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 ننده محترم  ک مصرف

 سپاسگزاریم.   ایدپیوسته FGو به خانواده بزرگ  اید هرا انتخاب نمود FGاز این که یکی از محصوالت 

نوع تجهیزات آزمایشگاهی و تجربه طوالنی سعی نموده با   50شرکت فن آزما گستر با تولید بیش از  
ی بردارد. طراحی محصوالت با کیفیت گامی هر چند کوچک جهت ارتقاء کیفیت تجهیزات آزمایشگاه  ارائه

زیادی برای این   هایتولید نوین مزیت  هایاستفاده از مواد اولیه مرغوب و روش  پیشرفته این محصول،
. لذا خواهشمند است ضمن گردیدمی   مندبهره  هاندستگاه به َارمغان آورده که با مطالعه این دفترچه از آ 

  دفترچه را جهت مراجعات بعدی در دسترس نگه مطالعه دقیق این دفترچه و رعایت نکات ذکر شده، این  
 بهینه و افزایش طول دارید. مطمئن باشید رعایت موارد مندرج در این دفترچه کمک شایانی به استفاده

های جدی به کاربر یا دستگاه موارد ممکن است باعث آسیباین  و عدم رعایت    نمایدعمر دستگاه می
 . شود

رسمی   سایتدستگاه را در وب حتمًا    رگونه خدمات و گارانتی،از ه  مندیخواهشمند است جهت بهره
 یا از طریق سامانه پیام کوتاه ثبت نمایید.  www.FGIRAN.comبه آدرس  تشرک

 

رسمی شرکت و یا از    سایتثبت دستگاه در وب  از هرگونه خدمات،  مندیجهت بهره
 باشد. طریق سامانه پیام کوتاه و ارائه کد رهگیری الزامی می

 

 

 سایت: ثبت دستگاه در وب 

 

 

 

 

 

 یادداشت نمایید.  محلرا در این  دستگاه سریال. 1

 

 مراجعه نمایید.  www.fgiran.com سایتبه وب. 2

 دستگاه را ثبت نمایید. . 3

کد رهگیری را در این محل یادداشت نمایید، تا هنگام مراجعه به خدمات از آن استفاده . 4
 نمایید. 

http://www.fgiran.com/
http://www.fgiran.com/


 

 www.fgiran.com  68از  3 فحهص

 

 User Manual FMP  Version 010321 

 ایمنی  -1
 ای قرار بگیرد. کنندهباشد که باید در اختیار هر مصرفاین دفترچه بخشی از دستگاه می

 

 

دستورالعمل موجب صدمات جدی به کاربر  عدم خواندن صحیح و عدم توجه به این  
 شود. و دستگاه می

 موارد ایمنی در این دفترچه را رعایت نمایید.  ➢

 اندازی دستگاه، این دفترچه را به طور کامل مطالعه نمایید.قبل از راه  ➢

دفترچه راهنما را در تمام طول عمر دستگاه جهت مراجعات بعدی حفظ و   ➢
 نگهداری نمایید. 

 

 تعهدات 1-1
 کننده محترم مصرف

باشد و شامل اقدامات الزم جهت این دفترچه راهنما تنها به منظور اطالع رسانی بابت این دستگاه می
باشد. بدیهی است که این شرکت ممکن است در هر زمان نصب، راه اندازی و عملکرد صحیح دستگاه می

 . جهت بهبود محصوالت خود تغییراتی در دستگاه ایجاد نماید

های ذکر شده در این دفترچه، پیش نیازی جهت عدم آسیب به دستگاه و  رعایت کردن دستورالعمل
باشد، لذا این شرکت در مورد مشکالت ناشی از عدم رعایت موارد مندرج کاربر در طول کارکرد دستگاه می

 پذیرد.در این دفترچه هیچ مسئولیتی نمی 

یا به صورت تلفنی )درج   Emailد سواالت خود را از طریق  توانیدر صورت نیاز به اطالعات اضافی می
 شده روی جلد( مطرح نمایید.

 باشد.کننده محترم میهمچنین این شرکت آماده پذیرش هرگونه انتقاد و پیشنهاد از سوی شما مصرف
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 گارانتی و خدمات پس از فروش 2-1
روش را به طور فعال برقرار  کنندگان، واحد خدمات پس از فشرکت فن آزما گستر جهت آسایش مصرف

سال گارانتی   دو سال گارانتی تعویض دستگاه،    یککرده و در این راستا برای اولین بار در ایران طرح  
ها در نظر گرفته است. امیدواریم با سال خدمات پس از فروش را برای این سری از دستگاه  10قطعات و  

 رعایت موارد مندرج در این دفترچه، ما را در ارائه خدمات نوین یاری نمایید. 

 

مندی از گارانتی، همراه داشتن دفترچه گارانتی، لیبل تاریخ تولید، ثبت  جهت بهره
رسمی شرکت و رعایت کلیه موارد مندرج در این دفترچه گارانتی   سایتدر وب  دستگاه

 .  باشد )رجوع به دفترچه گارانتی(الزامی می

 

 دستورالعمل ایمنی  3-1

 ساختارهای بکار رفته در این دفترچه راهنما  1-3-1
ای که هنگام کار با دستگاه وجود دارند در این دفترچه با عالئم خاص مشخص ات احتمالی بالقوه خطر 

 اند. خواهشمند است به این موارد توجه نمایید.شده

 

 

 صورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال مرگ یا صدمات جدی  ی وضعیت خطر حتمی، دردهنده نشان

 داشت.ناپذیر( وجود خواهد )جبران 
 

 

یا    ی احتمال پیشامد وضعیت خطر، دردهنده نشان آن احتمال مرگ  از وقوع  صورت عدم اجتناب 
 ناپذیر( وجود خواهد داشت.صدمات جدی )جبران 

 

 

دیدگی صورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال آسیب   ی احتمال پیشامد وضعیت خطر، دردهنده نشان
 جبران( وجود خواهد داشت.)قابل  معمولی و یا کم

 



 

 www.fgiran.com  68از  5 فحهص

 

 User Manual FMP  Version 010321 

 احتیاط 

دیدگی احتمال پیشامد وضعیت خطر، در صورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال آسیب   یه دهندنشان
 ها و یا کاهش دقت عملکرد دستگاه وجود خواهد داشت.یا برنامه و به تجهیزات دیگر

 

 عالئم ایمنی  2-3-1
 

  خطر مرگ یا آسیب جدی-احتیاط

 مورد مشورت قرار گیرد.  شودیمشخصه فنی در تمام مواردی که از این نماد استفاده متوجه: 

 

 

 عالئم استفاده شده در این دفترچه 3-3-1
 

 عالئم هشدار 

 
 خطر عدم تعادل

 
 خطر انفجار اتمسفر

 
 خطر سطح داغ 

 
 خطر برق گرفتگی 

 
 خطر بلندکردن اجسام
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 عالئم هشدار در حین کار 

 
چند نفر حمل توسط 

 . شود

 
دوشاخه را از برق جدا 

 .دیینما

 
راهنما   یهادستورالعمل

 .دییرا مطالعه نما

 
اصول ایمنی را رعایت 

 .نمایید

 

 عالئم هشدار بازدارنده 

 
 عدم اسپری با آب 

  
 

 

 

 
 شود. ها باعث عملکرد مطلوب دستگاه میاطالعاتی که رعایت کردن آن

 

 ساختار نکات مهم 4-3-1

 . شوندنکات مهم مربوط به هر بخش، داخل کادری مانند کادر زیر مشخص می

 نوع خطر
 نتیجه خطر

  کارهایی که برای دوری کردن از خطر نباید انجام داد: ممنوع 
 ی که برای دوری کردن از خطر باید انجام داد: اجباری یکارها ➢
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 های دستگاه لیبل 4-1

 های روی دستگاه موقعیت لیبل  1-4-1
 عالمت هشداردهنده  سرویس لیبل 

بهرهمصرف جهت  محترم  هرگونه کننده  از  مندی 
تولید و  تاریخ  لیبل  گارانتی،  ارائه دفترچه  خدمات، 

وب در  دستگاه  ثبت  سایت همچنین 
www.fgiran.com باشد.الزامی می 

 
 

 سطح داغ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لیبل سرویس              لیبل حرارت

 

 

 های دستگاه را بدون خط و خش و بطور کامل نگهداری نمایید. لیبل 

 

های جدید با مرکز خدمات پس از فروش ها جهت دریافت لیبل در صورت مخدوش شدن هر یک از لیبل
 شرکت تماس حاصل فرمایید.

  

http://www.fgiran.com/


 

 www.fgiran.com  68از  8 فحهص

 

 User Manual FMP  Version 010321 

 یبل مشخصات دستگاه )لیبل سریال(ل 2-4-1
 

 قرار دارد. و پایین  سمت چپدر داخل دستگاه )پشت درب( لیبل سریال 

 

 

 

 

 

 

 

 موارد ذکر شده در لیبل سریال  اطالعات 

 AC V: 220 V ACولت  220ولتاژ کاری دستگاه: 

 F: 50 Hz هرتز 50فرکانس برق شهر: 

 I: 11.8 A آمپر  8/11جریان مصرفی: 

 P: 2600 W وات 2600توان مصرفی دستگاه: 

 Fuse: 20 A آمپر 20آمپر فیوز: 

 Electric Muffle Furnace : کوره ی الکتریکی مافلینام دستگاه

 FM 8 P Model: FM 8 Pمدل دستگاه: 

 SN: 0000000000000 0000000000000: شماره سریال دستگاه
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 احتیاط و اخطار در خصوص سیم برق  5-1

 

 

 خطر الکتریکی

 خطر مرگ
  اضافی از پریز برق خودداری نمایید.از گرفتن بار 
 های برق خشک  های برق کشیده شده، سیماز پریزهای شل و معیوب، سیم

 دار استفاده ننمایید.شده یا ترک

 در بازه زمانی معین نسبت به بازدید از سیم برق اقدام نمایید. ➢

 برای هر دستگاه از یک پریز مجزا استفاده نمایید. ➢

آسیب فیزیکی یا مکانیکی مانند: له شدن، پیچیده سیم برق دستگاه را از   ➢
 شدن، الی درب قرار گرفتن و زیر پا افتادن محافظت نمایید.

 

 سیستم اتصال زمین 1-5-1
در صورت عدم کارکرد   جهت استفاده از این دستگاه باید سیستم اتصال زمین آن را وصل نمایید.

