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

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

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

.درپَش هحبفظ را ثبس وزدُ ٍ وپسَل را ثیي گیزُ لزار دّیذ -د

.فاصلٍ تیه دي عرف گیرٌ تا دست قاتل تىظیم می تاشذ: تًجٍ    

.سهبى هَرد ًیبس ثزای وبر دستگبُ را ثب دووِ ثبالیی ٍ پبییٌی تٌظین ًوبئیذ -ُ

.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    

 (Start)درپَش هحبفظ را ثستِ ٍ سزػت هَرد ًظز را اًتخبة ٍ سپس ولیذ ضزٍع ثىبر دستگبُ : تًجٍ -ُ

.  را فطبر دّیذ               

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

شیًٌ ترعرف 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 وٌیذ•ولیذ 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 ترعرف وشذ تا خذمات پس از فريش عاج عة تماس حاصل فرمائیذ

:جذيل رفع وقص احتمالی دستگاٌ 

plusDentalium:        راٌ اوذازی دستگاٌ آمالگاماتًر کپسًلی ديمًتًرٌ عاج عة

فیَس سَوت ثزق وبثل ثزق

(داخل کشًیی یک فیًز یذک ویسمًجًد می تاشذ)عریقٍ 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                         

.سزػت هَرد ًیبس را اًتخبة ًوبییذ -ج                               
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.در غَرت ًیبس ثِ تَلف وبر دستگبُ یىجبر دیگز ولیذ ضزٍع ثىبر را فطبر دّیذ -ٍ
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:هشدار
دستگبُ ثزای استفبدُ افزاد ثب ًبتَاًی فیشیىی، حسی یب ػملی، وَدوبى یب افزاد ثی تجزثِ ٍ ًب آگبُ ًوی ثبضذ هگز ایٌىِ ثب حضَر ایي  -1

.هسئَل در لجبل ایوٌی آًْب ٍ ثب ًظبرت ٍ هطبثك ثب دستَرالؼول، استفبدُ اس ٍسیلِ اًجبم ضَدسزپزست 

.           هطبلؼِ فزهبئیذاسدستگبُ، طزسوبر را ثِ دلت ٍری ٍ ثْزُ لجل اسراُ اًذاسی لطفب  -2

.                                                                                                                   ًىٌیذهزطَة  سَوت دستگبُ را ٍارد پزیش ثزق ثزای جلَگیزی اس ضَن الىتزیىی، ّزگش ثب دست  -3

تَغیِ . ٍالىتزٍ ضَن ٍالىتزٍسزجزی لزارگیزد MRIیب درهجبٍرت دستگبُ ّبی دستگبُ ًجبیذ درهؼزؼ هیذاًْبی هغٌبطیسی ضذیذ   -4

.  هیطَد حذالل درفبغلِ یه هتزی ایي دستگبّْب لزار دادُ ضَد

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

اًذاسی دستگبُ تَسط افزاد غیز هتخػع درًػت ٍ راُ . ًطَداسوبثل ّبی فزسَدُ وِ فبلذویفیت هطلَة هیجبضٌذ استفبدُ ٍ ّزگش ضَد 

.هیطَد ایجبد ًمع ٍ خسبرت ثیطتز ثِ دستگبُ استفبدُ ًىٌیذ وِ ثبػث 

.درغذ است استفبدُ ضَد21ًجبیذ درهجبٍرت گبسّبی ثیَْضی ٍیب اضتؼبل سا ٍ غٌی اس اوسیژى ثیطتز اس  دستگبُ  -6

.  ضىست ثبالاستفبدُ ضَدثبیذاسفیَسّبی ثب ظزفیت تؼَیؽ فیَس حتوب ٌّگبم  -7

غحیح ثیي دٍ لبضمه ًگْذارًذُ وپسَل لزارداد ثطَریىِ اهىبى ٍ وپسَل را ثػَرت ضَد استبًذارد استفبدُ ّبی حتوب ثبیذ اسوپسَل   -8

.وبرثزاى آهَسش دیذُ هَرد استفبدُ لزارگیزدثبیذ تَسط دستگبُ . ثزسذلك خَردى آى ثِ حذ الل 

.است وبرثز ثبیذ ثطَروبهل هطلغ ثِ وبر ثب دستگبُ ثبضذوبرثز الشاهی دستگبُ تَسط ػولىزد غحیح استفبدُ ثزرسی ّز ثبر اس لجل  -9

.                           یبثذٍ ًمل ٍحول ٍ اًجبرش اًذاسی ٍ راُ هحیطی ًػت دستگبُ حتوب ثبیذ درضزایط  -10

.رطَثت جذاً خَدداری ًوبییذدهب ٍ درهؼزؼ ٍ لزاردادى هبیؼبت رٍی دستگبُ اس ریشش  -11

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

:مراکس سريیس ي خذمات پس از فريش محصًالت عاج عة
عاج عة–56پالک –مرکس تجارت مًاد ي تجُیسات دوذاوپسشکی ایران –جىة پل مرتضًی  -ضلع شرقی تسرگراٌ وًاب صفًی  -تُران 

(  09123570176)-66859745فىس -09125971857- 66607575-66859760-166380251

www.ajteb.ir    Email: info@ajteb.ir                                          

شرایظ وگُذاری دستگاٌ در حالت کار ي اوثار

 plusDentalium:      راٌ اوذازی دستگاٌ آمالگاماتًر کپسًلی ديمًتًرٌ عاج عة
www.ajteb.ir

شرایط انبار و حمل و نقلشرایط محیطیفاکتورها

10-95  10-70(درصد)رطوبت 

5-80 5-50(درجه سانتیگراد)دما 

1060-8601060-860(hpa)فشار


