بن ماري
مدلSBM22-AX :

دفترچه راهنما

ضمن تشكر از حسن انتخاب آن مجموعه محترم به استحضار ميرساند :دستگاه بن ماري مدل SBM22-AX
ساخت شرکت نورصنعت تجهيز فردوس بر اساس استانداردهاي جهاني ،داراي کاربردهاي مختلفي در
آزمايشگاه هاي علوم پزشكي ،علوم دارويي و آزمايشگاه هاي خاك ميباشد.

شرکت نور صنعت تجهيز فردوس

راهنماي کار با کنترلر دستگاه:

با روشن کردن دستگاه ،نمايشگر پس از نمايش مشخصات کنترلر به حالت  Runدرآمده و دستگاه با تنظيمات
قبل شروع به کار خواهد کرد.
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برنامه دهي
 جهت برنامه دهي در حال کار کردن دستگاه با فشار کليد به مدت  3ثانيه و شنيدن صداي بوق وارد
فضاي برنامه دهي شده ،کليد را رها کنيد .در فضاي برنامه دهي سيستم به حالت  Stopرفته و برنامه
قبلي از اجرا باز مي ماند و آماده برنامه جديد مي باشد.

تنظيم دما
 در فضاي برنامه دهي با چرخاندن ولوم روي منوي  Teapرفته ،کليد را يك لحظه فشار دهيد .سپس
با چرخاندن ولوم ،دماي مورد نظر را روي نمايشگر تنظيم و با فشردن لحظه اي کليد به منوي Teap
بازمي گرديد.

تنظيم زمان
 در فضاي برنامه دهي با چرخاندن ولوم روي منوي  Timeرفته ،کليد را يك لحظه فشار دهيد .سپس
با چرخاندن ولوم ،زمان مورد نظر را روي نمايشگر تنظيم و با فشردن لحظه اي کليد به منوي Time
بازمي گرديد.

اجراي برنامه
 پس از اتمام تنظيمات براي خروج از فضاي برنامه دهي و اجراي برنامه جديد ،کليد را به مدت  3ثانيه
فشرده و با شنيدن صداي بوق کليد را رها نماييد .نمايشگر  Runنمايش داده و برنامه جديد اجرا
خواهد شد.
 در حال اجراي برنامه با فشردن لحظه اي کليد نمايشگر مقادير  Setشده دما و زمان باقي مانده را
پشت سر هم نمايش داده سپس مجددا دماي جاري را نمايش خواهد داد.
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 چنانچه در برنامه دهي تايمر عدد دهي شده باشد ،چراغ تايمر روشن شده پس از رسيدن دما به مقدار
 Setشده ،چراغ تايمر شروع به چشمك زدن نموده با اتمام زمان تايمر بوق اتمام تايمر به صدا درآمده،
نمايشگر  Endنمايش داده و دستگاه از کار باز خواهد ماند.
 براي شروع مجدد کار با دستگاه مي بايست تايمر دوباره عدد دهي گردد .زيرا با اتمام برنامه قبلي
مقدار آن صفر شده است.
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وب سايت:

آدرس الكترونيكيnoorsanattajhiz@yahoo.com :
noorsanattajhiz@gmail.com
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