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ها ارجاع در این فایل در بعضی بخش :توجه 
لطفًا پس از اتمام کار، حتمًا   است. داده شده

 . قرار گیردبررسی مورد ها تمامی ارجاع 

 

 ! این فایل هنوز فاینال نشده استتوجه:  
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 مصرف کننده محترم  

 اید سپاسگزاریم.  پیوسته FGاید و به خانواده بزرگ را انتخاب نموده FGاز این که یکی از محصوالت 

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

های زیادی برای این دستگاه به های تولید نوین مزیتاستفاده از مواد اولیه مرغوب و روش  محصول،  این  
است ضمن مطالعه دقیق گردید. لذا خواهشمند  مند میها بهرهه که با مطالعه این دفترچه از آنارمغان آورد

سترس نگه دارید. مطمئن این دفترچه و رعایت نکات ذکر شده، این دفترچه را جهت مراجعات بعدی در د
این دفترچه   در  رعایت موارد مندرج  اباشید  و  بهینه  استفاده  به  عمر دستگاه  کمک شایانی  فزایش طول 

های جدی به کاربر یا دستگاه  ر این دفترچه ممکن است باعث آسیبنماید و عدم رعایت موارد مندرج دمی
 شود.  

از هرگونه  خواهشمند است جهت بهره دستگاه را در وب سایت رسمی   خدمات و گارانتی، حتماً مندی 
 ثبت نمایید.  www.fgiran.comشرکت 

 

ارائه کد   و   شرکت  یرسم  یت، ثبت دستگاه در وب سااز هرگونه خدمات  یمندبهرهجهت  
 باشد. الزامی می رهگیری

 

 ثبت دستگاه در وب سایت:

 

 

 

 

 

 یادداشت نمایید.  محلرا در این   دستگاه سریال (1
 

 مراجعه نمایید.   www.fgiran.comبه وب سایت  (2
 دستگاه را ثبت نمایید.  (3
 کد رهگیری را در این محل یادداشت نمایید، تا هنگام مراجعه به خدمات از آن استفاده نمایید.  (4

 

https://www.fgiran.com/
http://www.fgiran.com/
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 ایمنی  1
 ای قرار بگیرد. کنندهباشد که باید در اختیار هر مصرفشی از دستگاه میاین دفترچه بخ

 

 

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

 ن دفترچه را رعایت نمایید. موارد ایمنی در ای ➢

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

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

 

 تعهدات  1-1

 نده محترم کنمصرف

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 کاربر رعایت کردن دستورالعمل
باشد، لذا این شرکت در مورد مشکالت ناشی از عدم رعایت موارد مندرج در این در طول کارکرد دستگاه می

 پذیرد.دفترچه هیچ مسئولیتی نمی

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

 باشد.کننده محترم می همچنین این شرکت آماده پذیرش هرگونه انتقاد و پیشنهاد از سوی شما مصرف

 

 و خدمات پس از فروشگارانتی  2-1

کنندگان، واحد خدمات پس از فروش را به طور فعال برقرار  شرکت فن آزما گستر جهت آسایش مصرف 
سال گارانتی قطعات و   2،  دستگاه  سال گارانتی تعویض  1کرده و در این راستا برای اولین بار در ایران طرح  
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با رعایت موارد میدواریم  ها در نظر گرفته است. اسال خدمات پس از فروش را برای این سری از دستگاه  10
 ما را در ارائه خدمات نوین یاری نمایید.   ،مندرج در این دفترچه

 

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

 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 ت احتمالی بالقوه خطرا 

 به این موارد توجه نمایید.اند. خواهشمند است شده

 

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

 

 

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

 

 

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

 

 احتیاط 

دیدگی به صورت عدم اجتناب از وقوع آن احتمال آسیب   ی احتمال پیشامد وضعیت خطر، دردهنده نشان
 و کاهش دقت عملکرد دستگاه وجود خواهد داشت. تجهیزات دیگر
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 های ایمنی نشانه  2-3-1
  باشد.یدیدگی می احتمال وقوع آسیبدهنده های ایمنی، نشان استفاده از نشانه

 ید.یهای ایمنی توجه نمابه منظور اجتناب از وقوع خطر مرگ و صدمات جدی به توصیه

 

