بنـام خـدا

دستـورالعمـل بهـره بـرداری اتـوکـالو 100لیتر به پایین:
 -1ولتاژورودی سیستم تغییراتی بیش از ±10درصد مقدار ثبت شده برروی پالک مشخصات محصول نداشته باشد .
 -2محل اتصال زمین ( ارت ) پشت دستگاه که باعالمت

مشخص شده است که حتماً نسـبت بـه اتصـال ا ایمینـاا

حاصل نمائید .
 -3دوشاخه رابه پریزوصل نمائید وکلید اصلی سبزرنگ پائین تابلو راروشن کنید دراین حالت روی صفحه نمایشگردسـتگاه سسـمت
حرارت ( )TEMPERATUREعدد  121 C °درجه سانتیگرادمشخص است  ،بافشاردادا تکمه SAVEعدد 15دسیقه انتخابی
روی صفحه نمایشگرحرارت ( ) TEMPERATUREرانیزمالحضه خواهید نمودسـس

بـه تـدریب ا راداخـل دیـگ اصـلی

بریزیدتا ا به سطح باالترازمیله کنترل سطح ا وحداکثرتازیرپایه های دیگ لومینیومی برسد .ظرفیـت بگیـری دسـتگاه 8
لیترکه همسطح پایه های داخل دیگ میباشد .
تکمـه ()MODE

 -4وستی بگیری انجام گرفت وسائل راداخل دیگ لومینیومی سراردهید و.درا دستگاه راکـامالً ببندیدوسـس

رافشاردهید دراین حالت روی صفحه نمایشگرحرارت ( )TEMPERATUREحرارت اصلی دستگاه نسبت به شرایط دما ،درجه
محیط رانشاا میدهد(مثالً  24.5°بیست وچهارونیم درجه سانتیگراد)وزماا هماا زماا انتخابی شما یعنی  15دسیقه روی صفحه
( )TIMERمشخص میباشد  ،حال دستگاه شروع بکارمیکنددراین حالت چراغ سرمزرنگ HETERوچراغ بـی رنـگ Water
 okروشن خواهدشد.لطفاً به توضیح ذیل درمورد چراغ  Water okوکنترل سطح ا دست وتوجه فرمائید.
دستگـاه دارای کنتـرل سطـح ا میباشد که سابلیت جلوگیری ازخرابی المنت وهمچنین جلوگیری ازباالرفتن دمـای هیتربـه بـیش
از 250 C°درجه سانتیگرادوسطع کامل سیستم خواهدبود.الزم به دست وتذکراست که ا باید همیشه تاباالی میله کنتـرل سـطح ا
که درداخل دیگ است سراربگیرد درغیراینصورت الرم به صدادرخواهد مدوچراغ بی رنگ کنترل سطح ا  Water okنیزخاموش
است ودستگاه دراین شرایط برنامه سبول نخواهدکردوبه محض نکه ا به سطح میله برسدصدای الرم سطع وچراغ بی رنگ کنتـرل
سطح ا  Water okروشن خواهدشد .
 -5صبرنموده تادرجه حرارت دسـتگاه بـه درجـه انتخـابی  121 C°وفشـارمتعادل ا  1/2تمسفربرسـد وسـس

چـراغ اسـتریل

 STERILEزردرنگ روشن خواهدشد  ،زماا سنب ازاین به بعدشروع به کم کردا خواهدنمودتا  15دسیقـه تمـام شـود .درایـن
شرایط چراغ پایاا کارENDسبزرنگ روشن میگرددو ا وست الرم دستگاه به عالمت پایاا کاربه صدادرخواهد مد.
 -6دراین حالت سیستم دستگاه درصفحه نمایشگرزماا سنب ( )TIEMRبجای عـددزماا انتخـابی سـه
عددصفر( )000متوالی ودرسسمت  STEPنیزسه خط موازی سرارخواهدگرفت .

000

 -7بعدازاتمام رسیدا زماا موردلزوم الرم دستگاه بصدادرخواهدنمودوچراغ پایاا کار(سـبزرنگ ) روشـن میشـود وشـماراازپایاا
استریل گاه میسازد واززماا پایاا استریل تازمانی که شمااسدام به خارج کردا ئسائل ازداخل دستگاه نکرده باشـید االرم مرتبـاً
به صداادامه میدهدوزماا سنب ( )TIMERزماا ازدست رفته رانشاا میدهد.

نکات مهم :
 -1جهت استفاده ازتکمه های کنترلردرلحظه ای که نرافشارمیدهید باید حتماً نراچندثانیه نگه دارید .
 -2سبل ازروشن کردا (فشاردادا تکمه  ) MODEدرا دستگاه بطوریکه پیچهای (خروسکها) ا کامالً محکم شوند ببندیـد  .الزم
به توضیح میباشد که پیچهاراروبروی یکدیگرمحکم نمائید تادرا یکنواخت محکم گردد وبخارازالی ا خارج نشود .

جدول عیب یابی اتوکالو

ردیف

شــــــــرح

علـــــت
-1راه انداز المنت

1

خرابی سیستم

2

کاهش دما

3

بعد از وارد شدا به مرحله اجرا و صدای الرم

4

صدای الرم بعد از خروج برنامه

5

صدای الرم بعد از اجرای برنامه

6

روشن نشدا دستگاه

7

پرش در سیستم

8

نزدا الرم

-1سوختن بازر

9

تنظیم نشدا درجه حرارت و زماا

-1کار نکردا تکمه فشاری

10

باال رفتن فشار

-1مسدود بودا شیر خودکار

-2سوختن المنت
-1بصورت صعودی
 -2بصورت نزولی
-1نبود ا
-2بسته نشدا درا و محکم نبودا پیچهای خروسک

-3نشاا دادا عدد 1600و خرابی سنسور
-1تنظیم درجه حرارت
-2تنظیم زماا
-1با وجود داشتن ا
-2جرم گرفتن کنترل سطح ا
-1سوختن فیوز
-2خرابی کلید
-1نوسانات برق
-2مشکل CPU

