
کلیذ اصلی 

رٍشي ٍ خاهَش دستگاُ

درب 
هحافظ

ٍلَم تٌظین 
زهاى

چراغ سثس 
آهادُ  تِ 

کار دستگاُ

دکوِ شرٍع تِ کار

کاتل ترق دستگاُ را از یک طرف تِ پشت دستگاُ ٍ -1

.هتصل ًوائیذ( ٍلت شْری 220)از طرف دیگر تِ پریس ترق  

:  هالحظات
.    دستگاٌ را در کىار سایر دستگاَُای برقی قرار وذَیذ -
.سطح زیر دستگاٌ کامال صاف باشذ -

.درپَش هحافظ را تاز کردُ ٍ کپسَل را تیي گیرُ قرار دّیذ -ج

.فاصلٍ بیه دي طرف گیرٌ با دست قابل تىظیم می باشذ: تًجٍ    

.زهاى هَرد ًیاز ترای کار دستگاُ را تا پیچاًذى ٍلَم تٌظین زهاى اًتخاب ًوائیذ -د

.پًدر ي جیًٌ َای ساخت کارخاوجات مختلف ویاز بٍ زماوُای متفايت برای مخلًط شذن داروذ: تًجٍ

.  را فشار دّیذ (Start)درپَش هحافظ را تستِ ٍ کلیذ شرٍع تکار دستگاُ  -ُ

.در صَرت تاز تَدى درب هحافظ، دستگاُ کار ًوی کٌذ: تَجِ    

شیًٌ برطرف ومًدن عیبمشکل بًجًد آمذٌ

درب هحافظ، کاهال تستِ ًشذُ استچراغ سثس  آهادُ تکار ٍ چراغ اخطار رٍشي، ٍلی دستگاُ شرٍع تکار ًویکٌذ

.اتصال ترق تِ پشت دستگاُ ٍ پریس ٍ دٍشاخِ را کٌترل کٌیذ•کلیذ اصلی رٍشي، چراغ سثس آهادُ تکار خاهَش است
اگر ترطرف ًشذ فیَز پشت دستگاُ را کٌترل ًوائیذ•

آهپر پشت دستگاُ سَختِ است 2خراتی کاتل ترق  یا  فیَز چراغ قرهس کلیذ اصلی ٍ سثس آهادُ تِ کار رٍشي ًوی شَد

021-66859745- 60.  در صًرتیکٍ وقص دستگاٌ برطرف وشذ با خذمات پس از فريش عاج طب تماس حاصل فرمائیذ

 ٌجذيل رفع وقص احتمالی دستگا:

E -Dentalium:طریقٍ راٌ اوذازی دستگاٌ آمالگاماتًر کپسًلی الکتريویک عاج طب

هیکرٍسَئیچ 

هشخصات فٌی،  

طرز کار ٍ تلفي 

تواس عاج طة 

فیَز سَکت ترق کاتل ترق

الف

ب

طریقٍ بازومًدن کشًیی فیًز برای بازبیىی یا تعًیض 

چراغ قرهس 
اخطار تاز 
تَدى درب

.  کلیذ اصلی دستگاُ را رٍشي ًوائیذ( الف)

.حالت چراغ سثس آهادُ تکار دستگاُ رٍشي هی شَد( ب)                            

www.ajteb.ir