 آشنایی با عالئم  3-3-1
 عالئم هشدار 

 
 خطر عدم تعادل

 
 در محیطخطر انفجار 

 
 خطر سطح داغ 

 
 خطر برق گرفتگی 

 
 UVی خطر اشعه

 
 خطر رطوبت باال

 
 برفک/قیخطر تعر

 
 اجسامخطر بلندکردن 

 
 ی ک یولوژ یخطر ب

 
 زا بیخطر مواد آس

 

 
 

 
سوختگی با آب   خطر

 جوش

 
  طیمح یخطر آلودگ 

 ست یز

 
  ای یخطر خوردگ 

 ییایمیش یسوختگ 
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 عالئم هشدار در حین کار 

 
توسط چند نفر حمل 

 . شود

 
دوشاخه را از برق جدا 

 .دیینما

 
راهنما   یهادستورالعمل

 .دییرا مطالعه نما

 
اصول ایمنی را رعایت 

 .نمایید

 
محافظ  نکیاز ع

 .دییاستفاده نما

 
از دستکش محافظ  

 .دییاستفاده نما

 
 ستیزطیاز مح

 .دییمحافظت نما

 
 یک یبه کمک باالبر مکان

 .دییحمل نما

 

 عالئم هشدار بازدارنده 

 
  یاز باالرفتن خوددار

 .دیینما

 
تماس با سطح  از 

 .دیینما یخوددار

 
 عدم اسپری با آب 

 

 

 
 ی دستگاه بایستی رعایت گردد. یابی به کارکرد بهینهنکاتی که به منظور دست

 

 های نوشتاری دستورالعمل  4-3-1
 بیان نوع/ علت ایجاد اخطار و پیامدهای احتمالی 
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 های بازدارنده دستورالعملهای الزم به منظور جلوگیری از وقوع خطر: ی دستورالعملارائه 

 عملی های الزم به منظور جلوگیری از وقوع خطر: اقدامات ی دستورالعملارائه ➢

 

 های دستگاه لیبل 4-1

 های روی دستگاه موقعیت لیبل  1-4-1
 : انددهیگرد نصب شده ذکر یهامحل در ،ریز  یمنیا یهابرچسب

 عالمت هشداردهنده  لیبل سرویس 

 

 

 
 سطح داغ 

 

 



 

 
 

 User Manual S Class  Version 001214 

Page 8 of 58  www.fgiran.com 

 
 ها روی دستگاه لیبل وقعیتم: 1 شلک

 

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

 

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

 

 سریال(  لیبل مشخصات دستگاه )لیبل  2-4-1
 لیبل سریال در سمت چپ، جلو، پایین، پشت درب دستگاه قرار دارد. 

 

]1Commented [DS :شود. شلک عوض می 
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 ( BM 55 S: لیبل سریال )مثال: 2شلک 

 

 های با درب دو لنگه، لیبل سریال در ضلع چپ، جلو و پایین قرار دارد. در دستگاه

 

 موارد ذکر شده در لیبل سریال  اطالعات 

 AC V: 220 V ACولت  220ولتاژ کاری دستگاه: 

 F: 50 Hz هرتز 50فرکانس برق شهر: 

 I: 6 A آمپر  6جریان مصرفی: 

 P: 1320W وات 1320توان مصرفی دستگاه: 

 Fuse: 10 A آمپر  10آمپر فیوز: 

 Oven نام دستگاه 

 BM 55 S Model: BM 55 Sمدل دستگاه: 

 SN: 6260001090040 شماره سریال دستگاه 

 

 احتیاط و اخطار در خصوص سیم برق  5-1
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 خطر الکتریکی
 خطر مرگ

 .از گرفتن بار اضافی از پریز برق خودداری نمایید 

 خشک شده های برق  کشیده شده، سیمهای برق  از پریزهای شل و معیوب، سیم
 دار استفاده ننمایید.یا ترک

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

 برای هر دستگاه از یک پریز مجزا استفاده نمایید. ➢

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

 

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

و یا خرابی دستگاه، اتصال زمین با فراهم آوردن مقاومت کمتر الکتریکی باعث کاهش احتمال شوک الکتریکی 
باشد، بنابراین دوشاخه باید به طرزی  خواهد گشت. دوشاخه این دستگاه مجهز به کابل اتصال زمین می 

