
 

 

 شرکت زیست فناوری کوثر

 

 دستگاه یدفترچه راهنما

KBC Cytohumid 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

دفترچه فوق دستورالعمل های نصب ، راه اندازی ، استفاده و نگهداری دستگاه را در اختیار سایتو هیومید  سپاس از شما به خاطر خرید دستگاه با

 بعدی در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید .کاربران قرار می دهد ، لذا به منظور استفاده های 

رون داشتن شرایط د با پایدار نگه، ق کنترل رطوبت و دما یاز طر را ژنتیک طراحی شده است و شرایط الم گیریاین دستگاه برای اتاق های سیتو

 دستگاه مهیا می کند .

 شما را در پی داشته باشد .استفاده از دستگاه سایتو هیومید رضایت امیدوار شرکت زیست فناوری کوثر 

 : مشخصات فنی

 

 

 TM umidHCytoنام دستگاه :

 240v - 50-60 hz-220منبع تغذیه : 

  cm 60*50*100اندازه 

   kg 55وزن:

     9404شماره سلایر:  

 ماه 12گارانتی 

 

 

 

 

 



 

   ایمنی العملهایدستور 

 . کاربر دستگاه باید ابتدا آموزش های الزم را فرابگیرد 

 داری نکنید.دستگاه را در فضای باز نصب یا نگه 

 ضربه نزنید )کلید ها( ها به دکمه. 

  به منظور نگهداری به کاربر توصیه شده که از دستگاه نکنید مگر مواردی  های قسمتیک از هرگز خودتان اقدام به تعمیر یا تعویض هیچ

 است.

 .بار یا وسیله دیگری روی دستگاه قرار ندهید 

 شرکت زیست فناوری کوثر تماس بگیرید. تجهیزاتلطفا با قسمت  دستگاه آب ریختوی ربر اگر 

 ،با شرکت زیست فناوری کوثر تماس بگیرید. طی یک هفته پس از خریددر صورت خراب بودن دستگاه 

 جدا کنید.دو شاخه آن را از پریز برق  پس استفاده در پایان روز ،طول عمر دستگاه  باال بردن لطفا به منظور 

  کنید.نفشار وارد قسمت کابل برق  بهدو شاخه از پریز  جدا کردنهنگام 

 .در صورتی که آب در منبع نباشد از روشن کردن دستگاه جدا خودداری کنید 

 نگهداری شود.درجه سانتی گراد  24-26 در دمای  دستگاه 

  بهترین عملکرد و طول عمر را دارد . %30دستگاه در رطوبت محیطی 

  در معرض مستقیم باد کولر گازی قرار نگیرد.هرگز دستگاه 

 در معرض سنسورهای موجود در محیط کار دستگاه قرار ندهید. )سشوار و...(را  هیچگاه وسایل گرمایشی 

 
 .از قرار دادن دستگاه در اتاق هایی که از کولر آبی به عنوان تهویه مطبوع استفاده میشود جدا خودداری نمایید 

  منبع دستگاه آب داغ نریزید. در، هرگز 

 ( داخلیبه منظور پیشگیری از آسیب قطعات)  دهید .با احتیاط کامل انجام  را  حمل یا جابجایی 

 . الزم به ذکر است باید درون مخزن دستگاه آب مقطر ریخته شود 

  . هرگز راه خروج آب از پشت دستگاه مسدود نشود 

 
 

  20به فاصله  طرفینلطفاً دستگاه را در جایی قرار دهید که از cm  . هیچگونه دستگاه یا وسیله و یا دیواری وجود نداشته باشد 

  30به دلیل داشتن سیستم خنک کننده درون دستگاه بعد از هر بار جابجایی تا min  . دستگاه را روشن نکنید 

 دستگاه با سطح افق تراز باشد و تا حد امکان به هیچ سمتی  شودهنگام جابجایی سعی  به دلیل داشتن سیستم خنک کننده درون دستگاه

 . نگرددکج 

  ، و سقف دستگاه را نپوشانید . طرفینهرگز دریچه های خروج هوا در پشت 

  ًالم گیری جداً خودداری فرمایید .  یمایعات بروی فن های سکو یا ریختن اجسام و قرار دادناز لطفا 



                        

 . درب کنار دستگاه جهت سهولت در تعمیر طراحی شده است لطفاً از باز کردن آن بپرهیزید 

 ر فناوری کوث تلطفاً با بخش تجهیزات شرکت زیس، دفترچه راهنما  توضیحاتهرگونه سوال و یا عدم درک در هر یک از  در صورت داشتن

 تماس بگیرید .