اومت کمتر الکتریکی باعث کاهش احتمال اتصال زمین با فراهم آوردن مق صحیح و یا خرابی دستگاه،
باشد، بنابراین دوشاخه شوک الکتریکی خواهد شد. دوشاخه این دستگاه مجهز به کابل اتصال زمین می

های محلی به زمین اتصال دارد ین نامهیباید به طرزی صحیح در داخل پریزی که بر اساس کدها و آ
 وصل گردد. 

 

 

 خطر برق گرفتگی 

 خطر مرگ
 .از اعمال هرگونه تغییر در دوشاخه دستگاه پرهیز نمایید 
 از پریز دارای اتصال زمین استفاده نمایید. ➢

 

 

گرفتگی خواهد   عدم اتصال صحیح دستگاه به سیم زمین باعث افزایش خطر برق
الکتریک  یک  با  زمین،  درست  اتصال  از  اطمینان  عدم  در صورت  مجرب   شد.  کار 

همچنین از اعمال هرگونه تغییر در دوشاخه دستگاه پرهیز نموده و  مشورت نمایید.  
 گیری آن داخل پریز، نسبت به نصب پریز مناسب اقدام نمایید.  در صورت عدم جای
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گارانتی دستگاه فقط زمانی معتبر است که سیستم اتصال زمین بر طبق استاندارد 
 مربوطه ایجاد گشته است.

 

های ایمنی جهت نصب و استفاده از  دستورالعمل 6-1
 دستگاه 

 موارد ایمنی هنگام نصب دستگاه  1-6-1
جهت استفاده از دستگاه تنها از تجهیزات جانبی مورد تأیید شرکت فن آزما گستر و استاندارد  •

غیر  تجهیزات  از  استفاده  بدلیل  اتفاقی  هرگونه  بروز  صورت  در  است  بدیهی  نمایید.  استفاده 
 پذیرد.تأیید نشده، این شرکت هیچ مسئولیتی در این رابطه نمی استاندارد و

هایی که توسط افراد غیر از متخصصین رسمی این  این شرکت هیچ مسئولیتی در مورد دستگاه •
 پذیرد.شرکت دستکاری شده باشند، نمی 

 

 

 خطر افزایش دما 

 آسیب به دستگاه 
  روشن ننمایید. هرگز دستگاه را در محل بدون تهویه و در بسته 
 مطمئن شوید به اندازه کافی گردش هوا جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.  ➢

از دستگاه ➢ رعایت  هنگام نصب دستگاه فاصله مجاز  را  های جانبی و دیوار 
 . (3-15بخش نمایید )

گونه ➢ به  را  دستگاه  نصب  هواکشمحل  جلوی  تا  نمایید  انتخاب  های  ای 
 دستگاه بسته نشود. 

ای قرار دهید تا جلوی دریچه تخلیه هوا که پشت دستگاه  دستگاه را به گونه ➢
 قرار دارد بسته نشود. 

 

 های پرخطر استفاده شود. نباید در محیط دستگاه 

 

محل نصب دستگاه را نزدیک پریز انتخاب نمایید تا در هنگام خطر بتوان سریعًا 
 دستگاه را از برق کشید. 
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 موارد ایمنی هنگام استفاده از دستگاه 2-6-1

 

 

 خطر انفجار 

 خطر مرگ
   دستگاه کوره قرار ندهید. قابل سوختن و قابل انفجار را در داخل  مواد  هرگز 

  هرگز قطعاتی که ممکن است در اثر گرما، بخارات قابل افنجار یا قابل اشتعال
 ایجاد نمایند را در دستگاه کوره قرار ندهید. 

  در داخل محفظه  و اسیدی  زا  مواد آتش ،  از قرار دادن هرگونه پارچه، کاغذ، باند
 دداری نمایید. دستگاه خو

 که باز است خودداری نمایید. از وارد کردن فشار روی درب دستگاه هنگامی 

   ترجیحا    تواند سمی باشد،و گازهای خروجی متصاعد شده از نمونه میبخارات
 دستگاه زیر هود قرار بگیرد.

 

 

 

 خطر الکتریکی

 خطر مرگ
  گیرد.دستگاه نباید در طول کار در معرض رطوبت قرار 

 

 

 

 محفظه داخلی و خروجی دریچه تخلیه هوا در طول کار، داغ هستند. 
 خطر سوختن

 داخل  مواد  و  هوا  هیتخل  چهیدر   ، یداخل  محفظه  به  دستگاه  کارکرد  زمان  در 
 .دینزن دست دستگاه

  یدیخودداری نما ،آن از باز کردن درب زمان سرد شدن دستگاه،تا. 

   داخلی دریچه تخلیه هوا و مواد داخل دستگاه تا  دست زدن به محفظه  از
 ید.یقبل از سرد شدن جدا خودداری نما

 های دستگاه و دریچه تخلیه هوا پوست بدن در جلوی هواکش  دادنقرار    از
 هنگام کارکرد دستگاه بپرهیزید.

  جهت    د، ن ها ممکن است سمی باشت و گازهای متصاعد شده از نمونهبخارا
 ید.یستنشاق این گازها و بخارات جدا خودداری نمااز ا حفظ سالمتی خود

  ترجیحا    تواند سمی باشد، بخارات و گازهای خروجی متصاعد شده از نمونه می
 دستگاه زیر هود قرار بگیرد.

 



 

 www.fgiran.com  68از  12 فحهص

 

 User Manual FMP  Version 010321 

 

 های ارائه شده در این دفترچه راهنما را رعایت نمایید.دستورالعمل

 

 اصطالحات بکار رفته در این دفترچه -2

 متناوب:چشمک زن 

و در هر بار روشن و خاموش شدن   شودبه معنی آن است که نمایشگر دستگاه روشن و خاموش می
را فشار   enuM  بار شستی  یک  کهی  هنگام  :مثال  ست. برایشود که قابل تغییر انمایش داده می  آیتمی

 . شودنمایش داده میبه صورت چشمک زن متناوب  ""  دهیدمی

 

 

 

 

  (باشد.میخاموش  Time" و نمایشگر به صورت چشمک زن " Temp)یعنی نمایشگر 

 

 . مورد نظر کاربر  دمای  : ( ست پوینت )

 

 :Normal   () مد
دارد و با تنظیم   )تایمر(  )رمپ( و یک زمان  )ست پوینت( و یک شیب حرارتی  دستگاه فقط یک دما

این حالت   گیرد و درقرار می"  "دستگاه در مد  " ،  "  شده در زمان تنظیم    مقادیر آن و پس از گذشت
 .شود گردد و دستگاه آرام آرام سرد میمی  المنت قطع

 " قرار دارد:زمانی که دستگاه در مد " 
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 :  STOP  ( ) مد

در    On/Offدادن شستی    منظور حالتی است که بعد از اتصال دستگاه به برق شهری و پس از فشار 
 . فشار داده نشده است Start/Stopدر این حالت شستی  شود،می نشان داده  Timeنمایشگر 

 

 

 

 

 صفحه اصلی:

دمای ،  Tempدر این حالت نمایشگر    ،اندفشار داده نشده  هامنظور حالتی است که هیچ یک از شستی
گراد را نشان درجه سانتی  24  دمای  )مثال زیر  دهد.را نمایش می "  "کلمه    Time  نمایشگر  و  محیط

 (.دهدمی

 

 

 

 

 

 :شیب حرارتی

افزایش زمان گرم شدن دستگاه می تنظیم شیب حرارتی شما  تنظیم شیب حرارتی جهت  با  باشد. 
ها جهت جلوگیری این عملکرد در بسیاری از آزمایشگاه  کاهش دهید.  توانید سرعت گرم شدن دستگاه رامی

 باشد.قابل تنظیم می  10الی  صفر  عدد رمپ از    .باشدحرارتی و برودتی مناسب میاز استرس در فرآیند  
تنها مطابق دمای   در این حالت دستگاه  .کندباشد یعنی رمپ کار نمی  صفر  که عدد رمپ روی  در صورتی
اگر رمپ را روی   رسد.کند و در سریعترین حالت ممکن به دمای مورد نظر میکار می  (SP)ه  تنظیم شد

کردن دستگاه ست پوینت مجازی جدیدی برای دستگاه تعریف   (Start)از زمان    ید، یتنظیم نما  خاصی  عدد
یعنی ست پوینت مجازی هر یک دقیقه بر اساس ،  باشددقیقه/درجه می  رمپ بر اساسود. عدد  شمی

 .شودعدد رمپ عوض می
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 توصیف دستگاه -3
  جهت   مواد از    یبرخ  ذوب  و  یریگ  خاکستر  و  کردن  خشک  جهت   یمناسب  نهیگز  یک یالکتر   یهاکوره

 .دییننما  استفاده  شده  ذکر  موارد  از  ر یغ  یگرید  موارد  جهت  دستگاه  نیا  از.  هستند  متفاوت  یهاشیآزما
 یهاستمیس  به  توجه  با  .است  شده  یطراح  کنواختی  حرارت  جادیا  یبرا  FM  یسر   یک یالکتر   یهاکوره
 از  یسر   نیا  .باشندیم  1200  یال  500  رنج   در   دما  جادیا  جهت  یمناسب  نهیگز   هادستگاه  نیا  ،یحرارت
 .شوندیم  گرم  ی برق  یهاالمنت  با  ها کوره  .هستند  تال یجید  شگرینما  و  PID  کنترلر  به  مجهز  ها،کوره

 100 برنامه کی و یاپله 25 برنامه دو میتنظ تیقابل با  مراپروگر  به مجهز هاازدستگاه یسر نیاهمچنین 
 خواهد   قادر  کاربر  بفرد  منحصر  یژگ یو  نیا  با  .باشدیم  مختلف  یهابیش  و  زمان  و  دما  می تنظ  جهت  یاپله

 . دینما  تنظیم جداگانه، برنامه سه در مختلف، مراحل در را یمتفاوت یهازمان و یحرارت بیش دما، بود،

 .باشندیم هوا هیتخل چهیدر  به مجهز FM یسر یهاکوره

  رییتغ  باعث  هوا  در  موجود  ژنیاکس  است  ممکن  د یکنیم  استفاده  باال  یدما  در  هاکوره  از  کهی  زمان
 و   است  ونیداسیاکس  لیبدل  و  باشدینم  یخراب  نشانه  رنگ  رییتغ  نیا  شود،  محفظه  داخل  پوشش  رنگ
 .گذاردی نم ی ر یتاث دستگاه عملکرد در

 . باشدیم  کیالکترواستات  یپودر  رنگ  با  آهن  یروغن  ورق  از  FM  یسر  یهادستگاه  در  یرونیب  بدنه  جنس

 

 رنج حرارتی  1-3
 و   کار  دائم   صورته  ب  گرادی سانت  درجه  1100  یال  گرادیسانت  درجه  500  یدما  از  هاکوره  نیا  یحرارت  رنج

 .باشدیم یمقطع صورته  ب گرادیسانت درجه 1200

 

از   کمتر  دمای  در  کوره  از  دائم  استفاده  صورت  سانتی  500در  بعضی  درجه  گراد 
تماس  با واحد خدمات شرکت  کار  این  کنند  جهت  تغییر  باید  کنترلر  پارامترهای 

 حاصل نمایید.
 