 های محلی به زمین اتصال دارد وصل گردد. نامهبر اساس کدها و آئینصحیح در داخل پریزی که 

 

 

 

 خطر برق گرفتگی 
 خطر مرگ

 .از اعمال هرگونه تغییر در دوشاخه دستگاه پرهیز نمایید 

 از پریز دارای اتصال زمین استفاده نمایید. ➢
 

 

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

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

 

 دستگاه  استفاده ازنصب و  جهت های ایمنیدستورالعمل 6-1

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

غیر  تجهیزات  از  استفاده  بدلیل  اتفاقی  هرگونه  بروز  صورت  در  است  بدیهی  نمایید.  استفاده 
 پذیرد.یید نشده، این شرکت هیچ مسئولیتی در این رابطه نمیأاستاندارد و ت

از  در مورد دستگاهاین شرکت هیچ مسئولیتی   • افراد غیر  توسط  که  این   یمتخصصین رسمهایی 
 پذیرد.شرکت دستکاری شده باشند، نمی 

 

 

 افزایش دما خطر 
 دستگاه  بهآسیب 
  .هرگز دستگاه را در محل بدون تهویه و در بسته روشن ننمایید 

 مطمئن شوید به اندازه کافی گردش هوا جهت پراکندگی حرارت وجود دارد.  ➢

های جانبی و دیوار را رعایت نمایید دستگاههنگام نصب دستگاه فاصله مجاز از   ➢
 (.13بخش )

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

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

 

 
 . استفاده شود های پرخطر محیط  نباید دردستگاه 

 

 

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

   های آون و انکوباتور دستگاههرگز قطعات قابل سوختن و قابل انفجار را در داخل
 قرار ندهید.

 قابل اشتعال   اهرگز قطعاتی که ممکن است در اثر گرما، بخارات قابل انفجار ی
 نکوباتور قرار ندهید. اهای آون یا ایجاد نمایند را در دستگاه

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

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

 

 

 الکتریکیخطر 
 خطر مرگ

 ستگاه نباید در طول کار در معرض رطوبت قرار گیرد.د 
 

 

 

و واشر   ای )در صورت سفارش(محفظه داخلی، خروجی دریچه تخلیه هوا، درب شیشه 
 داغ هستند. ،درب در طول کار

 نخطر سوخت
 دریچه تخلیه هوا، ای،  درب شیشه  ،ی داخلیمحفظهبه    ،هنگام کارکرد دستگاه

 دستگاه دست نزنید.واشر درب و یا مواد داخل 

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

 

 راه اندازی  7-1



 

 
 

 User Manual S Class  Version 001214 

Page 13 of 58  www.fgiran.com 

 انکوباتور حرارتی  1-7-1
 اند.انکوباتورهای حرارتی برای ایجاد گرمای یکنواخت و دقیق طراحی شده

درجه  37ها گزینه مناسبی جهت انکوبه کردن در دمای استاندارد ی باال، این دستگاهیبخاطر دقت دما
 باشند.می

 ید.یجهت خشک کردن مواد استفاده ننما  Cانکوباتورهای سری از   •
 

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

 

 آون  2-7-1
 های متفاوت هستند.ها گزینه مناسبی جهت خشک کردن مواد و منبع حرارتی مناسبی جهت آزمایشآون

 ید. یاستفاده ننمااز این دستگاه جهت موارد دیگری غیر از موارد ذکر شده 

 

 
 د.ییهای ارائه شده در این دفترچه راهنما را رعایت نمادستورالعمل

 

 انکوباتور یخچالدار  3-7-1
اند. با توجه به برای ایجاد گرما و سرمای یکنواخت طراحی شده  CIFSو    CIFسری  انکوباتورهای یخچالدار  

 باشند.+ می 70ها گزینه مناسبی جهت ایجاد دما در رنج صفر الی  های برودتی و حرارتی، این دستگاه سیستم

 
 ید.یهای ارائه شده در این دفترچه راهنما را رعایت نمادستورالعمل

 

 توصیف دستگاه  2
 و نمایشگر دیجیتال هستند.  PIDهای آون و انکوباتور مجهز به کنترلر این سری از دستگاه
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 شود. درجه نمایش داده می 0.1دما با رزولوشن  ،های انکوباتوردستگاههمه در 

 

