
وبثل ثزق دستگبُ را اس یه طزف ثِ پطت دستگبُ ٍ -1

.هتػل ًوبئیذ( ٍلت ضْزی 220)اس طزف دیگز ثِ پزیش ثزق  

:  هالحظبت
.    دستگاٌ را در کىار سایر دستگاَُای ترقی قرار وذَیذ -
.سطح زیر دستگاٌ کامال صاف ي تراز تاشذ -

.درپَش هحبفظ را ثبس وزدُ ٍ وپسَل را ثیي گیزُ لزار دّیذ -ج
.فاصلٍ تیه دي طرف گیرٌ تا دست قاتل تىظیم می تاشذ: تًجٍ    

.سهبى هَرد ًیبس ثزای وبر دستگبُ را ثب دووِ ثبالیی ٍ پبییٌی تٌظین ًوبئیذ -د
.پًدر ي جیًٌ َای ساخت کارخاوجات مختلف تٍ زماوُای متفايت ترای مخلًط شذن ویاز داروذ: تًجٍ

زماوی کٍ تىظیم میىماییذ تعذ از ايلیه استارت در حافظٍ دستگاٌ رخیرٌ ي تعذ از َر تار ريشه شذن  - 

.دستگاٌ تا يقتیکٍ آورا تغییر وذَیذ ثاتت تاقی خًاَذ ماوذ    

.  را فطبر دّیذ (Start)درپَش هحبفظ را ثستِ ٍ ولیذ ضزٍع ثىبر دستگبُ  -ُ

.در صًرت تاز تًدن درب محافظ، دستگاٌ کار وکردٌ ي صفحٍ دیجیتال ريشه ي خامًش  میشًد: تًجٍ 

شیًٌ ترطرف ومًدن عیةمشکل تًجًد آمذٌ

درة هحبفظ، وبهال ثستِ ًطذُ استغفحِ دیجیتبل رٍضي، ٍلی دستگبُ ضزٍع ثىبر ًویىٌذ

.اتػبل ثزق ثِ پطت دستگبُ ٍ پزیش ٍ دٍضبخِ را وٌتزل وٌیذولیذ اغلی رٍضي، غفحِ دیجیتبل خبهَش است
اگز ثزطزف ًطذ فیَس پطت دستگبُ را وٌتزل ًوبئیذ

آهپز پطت دستگبُ سَختِ است 2خزاثی وبثل ثزق  یب  فیَس چزاؽ لزهش ولیذ اغلی ٍ غفحِ دیجیتبل رٍضي ًوی ضَد

 021-66859745-60:   در صًرتیکٍ وقص دستگاٌ ترطرف وشذ تا خذمات پس از فريش عاج طة تماس حاصل فرمائیذ

:جذيل رفع وقص احتمالی دستگاٌ 
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فیَس سَوت ثزق وبثل ثزق

طریقٍ تازومًدن کشًیی فیًز ترای تازتیىی یا تعًیض

.ولیذ اغلی دستگبُ را رٍضي ًوبئیذ -الف 

.غفحِ ًوبیص سهبى اس لجل تٌظین ضذُ را ًوبیص هیذّذ  -ة                            

ولیذ اغلی 

رٍضي ٍ خبهَش دستگبُ

درة 
هحبفظ

دووِ ّبی 
تٌظین سهبى

دووِ ضزٍع ثِ وبر

یب تَلف وبر

هیىزٍسَئیچ  

هطخػبت فٌی، 

طزس وبر ٍ تلفي 

توبس ػبج طت  

غفحِ 
ًوبیطگز 
دیجیتبل

الف

ة

افشایص سهبى
وبّص سهبى

.در غَرت ًیبس ثِ تَلف وبر دستگبُ یىجبر دیگز ولیذ ضزٍع ثىبر را فطبر دّیذ -ٍ

www.ajteb.ir



.  دستگبُ ثبیذتَسط وبرثزاى آهَسش دیذُ ٍ ثب رػبیت هَارد سیز هَرد استفبدُ لزارگیزد: هشدار

.  لطفب لجل اس راُ اًذاسی ٍ ثْزُ ٍری اسدستگبُ طزسوبر دستگبُ را ثِ دلت هطبلؼِ فزهبئیذ -1