  بــصـن
  کنید .حاصل اطمینان سالم بودن بدنه و ظاهر دستگاه پیش از نصب از 

  درجه نباشد. 18درجه سانتی گراد یا زیر  26دستگاه را در جایی نصب یا نگه داری کنید که در معرض دمای باالی 

  و اتصاالت مربوطه را چک نمایید. ، متصل کنیدجای مشخص شده  درشلنگ آب را 

  .کابل برق متصل به برق شهر را  به دستگاه متصل نمایید 

  : رــذکــت 
 نصب دقت شود هوای موجود در شلنگ با عث مسدود شدن جریان آب نشود. مهم : در هنگام 

 استفاده از دستگاهدستور العمل 

 .نمایید ل از شروع کار دستگاه را روشن بق  min 20لطفاً  - 1

نور درون دستگاه را روشن کنید و در آخر   light کلید پاور کنار دستگاه را روشن کنید و سپس با کلید،  ابتدا دستگاه را به برق زده  – 2

 سنسور های رطوبت و دما را روشن کنید .  warm و   wetبا کلید های 

 کنید . تعیینرطوبت و دمای مورد نیاز خود را  – 3

 رطوبت :نحوه تنظیم سنسور    3 -1

 
نمایشگر سنسور شروع به  setسپس با فشردن دکمه  ،داده در حالت روشن قرار را   wet برای تنظیم نمودن سنسور ابتدا می بایست کلید 

درصد(  60تا  40درصد رطوبت مورد نیاز را تنظیم نموده)معموال بین up/downچشمک زدن می نماید در اینحالت با استفاده از دکمه های 

 را فشرده تا تنظیمات ذخیره گردد. setو مجدد کلید 

 نحوه تنظیم سنسور دما :  3 – 2

 



نمایشگر سنسور شروع به چشمک  setرا در حالت روشن قرار داده،سپس با فشردن دکمه  warmبرای تنظیم نمودن سنسور دما می بایست 

 setدرجه(و مجدد کلید  25تا  23دمای مورد نیاز را تنظیم نموده)معموال up/downزدن می نماید در این حالت با استفاده از دکمه های 

 را فشرده تا تنظیم ذخیره گردد.

ابل می باشد و قدستگاه نصب شده است صرفاً جهت نشان دادن دمای آب بن ماری دستگاه  کنارتذکر : سنسور نشانگر دمایی که در  

 تنظیم نیست .  

 قبل از شروع الم گیری لطفاً تجهیزات و مواد مورد نیاز خود را درون دستگاه قرار دهید . – 4 

 ا ، رطوبت و گرما قرار ندهید . هو های لطفاً هیچگونه وسیله ای بر روی خروجی تذکر :  

       

 کامالً خشک شود .  المتا  نماییدرا بزنید و صبر   cold و   fanپس از ریختن سوسپانسیون برای خشک کردن الم همزمان کلید های  – 5

 جایی برخورد نکند . ، بعد از مرحله خشک شدن برای بیرون آوردن الم مراقب باشید سطح الم با تذکر : 

 قرار دهید .  off را در حالت   coldو   fan آوردن الم کلید های بعد از بیرون  – 6

استفاده   cold برای پایین آوردن رطوبت و یا دمای داخل دستگاه در محیط های گرم و مرطوب مانند مناطق شمالی و جنوبی کشور از کلید  – 7

 ، بطوریکه با زدن این کلید دستگاه شروع به کار کرده و دما و رطوبت را پایین می آورد . نمایید