 شوند.های برقی گرم میها و انکوباتورها با المنتآون

 باشند.مجهز به فن سیرکوالتور می  BF  و  BFSهای سری  و آون   CIFS  و  CFS  ،CF  ،CIFانکوباتورهای سری  

 باشند.مجهز به کمپرسور جهت ایجاد سرما می CIFانکوباتورهای یخچالدار سری 

 باشند. ها مجهز به ترموستات ایمنی جهت جلوگیری از افزایش دمای ناخواسته میکلیه این دستگاه

 باشند.( می 304ضد زنگ )محفظه داخلی و تو دری تمامًا از جنس استیل 

کنید، ممکن است اکسیژن موجود گراد استفاده میدرجه سانتی  150ها در دمای باالتر از  زمانیکه از آون
باشد و در عملکرد  در هوا باعث تغییر رنگ استیل داخل محفظه شود. این تغییر رنگ نشانه خرابی نمی 

 گذارد. دستگاه تأثیری نمی

در دستگاه بیرونی  بدنه  پودری   CIFو    BF  ،BM  ،CM  ،CFهای سری  جنس  رنگ  با  آهن  روغنی  از ورق 
(  304از جنس استیل ضد زنگ )   CIFSو    BMS  ،BFS  ،CMS  ،CFSهای سری  الکترواستاتیک و در دستگاه

 باشد.می

 120ر با حجم بزرگتر از  یخچالدا  هایو انکوباتور لیتری    240با حجم بزرگتر از    های آون و انکوباتوردستگاه
 های جلویی آن ترمزدار هستند.باشند که چرخ پایه چرخدار می 4لیتری مجهز به 

 

 رنج حرارتی 1-2

)حداقل    گرادسانتی  درجه  CFS  :5و    CM  ،CF  ،CMSانکوباتورهای سری   دمای محیط   درجه  20باالی 
 .گرادسانتی درجه 80( الی گرادسانتی

 . گرادسانتی + درجه70: صفر الی CIFSو  CIFانکوباتورهای یخچالدار سری 

( گرادسانتی   درجه  20باالی دمای محیط )حداقل  گراد  سانتی   درجه  BF  :5و    BMS  ،BFS  ،BMهای سری  آون
 .گرادسانتی درجه 300الی 
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ای کنترلر درجه، بعضی از پارامتره  70در صورت استفاده دائم از آون در دمای کمتر از  
 ید.یتماس حاصل نما FGد. جهت این کار با واحد خدمات نباید تغییر کن 

 

 بررسی تجهیزات  2-2

  در این قسمت باید نمایی از جلوی دستگاه را نشان دهیم.

 دیجیتال نمایشگر (1
 شستی منو جهت ورود به منوی تنظیمات  (2
 های باال و پایین جهت کم و زیاد کردن مقادیرشستی (3
 Stopو  Startشستی  (4
 شستی تایمر تأخیری  (5
 اهرم تنظیم دریچه تخلیه هوا (6
 ترموستات ایمنی  (1
 المپ هشدار افزایش دما  (2
 دستگیره باز کردن درب (3
 دریچه تخلیه هوا (4
 فیوز  (5
 کلید پاور (6
 کابل برق  (7

 

 

 لیست قطعات همراه 3-2

 عدد توری با روکش کروم مخصوص محفظه داخلی 2 (1
 دفترچه گارانتی  (2
 دفترچه راهنما  (3
 

 

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

]2Commented [DS :شود. ها عوض میشلک و دکمه 
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 کلیاتی در مورد ارسال، حمل و نقل، انبارش و نصب دستگاه 3
 باز کردن دستگاه و بررسی دستگاه و تجهیزات جانبی 1-3

باز کردن بسته از  هایی که بندی دستگاه، دستگاه و تجهیزات جانبی آن را از جهت آسیب دیدگیپس 
 ید.یو نقل دیده باشند، چک نماممکن است در حمل 

 ید. یبررسی نما 3-2 کلیه قطعات همراه دستگاه را طبق لیست

شود، ممکن است باعث تغییر رنگ محفظه داخلی و طبقات ی که در کارخانه انجام مییهای نهاتست
 شوند. این تغییر رنگ تأثیری در عملکرد دستگاه ندارد. 