 

 گرم هستند  هالمنت ا که    های شدید به کوره زمانیاز جابجایی و وارد آوردن تکان 
 خودداری نمایید.( خاموشروشن و چه  دستگاه چه )

 

 

 وصیهتبنابراین  تواند سمی باشد،  بخارات و گازهای خروجی متصاعد شده از نمونه می 
 دستگاه زیر هود قرار بگیرد. شود می
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 بررسی تجهیزات 2-3
 

 

 

 ی هوادریچه تخلیه( 1

 اهرم تنظیم دریچه تخلیه هوا( 2

 دستگیره باز کردن درب( 3

 نترلر کورهک( 4

 

 

 

               نمای جلوی دستگاه

 

 

 ( فیوز 5          

 ( کابل برق6       

 

 

 

 
 

 

 نمای پشت دستگاه          

 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 
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 بررسی تجهیزات برد   3-3
 

                                                         14                                                                            13 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
1 
2 
3 
4 
5 

 

 

 

 
                                                                 6                7                8                9                10                        11                       12 

 

 توضیحات  شماره  توضیحات  شماره 

1 
  مایش وضعیت کار دستگاه در حالت نرمالن
 "  " 

8 
 کار دستگاه شستی شروع به کار یا قطع  

2 
  نمایش وضعیت کار دستگاه در حالت پروگرام

 " " 
9 

 شستی برگشت به مرحله قبل 

3 
نمایش وضعیت کار دستگاه در حالت 

 " " پروگرام.
10 

 شستی ورود به هر بخش

4 
  نمایش وضعیت کار دستگاه در حالت پروگرام

 " " 
11 

 کم و زیاد کردن مقادیر  هایشستی 

5 
 نمایشگر اتصال دستگاه به برق شهر 

12 
کاربردهای  منو    شستی به  ورود  جهت 
 دستگاه 

6 
 شستی روشن/خاموش دستگاه

13 
دما   نمایشگر نمایش    گراد، )سانتی   واحد 

 در این دستگاه  فارنهایت(

7 
 نمایانگر اطالعات کاربردی دستگاه 

14 
در    نشان تایمر  تنظیم  حالت  دهنده 
 ه دستگا
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 همراهلیست قطعات  4-3
 دفترچه گارانتی  (1
 دفترچه راهنما  (2

 

 

باشد و باید در تمام طول عمر دستگاه جهت دفترچه راهنما جزئی از دستگاه می
 .مراجعات بعدی نگهداری و در دسترس باشد

 

کلیاتی در مورد ارسال، حمل و نقل، انبارش و   -4
 نصب دستگاه

 باز کردن دستگاه و بررسی دستگاه و تجهیزات جانبی  1-4
  هاییدیدگیاز جهت آسیب   را  بندی دستگاه، دستگاه و تجهیزات جانبی آنباز کردن بستهپس از  

 نقل دیده باشند چک نمایید. که ممکن است در حمل و
 د. ییبررسی نما 4-3کلیه قطعات همراه دستگاه را طبق لیست 

ممکن است باعث تغییر رنگ محفظه داخلی و    شود یی که در کارخانه انجام مینها  هایتست
ندارد. طبقات شوند. در عملکرد دستگاه  تاثیری  ب  این تغییر رنگ  رنگ  تغییر  فرآیند  ه  این  دلیل 
 دهد.ست که در دماهای باال رخ میاکسیداسیون ا

 .یدیبندی که در داخل یا بیرون دستگاه قرار دارد را از دستگاه جدا نمابسته هایکلیه حفاظ  لطفاً 
 

 

بندی دستگاه را حفظ کرده تا در صورت مشاهده هرگونه خرابی دستگاه  بسته جعبه و
 .ید یرا در جعبه اصلی گذاشته و به شرکت تحویل نما

 

  برخورداری از هرگونه خدمات و گارانتی، لیبل تاریخ تولید )نصب شده روی کارتن دستگاه( جهت  •
 .  )رجوع به دفترچه گارانتی( نگهداری نماییدحتمًا را 
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 سر دادن و واژگونی دستگاه
 آسیب به دستگاه 

 خطر آسیب به کاربر به علت بلند کردن بار سنگین
   کردن و یا حمل و نقل دستگاه از دستگیره درب و  به هیچ عنوان جهت بلند

 یا قاب کنترلر استفاده ننمایید.

  .به هیچ عنوان دستگاه را از زیر درب بلند نکنید 
 این دستگاه باید توسط دو نفر و از چهار گوشه پایینی بلند شود. ➢

 لیتر را با دست بلند نکنید. 12های با حجم بیش از دستگاه 

از  های با حجم بی دستگاه ➢ لیتر باید توسط جک پالت جابجا شوند.   12ش 
های جک پالت  هنگام استفاده از جک پالت یا استاکر دقت نمایید که شاخک

های دستگاه برخورد نکند. قبل از  حتما از پشت دستگاه وارد شود و به پایه
 جابجایی مطمئن شوید که دستگاه روی جک پالت محکم شده است.

 

 دوم های دست دستگاه 1-1-4
دستگاه  های دستگاه دوم  تست  هاییدست  جهت  که  نمایشگاه و    مدتبلند  هایهستند  در    ها یا 

و این شرکت از درستی عملکرد   شوندیکنترل ممجددًا  . این محصوالت به طور کامل و  انداستفاده شده
 .شونددستگاه مشخص میتوسط یک لیبل روی درب   هادستگاهاطمینان کامل دارد. این    ها این دستگاه

 

های ایمنی جهت حمل و نقل و دستورالعمل 2-4
 جابجایی 

 جابجا  است،  سرد  کامال  دستگاه   و   ندارد  وجود  دستگاه  در  یانمونه  که  یزمان   تنها  را  دستگاه  لطفا
 .باشد+ می60الی  -10دمای مجاز هنگام حمل و نقل از  .دیینما

 تهیه نمایید. FGبندی دستگاه را از بخش خدمات توانید بستهدر صورت نیاز، شما می
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 رساند.ُسر دادن و واژگونی به دستگاه آسیب می

 خطر آسیب به دستگاه 
 خطر آسیب به کاربر در صورت بلند کردن بار سنگین 

 بندی اصلی جابجا نمایید. دستگاه را فقط در بسته ➢
 بندی حفاظت نمایید.تسمه مخصوص بستهدستگاه را با  ➢

   کنترلر قاب  از  دستگاه  نقل  و  یا حمل  و  کردن  بلند  عنوان جهت  هیچ  به 
 استفاده ننمایید. 

  .به هیچ عنوان دستگاه را از زیر درب بلند نکنید 
 دیینما یخوددار داً یاک دستگاه کردن کج ای کردن برعکس از. 
  دستگاه خودداری نمایید.از وارد کردن هرگونه ضربه و فشار به 
 این دستگاه باید توسط دو نفر و از چهار گوشه پایینی بلند شود. ➢
 لیتر را با دست بلند نکنید. 12های با حجم بیش از دستگاه 

از  دستگاه ➢ لیتر باید توسط جک پالت جابجا شوند.   12های با حجم بیش 
ای جک پالت  ههنگام استفاده از جک پالت یا استاکر دقت نمایید که شاخک

های دستگاه برخورد نکند. قبل از  حتما از پشت دستگاه وارد شود و به پایه
 جابجایی مطمئن شوید که دستگاه روی جک پالت محکم شده است.

 
 

 انبارش  3-4
باشد. در صورت عدم استفاده طوالنی مدت از پذیر میانبارش دستگاه در محل خشک و بسته امکان

 را مالحظه فرمایید. -13بخش دستگاه، لطفًا 

 باشد.+ می 60الی  -10دمای مجاز در زمان انبارش از  •
 باشد.می %70رطوبت مجاز در محل انبارش حداکثر  •

ه دستگاه در محل سرد انبار شده باشد و سپس جهت نصب به محل گرم منتقل شود، ممکن ک  زمانی
به است تصعید صورت بگیرد و قطرات آب روی دستگاه شلک بگیرد، لذا قبل از روشن کردن دستگاه  

 طوبت ایجاد شده خشک شود سپس دستگاه را روشن نمایید. ساعت صبر کنید تا تمام ر  دومدت 
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 محل نصب و شرایط محیطی  4-4
دستگاه را در محل غیر قابل اشتعال، بدون لرزش، سطح تراز، با تخلیه هوا خوب و مکان خشک  

-15ر بخش  نصب نمایید. محل نصب باید قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد )اطالعات فنی را د
 ببینید(.  3

 ( In door)است. این دستگاه جهت کار در داخل ساختمان طراحی شده 

 

 

 خطر افزایش دما 

 خطر آسیب به دستگاه 
 بخارات و گازهای متصاعد شده   ید.یدستگاه را درمحل بدون هود نصب ننما

 محیط خارج شود.  از نمونه باید توسط هود از 
 مطمئن شوید تخلیه هوای کافی جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.  ➢

  جهت    د، ن ها ممکن است سمی باشت و گازهای متصاعد شده از نمونه بخارا
 ید.یاز استنشاق این گازها و بخارات جدا خودداری نما حفظ سالمتی خود

 
 

 باشد.+ می 32+ الی 18رنج دمای محیط قابل قبول جهت دستگاه در حال کار 

 دمای داخلی دستگاه زیاد شود.   در صورت تغییر دمای محیط ممکن است نوسانات

 

 

درجه باشد زیرا اطالعات فنی ذکر شده به   25الی    20دمای محیط باید اساسًا بین  
محیطی متفاوت ممکن است اطالعات فنی دمای محیط وابسته است. در شرایط  

 تغییر یابند.  3-15ش ذکر شده در بخ

 

 باشد.می %70رطوبت مجاز محل نصب:  •
 باشد.متر از سطح دریا می 2000ارتفاع محل نصب: حداکثر  •
 باشد.کیلوپاسکال می  106الی  75فشار محیط:  •
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 15ها  ید، حداقل فاصله مجاز بین دستگاهینمااستفاده میکه چندین دستگاه را در کنار هم    زمانی
باشد. حداقل فاصله متر میسانتی  15متر و دیوارهای جانبی  سانتی  10متر، فاصله از دیوار پشت  سانتی

 باشد.متر میسانتی 10 هوایی از باالی دستگاه

 احتیاط 

 

 خطر ُسر خوردن یا لغزیدن دستگاه باالیی
 دستگاه خطر آسیب به 

 را به هیچ عنوان روی یکدیگر قرار ندهید. کوره الکتریکی  هایدستگاه 
 

 

 

 خطر انفجار 
 خطر مرگ

 ید.یهای قابل انفجار استفاده ننمااز دستگاه در محل 
 دستگاه دور نگه دارید.اطراف بخارهای قابل انفجار را از  ➢
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 نصب دستگاه -5
ولت    220متر جهت اتصال دائم به برق  سانتی  180ی برق به طول  شاخهدارای دو    های الکتریکیکوره

 باشند.می  هرتز 50و فرکانس  10%±

 

محل نصب دستگاه باید نزدیک پریز انتخاب گردد تا در مواقع خطر بتوان به راحتی 
 دوشاخه دستگاه را از برق کشید.