 قرار دهید .  off را در حالت   cold لطفاً بعد از اینکه دما و رطوبت به میزان دلخواه شما پایین آمد حتماً کلید  تذکر : 

قرار دارد که این دو سطح آب درون بن ماری را نشان می دهد ، همانطور که می دانید سطح آب   max و   min داخل دستگاه نشانگر های  – 8

 استفاده کنید. water بیشتر باشد به همین جهت برای ورود آب به داخل بن ماری از کلید   max کمتر و از نشانگر   min نباید از نشانگر 

 



خاموش کردن کلید توسط  تا در صورت عدم فشاری ) شاستی ( می باشد به صورت   waterکلید ، برای ایمنی بیشتر دستگاه  تذکر :

ه در پشت دستگاه تعبی نیز و برای ایمنی بیشتر  ، شلنگ سر ریز بن ماری ایجاد نشودمشکلی جهت سر ریز آب از بن ماری کاربر 

 شده است .

شلنگ مخزن را از قسمت بست پنوماتیک آبی رنگ جدا نموده  و مخزن را از آب  برای پر کردن مخزن آب مقطر ابتدا شیر مخزن را ببندید و – 9

 مقطر پر کنید سپس شلنگ مخزن را به بست پنوماتیک متصل کرده و شیر مخزن را باز کنید.

 و سپس شلنگ را بکشید .  دادهردن شلنگ از بست پنوماتیک ابتدا قسمت آبی رنگ بست را به پایین فشار برای جدا ک تذکر :

 

 
 

 ضمانتنامه
 مدت زمان استفاده از گارانتی تجهیزات یکسال از تاریخ نصب دستگاه می باشد . -

کمبود موضوع را کتباً به  یا و نقص،  عیبدر صورت وجود هرگونه ، فرصت دارید خریدار محترم حداکثر سی روز از تاریخ تحویل دستگاه   -

شرکت فروشنده اعالم نمایید در صورت پایان یافتن این مدت تحویل دستگاه قطعی و موارد بعدی از طریق شرایط ضمانتنامه پیگیری خواهد 

 شد .

وری کوثر قطعات معیوب را در طول دوره گارانتی شرکت زیست فنا بروز هرگونه خرابی حاصل از ضعف عملکرد بخش تولید شرکتدر صورت  -

 در محل نصب بدون پرداخت هزینه ، تعمیر و یا جایگزین میکند .

 موارد خارج از حوزه گارانتی
 خرابی ناشی از استفاده غیر اصولی -1

 خرابی ناشی از نوسانات برق -2

 تعمیر دستگاه توسط کارشناسان سایر شرکت ها و افراد متفرقه  -3

 کارشناس شرکت زیست فناوری کوثر توسطدستگاه عدم نصب و راه اندازی  -4

 هخرابی بر اثر ضرب -5

 خرابی ناشی از عوامل بیرونی -6

 نقص ناشی از حوادث و بال های طبیعی -7

 توصیه سازنده
 قرار ندهید در معرض دما و رطوبت باالدستگاه را 

 . قرار ندهید در معرض لرزش قوی یا ضربهدستگاه را 

 . قرار ندهیدبه طور بالقوه در معرض نمک و یا در معرض گاز خورنده دستگاه را 



   . قرار ندهید مناطق شیب دار ) ناهموار (در دستگاه را 

 . قرار ندهید رادیویی )که ممکن است منجر به سوء عملکرد دستگاه شود( امواج در مجاورت دستگاه را

  . قرار ندهیدمجاورت گرد و خاک  در دستگاه را

 . قرار ندهیدفضاهای محدود در اه را دستگ

 شماره تماس با شرکت :

 021 88930143-88939150تلفن: 

 021 88939139فکس : 

 02636100989واحد فنی :

، مرکز ژنومیکس و بیوتکنولوژی کوثر ، شرکت 41آدرس: تهران ، خیابان ولیعصر، باالتر از فاطمی، خیابان مجلسی، پالک 

 زیست فناوری کوثر

 

 :ءمهر و امضا                                  تاریخ نصب:             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


