
            
      

        
   شركت توليدي تجهيزات پزشكي بهداد             

  13485  دارنده گواهينامه ايزو                
                                                 

  
 مراكـز  آزمايشگاههاي  تشخيص  طبي ،      در لمللي  جهت  استفاده      اردهاي  بين ا   دستگاه روتوميكس  توسط  شركت  توليدي  تجهيزات پزشكي  بهداد و منطبق  با  استاند                  

  :شرح زير ميباشد  به مزاياي  اين دستگاه . كارخانجات  طراحي شده است  و  تحقيقاتي،درماني
  :   مزايا                         

 .و سريع امکان پذير  ميباشد دستگاه به دو حالت آرام  شروع و پايان کار   
 . ميباشدrpm/sec 8  برابر آرام در حالتشتاب    
  و بدون ميانگين  فيدبک لحظه ای سرعت   
 نمايش سرعت لحظه ای به جای سرعت ميانگين   
   به سيستم جهت جلوگيری از فشار protection دارای مدارات    

        (over current protection)                
    جلوگيری از اثرنويز   دارای مدارات فيلترينگ به منظور 
   دقيقه يا به صورت نامحدود 999  تا صفراز  تنظيم زمان سنج  
 rpm 200تا   rpm 40    تنظيم سرعت از  
                                                                         اطالعات ذخيره آخرين   

                                                                               7       
1  

 :مشخصات دستگاه
)  ارتفاع* عرض* طول: (ابعاد

   سانتيمتر40 × 37× 37
ــينی ــانتی 38× 28:  ابعادس  س

 متر
ــاژورودی ــت220:   ولت  50- ول

 هرتز                    
 دقيقه و 999صفر تا :  تايمر

 يا بدون محدوديت زمانی       
 200 تا 40:  سرعت

 دوربردقيقه
 2حداکثر:   يت بارگذاریظرف

 کيلو گرم
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 3476: آد دستگاه

  88902493:  فكس 88899811 -14:   تلفن - 4 واحد2  طبقه  8ماره  خيابان كريم خان زند  ابتداي  ميرزاي شيرازي  ساختمان ش–تهران : آدرس دفتر مركزي 
www.labtronco.com Email:   info@ labtronco.com                    Website:    

 :صفحه كليد از قسمتهاي ذيل تشكيل شده است
  LCDنمايشگر  -1
  سرعتكاهشكليد  -2
 سرعتافزايش كليد  -3
  زمانكاهشكليد  -4
  زمانافزايشكليد  -5
   (start) دستگاه   بكار كليد شروع -6
 (stop)  دستگاه  نمودن   متوقف كليد -7
 

 :دستورالعمل کاربا دستگاه
 . ً دستگاه را روی سطح کامال افقی قرار دهيـد)  1

گاه و عـدم بمنظورجلوگيری از صدمات وارده به دست
 آنرا روی يک ميز سـنگين بـا ارتعاش دستگاه حتما

ً .پايه های کامال محکم قراردهيد
ستگاه را از قسمت سـينی به هيچ عنوان د: تذکرمهم

 .  بلند نکنيد platformيا
 مطمئن شويد کليـد اصـلی  بـرق دسـتگاه کـه  ) 2

) 0حالـت(درپشت آن قـراردارد ، در حالـت خـاموش 
 .باشد

 .وصل نمائيد   دوشاخه دستگاه را به برق شهر) 3
حالت ( کليد اصلی برق دستگاه را درحالت روشن ) 4
I  (قراردهيد. 
دلخـواه را  سرعت و زمـان مقـادير با کليدهای ) 5

 .تنظيم نماييد
  دســتگاهstart  پــس ازبــارگيری بــا زدن کليــد ) 6

درحالت آرام شروع به افزايش سرعت تا سرعت تنظيم 
 .شده مينمايد

درمواقع اضطراری بـرای توقـف قبـل از اتمـام ) 7
درايـن حالـت  .  دهيـد فشار     راStopزمان ، کليد 

 .ام مينمايددستگاه شروع به توقف آر
 بـوق 3 پس از پايان زمان و توقف آامل دستگاه ) 8

 .ممتد مي زند
  راپس از فشارStopبرای توقف  بی درنگ ،کليد ) 9 

ل ا3ا نگ ثان

   انـدازه بـيش از مکـانيکی  ستگاه فـشاردبه  اگر) 12
  پس ،بوق ممتد ميزند  3متوقف شده  ، دستگاه  شود وارد
   دسـتگاهSTOP زدن آليـد  و  مکـانيکی   فشار  رفع از

 . ميگردد  بکار دوباره آماده
 برای کار با دستگاه بدون محدوديت زمانی دو کليد ) 13

.  رابه طورهمزمـان فـشاردهيدافزايش و کاهش زمان سنج
روی  نمايشگر  زمـان ظـاهر  )  INF(دراين صورت حالت  

ًبراي خـارج شـدن از ايـن حالـت مجـددا آليـد . ميشود
 .افزايش و آاهش زمان را همزمان فشار دهيد

 دستگاه  زمان را  بطور  معکوس تا  لحظه  صفر می ) 14
ًجـددا  تغيير  در حين انجام کـار م هر  بار و  با شمارد

 .از لحظه تنظيم شروع  شده تا  به صفر ميرسد 
از  دستگاه  بعـد  در صورت عدم نياز به استفاده از) 15

 توقف ، کليد اصلی  برق  را  که در پشت دستگاه  قرار
 .دهيد  قرار O، در حالت  دارد

 
 :روش صحيح بارگذاری دستگاه 

. کيلوگرم ميباشـد 2  حداکثر ظرفيت بارگذاری دستگاه -
بيش از ميزان تعيـين شـده موجـب صـدمات جـدی بـه  بار

 .دستگاه ميگردد
گيـره هـای   از ًپرت شدن ظروف حتمـا   جهت جلوگيری از-

 .نگهدارنده استفاده کنيد
  در هنگام استفاده از گيـره هـای نگهدارنـده دقـت -

ًگيره ها کـامال  ًکامال به ظروف چسبيده و که الستيکها کنيد
 . شده باشدمحکم

مناسـب اسـتفاده  دور از باز   هنگام بارگذاری ظروف در-
 .مايع از ظرف بيرون نريزد  تا شود
 

 :تعميرونگهداری
 دسـتگاه بـا يا اشـکال در هرگونه خرابی و درصورت بروز

مرکـزی شـرکت تمـاس حاصـل  دفتـر يـا نمايندگی فـروش و
 .نماييد

 ا تعميـربازوي مجاز غير صورتيکه دستگاه توسط افراد در
شـرکت مـسئوليتی در  و بـود مشمول گارانتی نخواهد ، شود

 .داشت اين طريق نخواهد  از خسارات وارده قبال صدمات و
 

http://www.labtronco.com/