 

ید اتصاالت برق باید بر طبق  یید. دقت نمایقبل از روشن کردن دستگاه، لطفًا برق ورودی را چک نما
 . را ببینید( 2-4-1بخش ) مشخصات لیبل سریال دستگاه برقرار گردد

استاندارد مربوطه ایجاد گشته گارانتی دستگاه فقط زمانی معتبر است که سیستم اتصال زمین بر طبق  
 باشد.

 

 

 خطر نوسان ولتاژ برق
 آسیب به دستگاه 

 ید.یدستگاه را فقط به پریزهای دارای سیم ارت متصل نما ➢

دستگاه(   ➢ سریال  لیبل  روی  شده  )درج  دستگاه  کاری  ولتاژ  با  را  پریز  ولتاژ 
 ید.یمقایسه نما

خطر بتوانید دستگاه را به راحتی  ای قرار دهید تا در مواقع  دستگاه را به گونه ➢
 از برق بکشید. 

 قبل از اتصال دو شاخه دستگاه به پریز برق لطفًا اطالعات الکتریکی در بخش  ➢
 ید. یرا مطالعه نما 15-3
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 دستگاه راه اندازی  -6
 روشن کردن دستگاه  1-6

 

اندازی، بخارات یا بوی سوختگی ممکن است دفعات اول راه   حرارتیهای  در دستگاه
باشد. جهت کم کردن بخارات پیشنهاد ی خرابی دستگاه نمی متصاعد شود. این نشانه

 هوای زیاد روشن نمایید.تخلیه گردد دستگاه را در دفعات اول در محلی با می

 

 . ید(یرا رعایت فرما 5-1)موارد ذکر شده در بخش  یدیدوشاخه دستگاه را به پریز برق وصل نما -الف

 

 

 خطر برق 
 به دستگاه رسیدن آسیب خطر 
  به همان پریز متصل نمایید، چه با سه   هیچ دستگاه برقی دیگری را نباید

 راهی و چه با موارد مشابه.
  % 30  لمینیاتوری با قابلیت تحمبرق ورودی دستگاه باید توسط یک فیوز   ➢

 بیشتر از آمپر دستگاه محافظت شود. 
 

 

 %30کشی و فیوز مربوطه باید توانایی عبور جریانی معادل  توجه نمایید که پریز، سیم 
 بیشتر از جریان مصرفی دستگاه را داشته باشد. 

 

ثانیه اطالعات نمایش داده شده در   پنجپس از    د.یی روشن نما  On/Off  شستیدستگاه را توسط    -ب
 مانند. نمایشگرها، ثابت می
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 ی باز و بسته کردن دربنحوه 2-6
 جهت باز کردن درب دستگاه، دستگیره را به آرامی به سمت پایین فشار دهید.  (1

که دستگیره درب به سمت پایین قرار دارد ابتدا درب را   جهت بستن درب دستگاه، درحالی (2
 ره را به آرامی به سمت باال بچرخانید.بسته سپس دستگی
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 دستگاه تنظیمات   -7
   تنظیمات کنترلر دستگاه 1-7

 .دهدهای مختلف تنظیمات برد را بطور کلی نشان مینمودار درختی که نمایی از بخش

 
  

eu



s : (دمای مورد نظر)ست پوینت دما در مد نرمال 

a : (تنظیم شیب حرارتی)رمپ در مد نرمال 

 : (مدت زمان کار دستگاه)تایمر در مد نرمال 

-

s-

s دمای دلخواه در پله مورد نظر :

a رمپ دلخواه در پله مورد نظر :

 s-زمان پله مورد نظر :

-

.....

s-5

se

c . تبدیل واحد دمایی سانتی گراد به فارنهایت :

es تنظیم وضعیت تایمر :

al تنظیم آالرم های دستگاه :

a تنظیم مدت زمان رمپ :

s بازنشانی تنظیمات دستگاه به تنظیمات اولیه :
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 نکات مهم در مورد تنظیمات کنترلر  2-7

 

روی هر یک از پس از یک دقیقه از آخرین کلیک بر    در هر مرحله از انجام تنظیمات،
 گردد.به صفحه  اصلی باز میبرد  ،هاشستی

 

 
 شویم. وارد بخش مربوطه می Enterدر هر قسمت با کلیک بر روی شستی 

 

 
 گردد.به صفحه قبلی باز می  Back در هر قسمت با کلیک بر روی شستی

 

 

وصل برق از  شود و با قطع و  کلیه مقادیر تنظیم شده در حافظه اصلی برد ثبت می
 . شودحافظه پاک نمی

 

 

" روی  aeجهت ذخیره شدن آخرین تنظیمات در کنترلر پنج ثانیه صبر نمایید تا "
 صفحه نمایشگر چشمک بزند.

 

 
 " باشد. " بهتر است دستگاه در مد " euجهت ورود به بخش "

 

 

درجه    1100حداکثر دما    که تایمر بیش از یک ساعت تنظیم شده باشد،  در صورتی
گراد در صورتی قابل تنظیم  درجه سانتی  1100دمای باالتر از    گراد خواهد بود.سانتی

 است که تایمر کمتر از یک ساعت تنظیم شده باشد.
 

 

شود که نشان " نمایش داده میپس از پایان زمان کار تایمر روی نمایشگر کلمه "
 باشد. دستگاه میی پایان زمان کار دهنده
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 قطع برق 3-7
صورت   " بهTime   "cدر صورت قطع برق در حین کار دستگاه، پس از وصل برق درصفحه نمایشگر

دهد ولی شود. دراین حالت دستگاه مطابق با آخرین تنظیمات به کار خود ادامه میچشمک زن ظاهر می
"c"  کردن "  جهت پاک .آیدجهت اطالع کاربر به نمایش در میc  " های  توانید یکی از شستیمیpU   یا

ownD را فشار دهید تا نمایشگر به حالت عادی باز گردد. 

 
 .مانددر صورت قطع برق کلیه تنظیمات در حافظه می

 

 

آید یعنی در زمان کار دستگاه، برق قطع و می" به نمایش درهرگاه در نمایشگر "
 است.  وصل شده

 

 Viewشستی  4-7
  دستگاه   که  کند  رصد  تواندیم  کاربر  است،  فعال"  a"  حالت  در  دستگاه   که  یوقت  ،یشست  نیا  توسط

 هر  در  صورت  نیا  در  که  د،یده  فشار  را  iewV  یشست  مشاهده،  جهت  .است  تی فعال  حال  در  یمد  چه  در
   .شودیم داده نشان زمان و رمپ دما، جمله از آن شده میتنظ ریمقاد و دستگاه مد هیاندو ث
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 مد های دستگاه -8
 باشد: دستگاه دارای دو مد می

(،،) (Normal) =()     مد پروگرام -ب     مد نرمال -الف

 : Normal   ()مد  -الف

دارد و با تنظیم    )تایمر(  )رمپ( و یک زمان  )ست پوینت( و یک شیب حرارتی  دستگاه فقط یک دما
این حالت   گیرد و درقرار می"  "دستگاه در مد  " ،  "  زمان تنظیم شده در   گذشتمقادیر آن و پس از  

 .شود گردد و دستگاه آرام آرام سرد میمی  المنت قطع

 

 

 

 

 :  (مد پروگرام ) -ب

زمان )رمپ( و  پوینت(، شیب حرارتی  بود، دما )ست  قادر خواهد  در مراحل  کاربر  را  های متفاوتی 
 ید.یسه برنامه جداگانه تنظیم نما، در (Stepمختلف )

ای تنظیم توانید دستگاه را به گونهبرای مثال می 
درجه    500در دمای    Step1در    که دستگاهنمایید  

به    Step2و پس از آن در    ،سه ساعتبا مدت زمان  
روی    پنج  مدت و    600ساعت  در    سپسدرجه 

Step3  درجه   700دمای    در  ساعت  هفت  به مدت  
کند ترتیب  ،  کار  همین  به  را  پلهو  مختلف  های 

 . توان برنامه ریزی نمودمی
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 :مد انتخاب  1-8
  Upهای ابتدا توسط شستی پذیرد.صورت می  است، ""نتخاب مد وقتی که دستگاه در وضعیت ا
فشار دهید را  Startسپس شستی  را فشار دهید. Enterنظر را انتخاب کرده و شستی  مورد مد Downو 

 . تا دستگاه فعال شود

 دستگاه را روشن نمایید.  On/Offتوسط شستی  (1
" قرار دهید. در این حالت نمایشگر  دستگاه را در وضعیت "  Start/Stopتوسط شستی   (2

Temp  گراد( و نمایشگر  درجه سانتی   24، دمای محیط )برای مثالTime " ، را نمایش "
 دهد.می

 

 

 

 

 "( کنید. )برای مثال مد نرمال "مد مورد نظر را انتخاب می  Downو    Upهای  توسط شستی (3
 

 

 

 

انتخاب در مد    به صفحه اصلی بازگردد وکار خود را،  را فشار دهید تا دستگاه،  Backشستی   (4
 .شده شروع کند
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 تنظیم مقادیر در حالت نرمال 2-8
مدهای دستگاه نمایش    Temp  در این حالت در نمایشگر  را فشار دهید،  Menuبتدا شستی  ا (1

)برای  .نظر را انتخاب نمود توان مد موردمی  Down و Up هایشستی توسط که شودمی داده
 ( د.فشار دهیرا  Enterو سپس شستی (، ل )مثال مد نرما

 

 

 

 

 .نظر را انجام دهید تا بتوانید تنظیمات مربوط به مد مورد را فشار دهید، Enterشستی  (2
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 (s)تنظیم دما در مد نرمال )ست پوینت(   1-2-8

 منظور از ست پوینت دمای مورد نظر کاربر است. 

