PCR WORK STATION

دفترچه نصب دستگاه

تولید کننده
شرکت آرین اندیش آروین

مشخصات فني :
 بدنه کف  :از جنس ورقه روغن با پوشش الکترواستاتيک
 بدنه دیواره  :فلکسی ضد UV
 ولتاژ برق 50Hz / 220V :
 توان مصرفی 60W :
 ابعاد ( 68.5×53×54 cm :ارتفاع * عرض* طول )
 وزن 18Kg :
1400RPM / AC:220V : FM 
 المپ  : UVدو عدد 366nm 18w
 فيلتر  :هپا دو عدد

دستور العمل هاي ايمني

 -1از قرار دادن دستگاه در محل هاي مرطوب و زیر نور خورشيد خودداري فرمائيد .
 -2از ضربه شدید به شيشه ها اجتناب شود .
 -3براي تميز کردن شيشه هاي دستگاه از دستمال مرطوب و شيشه شوي استفاده فرمائيد.
 -4از اتانول جهت تميز نمودن شيشه ها استفاده نشود.
 -5کف دستگاه قابل تميز نمودن با اتانول است .
 -6جهت تعویض المپ ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائيد .
 -7در هنگام روشن بودن المپ هاي  UVحداالمکان فاصله مورد نظر  1متر را حفظ نمائيد.
 -8هنگام روشن بودن المپ  UVاز کار زیر دستگاه خودداري فرمائيد .
 -9از ریختن آب بروي قسمت هاي برقی دستگاه خودداري فرمائيد .
 -11بعد از  2سال براي تعویض فيلتر ها با بخش فنی شرکت تماس حاصل فرمائيد .

نحوه آماده سازي دستگاه

 -1ابتدا کابل تعبيه شده درون دستگاه را به محل مورد نظر پشت دستگاه متصل تمائيد (.
توجه فرمائيد دوشاخه دستگاه را به پریزهاي استاندارد متصل نمائيد) .
 -2کليد  ONو  ( OFFصفر _ یک ) را در وضعيت  ONقرار دهيد  .با زدن دکمه صفر و
یک المپ فلورنست و دیجيتال دستگاه روشن می شود .
 -3در ابتدا  7 seqmentثانيه چشمک ميزند با زدن دکمه  Setبه حالت ثابت در می
آید.
 -4با کمک کليد هاي  UP / Downزمان مورد نظر جهت روشن کردن المپ هاي UV
را تنظيم می نمائيد.
 -5با زدن مجدد دکمه  LED UV Set/Startروشن می شود و مهتابی دستگاه
خاموش و المپهاي  UVو فن تعبيه شده در دستگاه روشن می گردد.
 -6با تمام شدن زمان تنظيم شده  ,المپ هاي  UVخاموش و مهتابی مجدداً روشن می
گردد و صداي بارز هشدار به معناي پایان کار دستگاه به صدا در می آید .
 -7با زدن مجدد دکمه  Setمی توانيد صداي بازر را قطع نمائيد .

نحوه کار با  Touchدستگاه
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