتل
کاربر مورد استفاده قرار م گیتردس تتا کتاربر بته کمتک پتاس  Startیتا Stop
کرده و دستگاه را رودو یا جاموش نماید).برای کار کردو پدال پای س آو را 2
ثانیه فدار دهید(.

نکته  : 3از ح قه دستتگاه و پالستتیک بته عنتواو کانتال دوم  Externalدستتگاه
م تواو استفاده نمود.وبرای پایگاه های که تعداد سر پی توت هتای بتاز دتده کتم
است یا برای پایگاه های که مکاو مناسب برای نکب کانال  Externalاک
دستگاه ندارند م توانند از ح قه و پالستتیک بته تای کانتال  Externalاکت
استفاده نمایند).

نکته  : 4استفاده از  Stop Laserبرای برق ورودی دستگاه الزامیست.
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روش تمیز کردن و نگهداری دستگاه :

هت تمیز کردو س دستگاه را از دوداجه برق دا نموده س ابتدا مقداری
دکونکز یا هر ماده ضد عفون که در دسترز است را بر روی یک گاز
اسپری کرده و بر روی رمپ و کانال داج دستگاه م کدیم.
تو ه  :1از اسپری کردو ماده ضد عفون بر روی دستگاه جودداری نمایید.
تو ه  :2از دستو یا فرو بردو دستگاه در آب و یا اسپری مستقیم روی دستگاه
جودداری نمایید.
تو ه  :3نظافت دستگاه به کورت روزانه م بادد که م بایست رمپ
دستگاه و کانال داج آو تمیز گردد.ودر کورت آلودگ کانال Externalس
ابتدا کانال  Externalدسته دود و سپز توسط ماده ضد عفون کنندهس تمیز
گردد).
تو ه  :4در کورت استفاده از ح قه دستگاه و پالسیک که مجکوص م
آوری سر لوله ها م باددس پز از باز کردو  111عدد سر لوله باید پالستیک
آو ک و تج یه گردد.

تو ه :5استفاده از دستکش و عینک الزام است.
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 ایمیل :
ams.abzarmobtakeran@yahoo.com
 موبایل:
و ناب آقای مهندز کاوه) 19173169341
19173111651
 ت فکز درکت :
07136232775