 

 

 

 

 

 : صفحه اصلی قرار دارددر حالتیکه نمایشگر برد در  جهت تنظیم ست پوینت در مد نرمال،

دهید،  Menuابتدا شستی   (1 فشار  نمایشگر    را  در  حالت  این  دستگاه    Tempدر  مدهای 
نظر را انتخاب    توان مد موردمی   Down  و  Up  هایشستی  توسط  که  شودنمایش داده می 

 .(را فشار دهید Enterسپس شستی ، و  () )برای مثال مد نرمال نمود
 

 

 

 

 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
 

 

 

 

 

 در   نظر  مورد  یدما  تا  د یینما  میتنظ  را   نظر  مورد  یدما  Down  و  Up  یهایشست  توسط (3
 (900 عدد مثال یبرا) .شود درج مربوطه شگرینما
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 را فشار دهید تا عدد مورد نظر ثبت شود.  Enterشستی  (4
 

 

 

 

 

شوند. در پنج ثانیه بعد از آخرین کلیک، تغییرات انجام شده در سیستم ذخیره می
 شود. به صورت چشمک زن ظاهر می Temp" در نمایشگر saeاین صورت "

 

 را سه مرتبه فشار دهید تا نمایشگرها به صفحه اصلی باز گردد. Backشستی  (5
 

 

 

 

 

درجه    1100حداکثر دما    که تایمر بیش از یک ساعت تنظیم شده باشد،   در صورتی
گراد در صورتی قابل تنظیم  درجه سانتی  1100باالتر از    دمای  بود.  خواهدگراد  سانتی

 .شداست که تایمر کمتر از یک ساعت تنظیم شده با
 

 

 شود که نشان نمایش داده می"  e"روی نمایشگر کلمه  ،  زمان کار تایمرپس از پایان  
 . باشدمی کاردستگاه زمان پایان یدهنده
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 ( aتنظیم شیب حرارتی در مد نرمال )رمپ( )  2-2-8

تنظیم شیب حرارتی شما می نمابا  تنظیم  را  در   ید.یتوانید سرعت گرم شدن دستگاه  این عملکرد 
تنظیم عدد رمپ   شود.استرس در فرآیند حرارتی استفاده می  ها جهت جلوگیری ازبسیاری از آزمایشگاه

پوینت را در هر درجه دلخواه    ی زمانی رسیدن به ست دهد که بازهاین قابلیت را در اختیار کاربر قرار می
 .تنظیم کند

رمپ روی صفر باشد یعنی رمپ کار که عدد  باشد. در صورتیقابل تنظیم می  10تا صفر عدد رمپ از 
چه در مد نرمال و چه در مد ،  Time  نمایشگر  در"  s"   آیتم  تعریف شود،  و اگر عددی برای رمپ  کندنمی 

روند باال رفتن دمای دستگاه است و   دهنده  شود که یک آیتم مجازی است و نشانپروگرام مشاهده می
 درجه تنظیم شده باشد و  200  )ست پوینت(  دستگاهبرای مثال اگر دمای    آیتمی غیرقابل تغییر است.

درجه دو    دمای دستگاه در هر دقیقه،  درجه،  25با فرض دمای محیط    باشد،دو    )رمپ(  حرارتی  عدد شیب
... تا رسیدن به دمای  درجه و 29 در دومین تغییر ،درجه 27تغییر  اولین در" s"  عدد و زیاد می شود

 .دهددرجه نشان می 200

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد تنظیم رمپ در مد نرمال در حالتیجهت 

مدهای دستگاه نمایش    Tempدر این حالت در نمایشگر    را فشار دهید،  Menuابتدا شستی   (1
)برای   نظر را انتخاب نمود  توان مد موردمی   Down  و  Up  هایشستی  توسط  که  شودداده می

 .( را فشار دهید Enterسپس شستی ، و   () مثال مد نرمال
 

 

 

 

 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
 

 

 

 

 

 " )شیب حرارتی( را انتخاب نمایید.aگزینه " Downتوسط شستی  (3
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 .دی ده فشار را Enter یشست (4
 

 

 

 

)عدد رمپ عددی بین    نظر را تنظیم نمایید.  موردعدد رمپ    Downو    Upهای  توسط شستی (5
انتخاب  باشد،می  10تا  صفر   تعریف نشده    شود،   اگر عدد صفر  بدین معنی است که رمپ 
 (.است

 

 

 

 

 تا عدد مورد نظر ثبت شود.  دی ده فشار را Enter یشست (6
 

 

 

 
 

 

شوند. در میپنج ثانیه بعد از آخرین کلیک، تغییرات انجام شده در سیستم ذخیره  
 شود. به صورت چشمک زن ظاهر می Temp" در نمایشگر saeاین صورت "
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 را سه مرتبه فشار دهید تا نمایشگرها به صفحه اصلی باز گردد. Backشستی  (7
 

 

 

 

 ( تنظیم زمان در مد نرمال )تایمر( ) 3-2-8

تایمر هوشمند به این   باشد.این دستگاه مجهز به تایمر هوشمند جهت تنظیم زمان پایان کار می
زمانی از  تایمر  که  به دمای ست میم که دمای معنی است  کاربر   شود.رسد فعال میحفظه  همچنین 

یا از چند درجه مانده به   ای انجام دهد که از همان ابتدا تایمر فعال شود وتنظیمات را به گونه  تواندمی
 .دمای تنظیم شده در ست پوینت فعال شود

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد تایمر در مد نرمال در حالتیجهت تنظیم 

مدهای دستگاه نمایش    Tempدر این حالت در نمایشگر    را فشار دهید،  Menuابتدا شستی  (1
)برای  نظر را انتخاب نمود توان مد موردمی  Down و Up هایشستی توسط که شودداده می

 .( را فشار دهید Enterسپس شستی ، و   () مثال مد نرمال
 

 

 

 

 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
 

 

 

 

 

 فعال بودن   صورت  در. )دیینما  انتخاب  را"  "  نهیگز  و   دیده  فشار  مرتبهدو    را  Down  یشست (3
 ( .شود داده فشار مرتبهسه  دیبا یشست نیا رمپ
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 .دی ده فشار را Enter یشست (4
 

 

 

 

 

 . زمان مورد نظر را تنظیم نمایید Downو   Upهای توسط شستی (5
 

 

 

 

 . شود  ثبت نظر مورد عدد تا دی ده فشار را Enter یشست (6
 

 

 

 

 

شوند. در پنج ثانیه بعد از آخرین کلیک، تغییرات انجام شده در سیستم ذخیره می
 شود. به صورت چشمک زن ظاهر می Temp" در نمایشگر saeاین صورت "

 

 .گردد باز یاصل صفحه به  شگرهاینما تا دیده فشار مرتبه سه را Back یشست (7
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 ( تایمر دائم کار در مد نرمال ) 4-2-8

  خود  کار به مریتا میتنظ بدون که  دارد را  تیقابل ن یا و  بوده  کار دائم حالت  در دستگاه حالت نیا در
 .دهد ادامه

 :دارد  قرار مریتا صفحه در نرمال حالت در  برد شگرینما  که یحالت در

 Time" در نمایشگر  را به طور همزمان باهم فشار دهید، تا آیتم "   Downو    Up  هایشستی (1
 نمایش داده شود.

 

 

 

 

 .گردد باز یاصل صفحه به  شگرهاینما تا دیده فشار مرتبه سه را Back یشست (2
 

 

 

 

 

درجه    1100حداکثر دما    که تایمر بیش از یک ساعت تنظیم شده باشد،   در صورتی
گراد در صورتی قابل تنظیم  درجه سانتی  1100باالتر از    دمای  بود.  خواهدگراد  سانتی

 .است که تایمر کمتر از یک ساعت تنظیم شده باشد
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 تنظیم مقادیر در حالت پروگرام 3-8
 پروگرام   در  فقط  و  بوده  هم  مانند ،  3تا    1  پروگرام  مد  در  گرفته  صورت  ماتی تنظ  هیکل  است  بذکر  الزم

 هر پله از    هر   در   .است  شده  گرفته  نظر" در  sپله "  100  یبرا  ی ز یر  برنامه  تیقابل"  sپله "  25  ی جا  به  3
 . کند میتنظ نظر مورد ر یمقاد با را زمان و یحرارت بیش دما، بود خواهد قادر کاربر ها،پروگرام از کدام

مدهای دستگاه نمایش  Tempدر این حالت در نمایشگر  را فشار دهید، Menuابتدا شستی   (1
)برای  نظر را انتخاب نمود توان مد موردمی  Down و Up هایشستی توسط که شودداده می

 .( را فشار دهید Enterسپس شستی ، و  () پروگراممثال مد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
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 ( sتنظیم دما در مد پروگرام )ست پوینت( ) 1-3-8

 منظور از ست پوینت دمای مورد نظر کاربر است. 

