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 دستگاه یدفترچه راهنما
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استفاده و نگهداری  ،نصبی پیرامون یلطفا دفترچه راهنما را مطالعه کنید.دستور عمل ها workstation سپاس از شما به خاطر خرید دستگاه با

 نگهداری کنید.آن را برای استفاده های بعدی  "لطفادر آن ارایه شده است 

 

 

 : مشخصات فنی

 TM workstationنام دستگاه :

 240v - 50-60 hz-220منبع تغذیه : 

  cm 60*50*90اندازه 

  kg 20وزن:

  uv 15wالمپ 

،دستگاه در دو مدل  LEDروسی با کیفیت عالی و طول عمر باال ،دارای دو عدد المپ روشنایی  OSRAMاز نوع  UVاین دستگاه مجهز به المپ 

 ولت می باشد. 220مجهز به پریز داخلی  UVدرب برقی و دستی ،دارای تایمر دیجیتال با قابلیت تنظیم روزانه و هفتگی،بدنه آنتی 

 نحوه استفاده 
 ولت شهری متصل نموده کلید صفر و یک را در حالت یک قرار داده تا دستگاه برق دار شود. 220دستگاه را به برق 

 می باشد.DOWNو UPو شاسی های : UV،Lightکلید دستگاه شامل کلیدهای : صفحه

 فقط از طریق تایمر قابل روشن و خاموش شدن دارد.  uvتایمر دستگاه روشن می گردد و المپهای  uvجهت ایمنی با زدن کلید 

 نحوه تنظیم تایمر:
ساعته دستگاه قابل چندین بار برنامه ریزی در طول شبانه  24حالت ساعته و هفتگی را دارا می باشد در  24تایمر قابلیت برنامه ریزی  .1

را فشرده کلمه  ساعته روشن شود سپس کلید 24ه ریزی برنامLEDرا یک بار فشار داده تا  -▼روز را دارد.برای این کار کافیست جهت

CYL1   به صورت چشمک زن روشن می شود کلید 01را فشرده:En ظاهر می گردد مجدد کلید  01را فشرده در نمایشگر:on 

را زده زمان روشن شدن دستگاه را در این مرحله تنظیم می کنیم ابتدا ساعت با استفاده جهت های  چشمک زن ظاهر می گردد کلید

ت و را زده و ساعظاهر می گردد مجدد کلید   of:01را زده بعد باال و پایین و سپس دقیقه را به همین شکل تنظیم نموده  کلید 

 روی نمایشگر ظاهر گرددSAVEثانیه هیچ دکمه را نمیزنیم تا کلمه  5دقیقه خاموش شدن را تنظیم میکنیم و سپس به مدت 

تنظیم تایمر بصورت هفتگی : برای تنظیم تایمر بصورت هفتگی این امکان را بوجود میاورد تا یک برنامه هفتگی در طول هفته در روز و  .2

 خاموش گردد.  روشن و uvساعت مشخص المپ 

بصورت چشمک زن ظاهر گردد   CYL7برنامه ریزی هفتگی روشن گردد،سپس LEDرا دو مرتبه فشرده تا  -▼در این حالت کلید

کرده سپس روز مورد نظر برای روشن شدن را وارد میکنیم توسط کلید های  setرا فشرده زمان روشن را به همان روال روزانه  کلید 

کرده بعد از آن روز خاموش شدن را تنظیم میکنیم،بعد از  setرا  uvسپس زمان خاموش شدن  کلید  of:01رازده  ،کلید -▼+▲

 روی نمایشگر ظاهر گردد. SAVEثانیه هیچ دکمه ای را دست نمیزنیم تا کلمه  5آن به مدت 

 

طول عمر باال و کیفیت عالی با توان با  LEDجهت روشنایی مطلوب محیط کار می باشد المپهای استفاده شده از نوع  Lightکلید 

5w.می باشد 

 جهت باز و بسته شدن در دستگاه بصورت اتوماتیک می باشد. up , downشاسی های 

 

 



   ایمنی العملهایدستور 

 ضربه نزنید )کلید ها( ها به دکمه. 

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

 است.

 .بار یا وسیله دیگری روی دستگاه قرار ندهید 

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

  دا جگاه تمام شد دو شاخه آن را از پریز برق همیشه بعد از اینکه کار با دست ،سانات برق شهرایمنی و نو ،لطفا به منظور طول عمر دستگاه

 کنید.

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

  هرگز بصورت مستقیم به المپuv   نگاه نکنید و تا حد امکان خود را در معرض نورuv .قرار ندهید 

 

  month guarantee KBC workstasion guarantee 12مدل: 

 

 ماه 12گارانتی     9404شماره سلایر:  
 
 
 

  یـــارج از گارانتـخوارد ـم
 خرابی ناشی از استفاده غیر اصولی -1

 خرابی ناشی از نوسانات برق -2

 دستکاری دستگاه توسط افراد غیر مجاز -3

 توسط کارشناس شرکت زیست فناوری کوثردستگاه عدم نصب و راه اندازی  -4

 هخرابی بر اثر ضرب -5

 شرکت :شماره تماس با 

 021 88930143-88939150تلفن: 

 021 88939139 فکس :

   02636100989 واحد 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:             

 

 