ایي دستگبُ ثزای استفبدُ افزاد ثب ًبتَاًی فیشیىی، حسی یب ػملی، وَدوبى یب افزاد ثی تجزثِ ٍ ًب آگبُ ًوی ثبضذ هگز ثب حؿَر سز  -2

ثزای جلَگیزی اس ضَن   -3.پزست هسئَل در لجبل ایوٌی آًْب ٍ ثب ًظبرت ٍ هطبثك ثب دستَرالؼول، استفبدُ اس ٍسیلِ اًجبم ضَد

.                                                                                                                  الىتزیىی، ّزگش ثب دست هزطَة سَوت ثزق دستگبُ را ٍارد پزیش ثزق ًىٌیذ

ٍ الىتزٍ ضَن ٍ الىتزٍسزجزی   MRIدستگبُ ًجبیذ درهؼزؼ هیذاى ّبی هغٌبطیسی ضذیذ یب در هجبٍرت دستگبُ ّبی   -4

.  تَغیِ هیطَد حذالل در فبغلِ یه هتزی ایي دستگبُ ّب لزار گیزد. لزارگیزد

در غَرت غذهِ دیذى وبثل تغذیِ ثبیذ ثب وبثل هخػَظ یب هجوَػِ ای وِ تَسط سبسًذُ  یب تؼویزوبر هجبس آى تحَیل هیطَد،  -5

اس ًػت ٍ راُ اًذاسی دستگبُ تَسط افزاد . ّزگش اس وبثل ّبی فزسَدُ وِ فبلذ ویفیت هطلَة هی ثبضٌذ استفبدُ ًطَد. جبیگشیي ضَد

.غیز هتخػع استفبدُ ًىٌیذ چَى ثبػث خسبرت ثیطتز ثِ دستگبُ خَاّذ ضذ

.استفبدُ ضَد ( درغذ21ثیص اس  )دستگبُ ًجبیذ درهجبٍرت گبسّبی ثیَْضی ٍ یب اضتؼبل سا ٍ غٌی اس اوسیژى  -6

.                                                              ٌّگبم تؼَیؽ فیَس حتوب ثبیذاس فیَسّبی ثب ظزفیت ضىست ثبال استفبدُ ضَد -7

ثبیذ اسوپسَل ّبی استبًذارد استفبدُ ضذُ ثطَریىِ وپسَل را ثػَرت غحیح ثیي دٍ لبضمه ًگْذارًذُ وپسَل لزار دادُ تب  -8

.  اهىبى لك خَردى  آى ثِ حذ الل ثزسذ 

.                                                                                                     لجل اس ّزثبر استفبدُ ثزرسی ػولىزد غحیح دستگبُ تَسط وبرثز الشاهی ثَدُ ٍ وبرثز ثبیذ ثطَر وبهل هطلغ ثِ وبر ثب دستگبُ ثبضذ -9

.  اس ریشش هبیؼبت رٍی دستگبُ ٍ لزاردادى درهؼزؼ دهبٍرطَثت ضذیذ جذاخَدداری ًوبییذ  -10

. دستگبُ حتوب ثبیذ در ضزایط هحیطی ًػت ٍ راُ اًذاسی ٍ اًجبرش ٍ حول ًٍمل  یبثذ -11

:ضزایط هحیطی هٌبست
.درغذ 70تب  10:         هیشاى رطَثت*

.درجِ سبًتی گزاد 50تب 5:               هیشاى دهب*

.هی ثبضذ HPA  1060تب  860:           هیشاى فطبر* 

:ضزایط هحیطی جْت اًجبرش ٍحول ًٍمل

.درغذ 95تب  10:         هیشاى رطَثت*

..درجِ سبًتی گزاد 80درجِ تب  5:                 هیشاى دهب

.HPA 1060تب  860:          هیشاى فطبر*

 .تؼیي ضذُ استَفت سال طَل ػوز هفیذ ایي دستگبُ اسطزف استبًذارد تجْیشات پشضىی ٍسارت ثْذاضت درهبى ٍآهَسش پشضىی 

:مرکس سريیس ي خذمات پس از فريش محصًالت عاج طة

هزوش تجبرت هَاد ٍ تجْیشات –جٌت پل هزتؿَی  -ؾلغ ضزلی ثشرگزاُ ًَاة غفَی  -تْزاى : دفتز هزوشی
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