 

 

 

 

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد جهت تنظیم ست پوینت در مد پروگرام در حالتی

مدهای دستگاه نمایش   Tempدر این حالت در نمایشگر    فشار دهید،را    Menuابتدا شستی   (1
)برای    نظر را انتخاب نمود  توان مد موردمی  Down  و  Up  هایشستی  توسط  که  شودداده می

 .( را فشار دهید Enterسپس شستی  ، و  ""پروگرام مثال مد 
 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
 

 

 

 

  رافشار  Enter  یشست  و  د یینما  انتخاب  را  موردنظر"  s"   پله  Down  و  Upی  هایشست  توسط (3
 "( s، "1پله وجود دارد برای مثال پله  25" قابلیت تنظیم هید. )در "د
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 را فشار دهید تا تنظیمات مربوط به دما )ست پوینت( انجام شود. Enterشستی  (4
 

 

 

 

 

 .را فشار دهید Enterشستی  (5
 

 

 

 

 

 دمای مورد نظر را تنظیم نمایید.  Down  و Upی هایشست توسط (6
 

 

 

 

 

 . عدد مورد نظر ثبت شود تا د،ی ده فشار را Enter یشست (7
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شوند. در تغییرات انجام شده در سیستم ذخیره میپنج ثانیه بعد از آخرین کلیک،  
 شود. به صورت چشمک زن ظاهر می Temp" در نمایشگر saeاین صورت "

 

 .گردد باز یاصل صفحه به شگرهاینما تا دیده فشار مرتبه چهار را Back یشست (8
 

 

 

 

 ( aتنظیم شیب حرارتی در مد پروگرام )رمپ( )  2-3-8
 که یک آیتم مجازی است و نشان   شود" مشاهده میs"   آیتم  شود،تعریف    اگر عددی برای رمپ

 روند باال رفتن دمای دستگاه است و آیتمی غیرقابل تغییر است.  دهنده

  )رمپ(   حرارتی  عدد شیب  درجه تنظیم شده باشد و  200  )ست پوینت(  برای مثال اگر دمای دستگاه
 عدد  و  شوددرجه زیاد میدو    دستگاه در هر دقیقه،دمای    درجه،  25با فرض دمای محیط    باشد،دو  

"s  "درجه نشان   200... تا رسیدن به دمای    درجه و  29  در دومین تغییر   ،درجه  27تغییر    اولین  در
 مراجعه شود.( 0. )به بخش دهدمی

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد جهت تنظیم رمپ در مد پروگرام در حالتی

مدهای دستگاه نمایش داده   Tempدر این حالت در نمایشگر    را فشار دهید،   Menuابتدا شستی   (1
)برای مثال مد    نظر را انتخاب نمود  توان مد موردمی   Down  و  Up  هایشستی  توسط  که  شودمی

 .(را فشار دهید Enterسپس شستی ، و  (پروگرام )
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 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
 

 

 

 

 

هید. د  رافشار Enter  یشست  و  دیینما  انتخاب  را  موردنظر"  s"   پله  Down  و  Upی  هایشست  توسط (3
 "( s، "1پله وجود دارد برای مثال پله  25" قابلیت تنظیم  )در "

 

 

 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterشستی  (4
 

 

 

 

 

 " )شیب حرارتی( را انتخاب نمایید. aگزینه " Downتوسط شستی  (5
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 .دی ده فشار را Enter یشست (6
 

 

 

 

 

صفر  )عدد رمپ عددی بین    نظر را تنظیم نمایید.  عدد رمپ مورد Downو   Upهای  توسط شستی (7
 ( .بدین معنی است که رمپ تعریف نشده است  شود، اگر عدد صفر انتخاب باشد،می 10تا 

 

 

 

 

 

 . عدد مورد نظر ثبت شود تا د،ی ده فشار را Enter یشست (8
 

 

 

 

 

شوند. در تغییرات انجام شده در سیستم ذخیره میپنج ثانیه بعد از آخرین کلیک،  
 شود. به صورت چشمک زن ظاهر می Temp" در نمایشگر saeاین صورت "
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 .گردد باز یاصل صفحه به شگرهاینما تا دیده فشار مرتبه چهار را Back یشست (9
 

 

 

 

 ( تنظیم زمان در مد پروگرام )تایمر( ) 3-3-8
 نیا   به  هوشمند  مریتا.  باشدیم  کار  انیپا  زمان  م یتنظ  جهت  هوشمند  مری تا  به  مجهز  دستگاه  نیا
 کاربر  نیهمچن.  شودیم  فعال  رسدیم  ست  یدما  به  محفظه  یدما  که  یزمان  از  مریتا  که  است  یمعن

 به   مانده  درجه  چند  از  ای  و  شود  فعال  مریتا  ابتدا  همان  از  که  دهد  انجام  یاگونه  به  را  ماتی تنظ  تواندیم
 .شود فعال نتیپو ست در شده میتنظ یدما

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد  جهت تنظیم تایمر در حالتی

 

مدهای دستگاه نمایش داده   Tempدر این حالت در نمایشگر    را فشار دهید،   Menuابتدا شستی   (1
)برای مثال مد    نظر را انتخاب نمود  توان مد موردمی   Down  و  Up  هایشستی  توسط  که  شودمی

 .(را فشار دهید Enterسپس شستی ، و  (پروگرام )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .دیده انجام را نظر مورد مد به مربوط ماتی تنظ دی بتوان تا د،ی ده فشار را Enter یشست (2
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هید. د  رافشار Enter  یشست  و  دیینما  انتخاب  را  موردنظر"  s"   پله  Down  و  Upی  هایشست  توسط (3
 "( s، "1پله وجود دارد برای مثال پله  25" قابلیت تنظیم  )در "

 

 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterشستی  (4
 

 

 

 

  نیا  رمپ  انتخاب   درصورت. )دی ینما  انتخاب   را "  "   نهیگز  و  دیده  فشار  مرتبهدو    را  Down  یشست (5
 ( .شود داده فشار مرتبهسه  دیبا یشست

 

 

 

 

 

 .دی ده فشار را Enter یشست (6
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 زمان مورد نظر را تنظیم نمایید.  Downو   Upهای توسط شستی (7
 

 

 

 

 . شود  ثبت نظر مورد عدد تا دی ده فشار را Enter یشست (8
 

 

 

 

 . باشد" را انتخاب نمایید، این پله به عنوان آخرین پله اجرای برنامه میeدر صورتی که گزینه " (9
 

 

توانید در هر پله در آزمایش خود دارید، می   25که شما نیاز به کمتر از    در صورتی
ی را انتخاب نمایید در این صورت پله"  e" گزینه    تایمر،  در حالت تنظیم"  s"   پله
 . باشدآخرین پله اجرای برنامه می قبل این پله، ما

 

 

شوند. در ذخیره میپنج ثانیه بعد از آخرین کلیک، تغییرات انجام شده در سیستم  
 شود. به صورت چشمک زن ظاهر می Temp" در نمایشگر saeاین صورت "

 

 .گردد باز یاصل صفحه به شگرهاینما تا دیده فشار مرتبه چهار را Back یشست (10
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 Setting (se )تنظیم مقادیر در حالت  4-8
 .باشدتنظیمات ذیل خاص این دستگاه میکه  الزم به توضیح است

 (c .نمایش دما )در صورت سفارش( )تنظیم واحد  1-4-8

این حالت بصورت پیش    گراد یا فارنهایت تنظیم نمایید.انتیبر حسب سدما را    واحد توانیدشما می
در صورت سفارش تنظیمات درجه فارنهایت   شده است. گراد در نظر گرفتهفرض برای دستگاه درجه سانتی

 .شودبرای کاربر فعال مینیز 

 

 

 

 

 ( seتایمر هوشمند ) دمای فعال سازیتنظیم  2-4-8

تایمر هوشمند به این    باشد.جهت تنظیم زمان پایان کار می این دستگاه مجهز به تایمر هوشمند،
شود و وقتی به رسد فعال میپوینت میمحفظه به دمای ست  ی  که دما  معنی است که تایمر از زمانی

ای تنظیم نمایید را به گونه  توانید تایمرهمچنین شما می  کند.ست پوینت رسید شروع به کسر زمان می
 5روی  "  se"  برای مثال اگر  تایمر فعال شود.  تا از همان ابتدا یا چند درجه مانده به ست پوینت،

در زمانی که    شود.درجه فعال می  495تایمر در دمای    شد،درجه با  500  باشد و ست پوینت  نظیم شدهت
 startمشخص نشده باشد بعد از فشار دادن شستی    باشد و عددی برای تایمر"  " تایمر در وضعیت  

شود تایمر پس از   روی عدد صفر تنظیم"  se" شود و اگراز ابتدا زمان داده شده محاسبه و کسر می
 . شودمیرسیدن به ست پوینت فعال 
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توانید در هر پله در آزمایش خود دارید، می   25که شما نیاز به کمتر از    در صورتی
ی را انتخاب نمایید در این صورت پله"  e" گزینه    تایمر،  در حالت تنظیم"  s"   پله
 . باشدآخرین پله اجرای برنامه می قبل این پله، ما

 

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد ، در حالتیهوشمنددمای فعال سازی تایمر جهت تنظیم 

 را فشار دهید. Menuشستی  (1
 

 

 

 

 را چهار مرتبه فشار دهید.  Downشستی  (2
 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterشستی  (3
 

 

 

 

 .را فشار دهید Downشستی  (4
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 را فشار دهید. Enter شستی (5
 

 

 

 

 زمان مورد نظر را تنظیم نماییید. Downو   Upهای شستیتوسط  (6
 

 

 

 

 

 

تایمر از لحظه استارت دستگاه    انتخاب شود بدین معنی است که"  "که    زمانی
 د.کن شروع به کسر زمان می

 

 

( شده  انتخاب  عدد)  درجه  چند  که  است  یمعن  نیبد  شود  انتخاب  عدد  کهی  زمان
 . شودیم فعال مری تا ،تنیپو ست به مانده

 

 
 .است 100 شود انتخاب مرحله نیا در مریتا یبرا تواندیم که یعدد ممیماکز

 

 ها به صفحه ی اصلی باز گردد.را سه مرتبه فشار دهید تا نمایشگر Back شستی (7
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 ( aتنظیم مدت زمان رمپ ) 3-4-8
تنظیم شیب حرارتی شما می نمابا  تنظیم  را  در این    ید.یتوانید سرعت گرم شدن دستگاه  عملکرد 

از فرآیند حرارتی مناسب می  ها جهت جلوگیریآزمایش  بسیاری  در  استرس  این منو باشداز  در  شما   . 
در حالت   است.   دقیقه قابل تنظیم  60تا  یک  این عدد بین    توانید مدت زمان رمپ را نیز تنظیم کنید،می

  درجه و   100  (sپوینت )  ست  باشد،درجه می  22رای مثال دمای حال حاضر  ب  .استیک    عادی این عدد
دستگاه به و  شود  می  23()   دقیقه اول دو  حالت در    در این  باشد. دو  و زمان رمپ    یکعدد رمپ  

ای و دستگاه به گونه  شودمی  24  ()   بعدی عدد  در دو دقیقه.  درجه برسد  23کند تا به  ای کار میگونه
کند جدیدی تعریف می(  )  ترتیب دستگاه هر دو دقیقهدرجه برسد و به همین    24کند تا به عدد  کار می

 .( مراجعه شود 1-2-8)به بخش  درجه( برسد. 100ست پوینت اصلی ) تا به

 : صفحه اصلی قرار داردکه نمایشگر برد در  جهت تنظیم زمان رمپ در حالتی

 را فشار دهید. Menuشستی  (1
 

 

 

 

 . را چهار مرتبه فشار دهید Downشستی  (2
 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterشستی  (3
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 . را سه مرتبه فشار دهید Downشستی  (4
 

 

 

 

 .دی ده فشار را Enter یشست (5
 

 

 

 

