
  

   

، جهت  استفاده  در  13485این  دستگاه  توسط شرکت  تولیدي  تجهیزات  پزشکی  بهداد دارنده  گواهینامه ایزو 
خته شده  المللی  طراحی و  ساهاي  تشخیص  طبی ، مراکز درمانی و تحقیقاتی مطابق  با استانداردهاي بینآزمایشگاه

  : باشد و  داراي  کاربردهاي  مختلفی  از جمله موارد ذیل  می
  .داشتن خون حاوي ماده ضد انعقاد براي آزمایشات خون تام طراحی شده است براي مخلوط نمودن و یکنواخت نگه - 1
  .کند ها جلوگیري می از رسوب شدن گلبول- 2
        و لوازم آرایشی مورد مصرف قرار هاها ، روغنمانند  رنگهاي  دیگر   براي  یکنواخت کردن  سوسپانسیون- 3

       زمانسی بوده  و  داراي حرکت عمودي  و چرخشی  هم. وي .  از پی  هاي این دستگاه پوشیدهغلطک.  گیرد می
  .دارد یکنواخت نگه می نموده و  مخلوط ها  را باشد و  بدین  ترتیب  نمونهمی

   :دستگاهطرز استفاده از 
  . دستگاه را روي سطح کامالً صاف و افقی و محکم قرار دهید  -1
  .شود براي استفاده بهتر از دستگاه نظافت آن توصیه می-2
  . قرار داردO)حالت( مطمئن شوید کلید اصلی برق در حالت خاموش -3
 .  دستگاه را به برق شهر وصل نمایید-4
کند در این حالت چـراغ داخـل کلیـد    دستگاه شروع بکار می ) Iحالت(ت روشن  با قرار دادن کلید اصلی برق در حال     -5

  .روشن است
  . با استفاده از ولوم کنترل دور، سرعت حرکت مورد نظر را انتخاب نمائید-6

  :نکات مهم
  . از جابجا کردن دستگاه هنگام کار جداً خو دداري نمایید -الف
 براي استفاده از خدمات پس از فروش و ضمانت دسـتگاه کـارت ضـمانت نامـه موجـود روي دسـتگاه را مطـابق                  -ب

  .توضیحات روي کارت تکمیل کرده و به نشانی شرکت ارسال دارید 
 در صورت  مشاهده  هر گونه  اشکال و  یا خرابی در دستگاه ، مراتب را  با نمایندگی فروش و یا دفتر:تذکر مهم  

بدیهی  است در صورت  باز و یا تعمیر شدن دستگاه  توسط  افراد  غیر مجاز  دستگاه  . رکزي شرکت  در میان گذارید م
  .مشمول  گارانتی  نبوده و شرکت هیچ مسئولیتی در قبال صدمات و خسارات وارده از این طریق نخواهد داشت 

  :مشخصات فنی دستگاه 
   هرتز50 – ولت 220         ولتاژ ورودي                      

   وات40توان مصرفی                               
    دور در دقیقه60 تا 20قابل تنظیم از حدود          سرعت                               
   میلی متر485 × 205 × 110        ابعاد                                   

   میلی متر320                   طول غلطک              
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