 نظر را تنظیم نمایید.  زمان مورد Downو   Upهای توسط شستی (6
 

 

 

 

 ی اصلی باز گردد.مرتبه فشار دهید تا نمایشگرها به صفحه سهرا  Backشستی  (7
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 ( s) تایمر تاخیری تنظیم 5-8
  مریتا کهی زمان مثال یبرا . باشدیم کار شروع زمان میتنظ جهت ،یریتاخ مریتا به مجهز دستگاه نیا
 شده  میتنظ زمان  و  دما اساس بر  گرید ساعت سه  دستگاه یعن، یدنمایی میتنظ 3H عدد ی رو را  یریتاخ
  به   توجه  با  .باشدیم  میتنظ  قابل  ساعت  99  یال  قهیدق   کی  از   مریتا  نیا.  کند  کار  به   شروع  قبل  مراحل   در
 به  ازین  هاانجام آن   نیح  در  که  ییهاشیآزما  ت جه  دیتوانی م  شما  ،یبار  کم   ساعات  در  کمتر  برق  نهیهز

  کار   به  شروع  دستگاه  ،یبار  کم  ساعات  در  تا  دیینما  میتنظ  یاگونه  به  را   یریتاخ  مریتا،  ندارند  کاربر  حضور
 .دیینمایی جو صرفه برق مصرف در بیترت  نیبد و دکن

 : که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد  ، در حالتیتاخیری  جهت تنظیم تایمر

 را فشار دهید. Menuشستی  (1
 

 

 

 

 را پنج مرتبه فشار دهید.  Downشستی  (2
 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterشستی  (3
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توانید زمان را برحسب  می   نظر را تنظیم نمایید.  زمان مورد  Downو    Upهای  توسط شستی (4
 کنید.دقیقه یا ساعت تنظیم 

 

 

 

 

 را فشار دهید تا تغییرات ایجاد شده ثبت شود. Enterشستی  (5
 

 

 

 

 ی اصلی باز گردد.را دو مرتبه فشار دهید تا نمایشگرها به صفحه Backشستی  (6
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 ( aتنظیم مدت زمان رمپ ) 6-8
 در  عملکرد  نیا  .دیینما  میتنظ  را  دستگاه  شدن  گرم  سرعت  دیتوانیم  شما  یحرارت  بیش  میتنظبا  

 د یتوانیمهمچنین    .باشدیم   مناسب  یحرارت  ندیفرآ  در   استرس  از ی  ریجلوگ  جهت  هاشی آزما  از  ی اریبس
 نیا  یعاد  حالت  در  .تسا  م یتنظ  قابل  قهیدق  60یک تا    عدد  نیا،  د یکن  میتنظ  زین  را  رمپ  زمان  مدت
 .استیک  عدد

  زمان  و یک  رمپ عدد و درجه  100( s) نتیپو ست باشد،یم درجه  22 حاضر حال یدما  مثال یبرا
 به  تا  کندیم  کار   یاگونه  به  دستگاه  و   23  شودیم(  s)  ه اول قیدقدو    در  حالتن  یا  در   .باشددو    رمپ
 عدد   به  تا  کندیم  کار  یاگونه  به  دستگاه  و  24  شودی م(  s)   عدد  یبعد  قهیدق  دو  در،  برسد  درجه  23
 نتیپو  ست  به  تا  کندیم  فیتعر   یدی جد(  s)  قهیدق  دو  هر  دستگاه  بیترت  نی هم  به  و  برسد  درجه  24
 (شود مراجعه 0 بخش به)  .برسد( درجه 100) یاصل

 

 جهت تنظیم زمان رمپ در حالتی که نمایشگر برد در صفحه اصلی قرار دارد: 

 را فشار دهید. Menuشستی  (1
 

 

 

 

 را چهار مرتبه فشار دهید.  Downشستی  (2
 

 

 

 

 .را فشار دهید Enterشستی  (3
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 را سه مرتبه فشار دهید.  Downشستی  (4
 

 

 

 

 را فشار دهید. Enterشستی  (5
 

 

 

 

 زمان مورد نظر را تنظیم نمایید.  Downو   Upهای توسط شستی (6
 

 

 

 

 را سه مرتبه فشار دهید تا نمایشگرها به صفحه اصلی باز گردد. Backشستی  (7
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9- Start  دستگاه 
است و نمایشگر برد در صفحه "  " در حالتی که دستگاه در وضعیت    جهت انتخاب مد موردنظر،

را فشار   Startنظر را انتخاب و سپس شستی    مد مورد  Downو    Up  هایتوسط شستی  اصلی قرار دارد،
 . کندشروع به فعالیت می، های از قبل تعریف شدهاکنون دستگاه مطابق برنامه دهید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 دریچه تخلیه هوا  -10
 محفظه  داخل  به  تازه  یهوا  ورود  زانیم  و  یخروج  ی هوا  زانیم  د یتوانیم  هوا  هیتخل  چه یدر   کردن  بازبا  

 . دیینما میتنظ را

 . بگذارد یمنف ریتاث دستگاه ییدما هم در است ممکن هوا هیتخل چهیدر  کردن باز •
  جهت   نمونه،  از   شده  متصاعد  یگازها  و   محفظه  در  شده  جادیا   یباال  ی دما  به  توجه  با •

 .است ی ضرور هوا هیتخل چهیدر  وجود دستگاه المنت به یاحتمال بیآس از یریجلوگ
 ی خراب نشانه  و  است یالزام المنت عمر طول  ش یافزا و  دستگاه  عملکرد بهبود جهت امر نیا •

 .باشدینم دستگاه
 

 

باز می کمی  در حالت صفر هم  تخلیه هوا حتی  خرابی دریچه  نشانه  این  و  ماند 
 .باشددستگاه نمی

 

 

 های دستگاه و دریچه تخلیه هوا از قرار گرفتن پوست بدن در جلوی هواکش
 .هنگام کارکرد دستگاه بپرهیزید
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 جهت    ها ممکن است سمی باشد،خارات و گازهای متصاعد شده از نمونهب
 .یدیو بخارات جدا خودداری نما از استنشاق این گازها حفظ سالمتی خود

 

 درب دستگاه آالرم  -11
 .باشدی م درب بودن باز آالرم به مجهز دستگاه

 . شودیم فعال آالرم، دستگاه درب بودن باز از پس قهیدق کی •
 و  ردیگیم  قرار  ""   حالت  در  کیاتومات  بطور  کنترلر  دستگاه  درب  بودن  باز  از  پس  قهیدق  سه •

  فشار   با  دستگاه،  درب  بودن  بسته   از  نانیاطم  حصول  از   پس  آن  مجدد  شدن  فعال  جهت
 . شودیم فعال دستگاه Start یشست دادن

ای  داری، نظافت و سرویس دوره نگه -12
 دستگاه 

 نگهداری  1-12
 

 

 

 از فرو کردن اجسام نوک تیز در منافذ دستگاه خودداری نمایید. ➢

شستی    در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طوالنی، دستگاه را توسط ➢
On/Off خاموش نمایید . 

حتمًا از لوازم جانبی و ملزومات مورد تأیید شرکت فن آزما گستر استفاده   ➢
 نمایید.

 در هنگام رعد و برق دستگاه را از برق بکشید.  ➢

  دستگاه را در معرض امواج الکترومغناطیسی قرار ندهید. این کار ممکن است
 موجب اختالل در دستگاه گردد.
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 نظافت دستگاه 2-12

 

 

 

 

 الکتریکیخطر 
 خطر مرگ

 .جهت نظافت از پاشیدن آب به دستگاه اکیدًا خودداری نمایید 

  .قبل از تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید 

 قبل از روشن کردن دستگاه آن را کاماًل خشک نمایید. ➢

شود.  ارهای تهویه جهت تضمین تهویه مناسب توصیه می یای شنظافت دوره ➢
 حتمًا دستگاه را از برق بکشید. جهت انجام این کار 

 جهت نظافت دستگاه، از یک دستمال نمدار استفاده نمایید. ➢

 .هرگز از مواد اسیدی جهت نظافت دستگاه استفاده ننمایید 

 های پالستیکی و کنترلر  ها و یا مایعات تمیز کننده، به قسمتبرخی اسپری
ر روی دستگاه یا اطراف  ها بکنند بنابراین از استفاده آندستگاه آسیب وارد می

  خودداری نمایید.آن 
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 ای های دورهسرویس 3-12

 

 

 

 

 خطر برق 
 خطر مرگ

 .در زمان کار کردن، به هیچ عنوان دستگاه را خیس ننمایید 

  پشت دستگاه را به هیچ عنوان باز نکنید.ب در 

 قبل از انجام هرگونه تعمیرات، دستگاه را از برق بکشید. ➢

 

گردد ندارد. توصیه میای  جداگانهاین دستگاه برای دوره کار طوالنی طراحی شده و نیاز به نگهداری  
 جهت استفاده بهینه از دستگاه به نکات زیر توجه فرمایید:

 

 

تعمیر دستگاه فقط باید توسط متخصصین و یا نمایندگان رسمی این شرکت انجام 
 شود. 

 

 

های بار توسط شرکت  ماه یک  ششجهت انجام مراحل کالیبراسیون، الزم است هر  
 مورد تأیید اداره استاندارد، دستگاه کالیبره شود. 

 

نیاز به هرگونه تعمیر و یا سرویس دستگاه، تنها با این شرکت یا نمایندگان رسمی این در صورت  
 شرکت تماس بگیرید.

 026-45333747-9های مرکز خدمات: تلفن 

 fgservice@fgiran.comایمیل: 

 

mailto:FGservice@Fgiran.com
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 ارسال دستگاه به شرکت  4-12
بندی اصلی دستگاه استفاده نمایید، در غیر این  جهت ارسال دستگاه به شرکت حتی المقدور از بسته

دستگاه در حمل و نقل آسیب نبیند. بدیهی است بندی مناسب استفاده نمایید تا صورت حتمًا از بسته
 پذیرد.گونه مسئولیتی در قبال آسیب دیدن دستگاه در حمل و نقل نمی  این شرکت هیچ

ت  اه به صور گ بگیرید. ممکن است اشکال دست  قبل از ارسال دستگاه، حتمًا با واحد خدمات تماس
 ی برطرف شود.نتلف

تکمیل نمایید و به همراه دفترچه گارانتی، لیبل تاریخ  را    66  جهت ارسال دستگاه، حتمًا فرم صفحه
 سایت با دستگاه ارسال نمایید.ت در وب بتولید و برگه ث

 

 عدم استفاده از دستگاه برای مدت طوالنی -13
 خاموش نمایید و دستگاه را از برق بکشید.  On/Offشستی ًا توسط دستگاه را حتم. 1

 نگهداری نمایید.  3-4در صورت نیاز به انبارش دستگاه، آن را مطابق با شرایط ذکر شده در بخش  .  2

 

 

کنید، کلیه مقادیر تنظیم شده توسط کاربر در حافظه  که دستگاه را خاموش می  زمانی
 شوند.دستگاه حفظ می
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 یابی دستگاه اشکال  -14
 

 

 اقدام اصالحی  علت اشکال  اشکال پیش آمده 

 رسد. نمیدما به عدد ست 

 درب دستگاه را کاماًل ببندید.  درب دستگاه کاماًل بسته نشده. 

 با مرکز خدمات تماس بگیرید.  پارامترهای کنترلر تغییر کرده. 

 ولتاژ ورودی را چک نمایید.  ولتاژ ورودی اشتباه است. 

 دستگاه را استارت نمایید.  دستگاه استارت نشده است. 

 ماند. نمیدما در عدد ست ثابت 
 کنترلر خراب است. 

 با مرکز خدمات تماس بگیرید. 
 خرابی ترموکوپل 

 شود. محفظه گرم نمی

 خرابی المنت 

 ssrخرابی  با مرکز خدمات تماس بگیرید. 

 تایمر قطع کرده است. 

تر از دمای ست  محفظه بسیار گرم
باشد و چراغ ترموستات ایمنی روشن می

 است. 
 با مرکز خدمات تماس بگیرید.  است. کنترلر خراب 

 با مرکز خدمات تماس بگیرید.  ترموستات ایمنی خراب است.  دمای محفظه نوسان زیادی دارد. 
درجه تنظیم   1100دما بیشتر از 

 شود. نمی
تنظیم دما بیش از یک ساعت در دمای  

 درجه امکان پذیر نیست.  1100باالتر از 
 

 شود. دستگاه روشن نمی

 دوشاخه را چک نمایید.  دوشاخه دستگاه به پریز متصل نیست. 

 فیوز دستگاه سوخته است. 

با   3-15فیوز دستگاه را مطابق بخش 
فیوزی با همان جریان اسمی تعویض  

فیوز مجددًا  نمایید، در صورتی که 
 سوخت، با مرکز خدمات تماس بگیرید. 

 با مرکز خدمات تماس بگیرید.  کنترلر خراب است. 

زمان گرم شدن دستگاه بیشتر از زمان 
در اطالعات فنی مشخص شده 

 باشد.می

دستگاه به طور کامل بارگذاری شده 
 است. 

مواد داخل آون را کم کنید یا زمان  
بیشتری به دستگاه بدهید. ممکن  

 دستگاه فعال باشد.  RAMPاست 

 با مرکز خدمات تماس بگیرید.  سنسور خراب است.  زند. دستگاه آالرم می
 تعویض پریز  ضعیف بودن پریز داغ شدن پریز برق 

 های باال و پایین فشردن شستی قطع برق در زمان کارکرد دستگاه pcنمایش 

تایمر بیش از یک ساعت تنظیم 
 شود. نمی

درجه زمان بی از    1100در دمای بیش از 
 شود. یک ساعت تنظیم نمی
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کلیه تعمیرات فقط باید توسط پرسنل رسمی این شرکت و یا نمایندگان رسمی این  
در مورد اشکاالتی که در اثر شرکت انجام پذیرد. بدیهی است این شرکت مسئولیتی  

 آید، ندارد.ر از متخصصین این شرکت بوجود میی دستکاری دستگاه توسط افرادی غ

 

 توضیحات فنی -15
 کالیبره دستگاه 1-15

  برد   یرو  از  دستگاه  کردن  برهیکال  نیهمچن  شده،  بره یکال  گستر  آزما  فن  شرکت  کارخانه  در  دستگاه  نیا
 . دیر یبگ تماس خدمات واحد  با لطفاً  ،دستگاه کردن برهیکال به ازین صورت در اشد،بیم ریپذامکان  زین

 

 د.ها را در فضای خارج از حجم مفید قرار ندهینمونه
ای در داخل محفظه قرار دهید که ها را به گونهنمونه ید یهنگام بار گذاری توجه نما 

 .داخل محفظه باشد هوا فضای کافی برای گردش
 .یدیهای مختلف تقسیم ننماهای بزرگ به بخشمحفظه داخلی را با نمونه 

ها جریان هوا نتواند در بین آن   کهای قرار ندهید  ها را در نزدیک یکدیگر به گونهنمونه
 .ی در نقاط مختلف مطمئن شویدایوسیله از هم دم بدین داشته باشد و

 .باز نشود درب دستگاه تا رسیدن به دمای پایداری )سرد شدن(

 

 حفاظت در برابر اضافه جریان  2-15
 برابر   در  باشند،یم  دسترس  قابل  ی ورود  کابل  کنار  دستگاه  پشت  در  که  وزیف  کی  با   فاز  تک  ی هادستگاه

  با   حتماً   نیگز یجا  وزیف  که  دیینما  دقت  وزیف  ضیتعو  به   ازین  صورت  در.  اندشده  محافظت  انیجر   اضافه
 . باشد یاسم  انیجر  همان

 .باشندی نم  دسترس  قابل  رونیب  از  که اندشده  محافظت  یداخل   وزیف  کی  توسط  فاز  سه  یهادستگاه 
 .دیر یبگ تماس FG خدمات مرکز با حتماً  آن ضیتعو به ازین و وزی ف نیا سوختن صورت در
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 الکتریکیخطر 
 خطر مرگ

 جهت تعویض فیوز حتمًا دستگاه را از برق بکشید.  ➢

 جهت جایگزینی فیوز حتمًا از فیوزی با همان جریان اسمی استفاده بنمایید.  ➢

 

 اطالعات فنی  3-15
های تولید متفاوت و احتمال تغییر بعضی از مقادیر این جدول، کننده محترم با توجه به سریمصرف

 مراجعه نمایید.  www.fgiran.comتوانید به سایت جهت اطالع دقیق و به روز مقادیر جدول، می

 

 FM 2 P FM 4 P FM 6 P FM 8 P :ی خارج مشخصات

 15 15 15 15 (cm)  های مجاورحداقل فاصله مجاز از دیوارها و دستگاه
 10 10 10 10 (cm)حداقل فاصله مجاز از دیوار پشت

 49 52 58 49 (cm) رهیدستگ باعمق دستگاه 
 44 47 53 44 (cm) دستگاه بدون دستگیره عمق

 61 61 63 71 (cm)  دستگاه با پایه ارتفاع
 52 52 51 42   دستگاه عرض

 28 30 32 34 (kg)وزن دستگاه 
 

 FM 2 P FM 4 P FM 6 P FM 8 P :داخلی مشخصات

 2 4 6 8 ( Lit) حجم داخلی
 10 10 12 20 (cm) ارتفاع
 10 18 18 20 (cm) عرض
 20 23 29 20 (cm) عمق

 

 

 

 

http://www.fgiran.com/
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 FM 2 P FM 4 P FM 6 P FM 8 P :اطالعات حرارتی 

 70 70 70 70 (minگراد )سانتیدرجه  700زمان رسیدن به 
 1100-1200 1100-1200 1100-1200 1100-1200 (C°)رنج دمای مقطعی* 
 1200 1200 1200 1200 (C°)حداکثر رنج حرارتی 

 1100 1100 1100 1100 (C°)حداکثر دمای دائم کار 
 

 FM 2 P FM 4 P FM 6 P FM 8 P :اطالعات الکترونیکی

 1400 2200 2400 2600 (W) توان مصرفی
 50 50 50 50 ( HZ) فرکانس

 220 220 220 220 ( V AC) ولتاژ
 4/6 10 9/10 8/11 ( A) جریان

 تک فاز  تک فاز  تک فاز  تک فاز  نوع برق
 

 )*( حداکثر زمان مجاز استفاده از دستگاه در دماهای مقطعی، یک ساعت می باشد. 

درجه   25استاندارد، در دمای محیطی  های  توضیح: کلیه مقادیر این جدول جهت دستگاه •
 ها می باشند.ولت و بسته بودن کلیه دریچه 220گراد، ولتاژ سانتی

شد • گیری  اندازه  محفظه  داخل  مجاز  نقاط  در  دما  مقادیر  دستورالعمل   اند.هکلیه  )طبق 
 بارگذاری دستگاه( 
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 گارانتی و خدمات پس از فروش  -16
  فعال   طور  به  را  فروش  از  پس  خدمات  واحد  ان،کنندگ  مصرف  شیآسا  جهت  گستر  آزما  فن  شرکت

 در  هادستگاه از یسر نیا یبرا را فروش از پس خدمات سال 10 و قطعاتی گارانت سالدو  و کرده برقرار
 . است گرفته نظر

 امیدواریم با رعایت موارد مندرج در این دفترچه، ما را در ارائه خدمات نوین یاری نمایید. 

 

بهره از  جهت  ثبت  ،  گارانتیمندی  تولید،  تاریخ  لیبل  گارانتی،  دفترچه  داشتن  همراه 
سایت رسمی شرکت و رعایت کلیه موارد مندرج در دفترچه گارانتی الزامی  دستگاه در وب

 . )رجوع به دفترچه گارانتی( باشدمی
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 فرم ارسال دستگاه به کارخانه  -17
این فرم را به طور کامل تکمیل   کارخانه لطفاً کننده محترم در صورت نیاز به ارسال دستگاه به مصرف

ید. همچنین خواهشمند است جهت حفظ سالمت کارکنان این شرکت نسبت به گندزدایی و تمیز ینما
کردن دستگاه از مواد میکروبی و غیره که برای سالمت انسان خطرناک است اقدام نمایید. در غیر این 

 باشد. کننده می ه مصرفهای ناشی از آن به عهدصورت کلیه مسئولیت

 نیز مراجعه نمایید.  www.fgiran.comسایت توانید به وب جهت دریافت این فرم می

 

 تاریخ خرید:

 کننده: آدرس مصرف

 تلفن: 

 نام  سازمان:

 نام کاربر: 

 علت ارسال:

 نوع خرابی: 

 لوازم جانبی همراه:  

 

 توضیحات الزم در مورد مواد مورد استفاده شده در دستگاه:

 مدل: نام دستگاه/ (1
 شماره سریال:  (2

 

 

 مهر و امضاء: 

 

 

http://www.fgiran.com/


 

 www.fgiran.com  68از  67 فحهص

 

 User Manual FMP  Version 010321 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