 ید.ییا بیرون دستگاه قرار دارد را از دستگاه جدا نما بندی که در داخلهای بستهلطفًا کلیه حفاظ 

 

 

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

 

 

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

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

 د.یی قاب کنترلر استفاده ننما

 لیتری را با دست بلند نکنید.  720و  400، 240های دستگاه 

  .به هیچ عنوان دستگاه را از زیر درب بلند نکنید 

 پایینی بلند شوند.گوشه  4لیتری باید توسط دو نفر از  120و  55های دستگاه ➢

  هنگام لیتری باید توسط جک پالت جابجا شوند.    720و    400،  240های  دستگاه ➢
های جک پالت حتماً از ید که شاخکیدقت نما  یا استاکر  استفاده از جک پالت 

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

 

 های دست دوم دستگاه 

ها استفاده های بلند مدت و یا در نمایشگاههایی هستند که جهت تستهای دست دوم، دستگاهدستگاه
ها  شوند و این شرکت از درستی عملکرد این دستگاهاند. این محصوالت به طور کامل و مجددًا کنترل میشده

 شوند.ها توسط یک لیبل روی درب دستگاه مشخص میهاطمینان کامل دارد. این دستگا

 

 های ایمنی جهت حمل و نقل و جابجاییدستورالعمل 2-3

 های جلو قفل باشند.های چرخدار، ممکن است چرخید که در دستگاهیقبل از جابجایی دستگاه توجه نما

این صورت ممکن است لطفًا دستگاه را تنها زمانیکه خالی است، روی سطح صاف حرکت دهید. در غیر  
 ها آسیب ببینند.چرخ

 باشد.+ می 60الی  -10دمای مجاز هنگام حمل و نقل از 

 ید.یتهیه نما 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 

 کاربر در صورت بلند کردن بار سنگین خطر آسیب به 
 ید. یبندی اصلی جابجا نمادستگاه را فقط در بسته ➢

 ید.یبندی حفاظت نمادستگاه را با تسمه مخصوص بسته ➢
   یا و  به هیچ عنوان جهت بلند کردن و یا حمل و نقل دستگاه از دستگیره درب

 ید.یقاب کنترلر استفاده ننما

 رب بلند نکنید. به هیچ عنوان دستگاه را از زیر د 

 ید.یاز برعکس کردن یا کج کردن دستگاه اکیدًا خودداری نما 

 ید.یاز وارد کردن هرگونه ضربه و فشار به دستگاه خودداری نما 

 لیتری را با دست بلند نکنید.  720و  400، 240های دستگاه 

بلند    دستگاه  گوشه پایینی  4لیتری باید توسط دو نفر از   120و   55های دستگاه ➢
 ند.شو

  هنگام لیتری باید توسط جک پالت جابجا شوند.    720و    400،  240های  دستگاه ➢
های جک پالت حتماً از ید که شاخکیدقت نما  یا استاکر  استفاده از جک پالت 

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

ید. در یلیتری را تنها با پالت اصلی دستگاه جابجا نما  720و    400های  دستگاه ➢
 غیر این صورت خطر واژگونی دستگاه و آسیب رسیدن به دستگاه وجود دارد. 

 

 انبارش 3-3

باشد. در صورت عدم استفاده طوالنی مدت از پذیر میانبارش دستگاه در محل خشک و بسته امکان 
 ید. یرا مالحظه فرما 11دستگاه، لطفًا بخش 

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

گرم منتقل شود، ممکن زمانیکه دستگاه در محل سرد انبار شده باشد و سپس جهت نصب به محل  
 2مدت  به  است تصعید صورت بگیرد و قطرات آب روی دستگاه شلک بگیرد، لذا قبل از روشن کردن دستگاه  

 ید.یبت ایجاد شده خشک شود سپس دستگاه را روشن نماساعت صبر کنید تا تمام رطو
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 محل نصب و شرایط محیطی  4-3

خشک نصب با تخلیه هوا خوب و مکان    ،دستگاه را در محل غیر قابل اشتعال، بدون لرزش، سطح تراز
  4-13 ید. محل نصب باید قابلیت تحمل وزن دستگاه را داشته باشد )بخش اطالعات فنی را در بخش ینما

 را ببینید(. 

 ( In doorاین دستگاه جهت کار در داخل ساختمان طراحی شده. )

 احتیاط 

 

 خطر افزایش دما 
 خطر آسیب به دستگاه 

 ید.یماندستگاه را در محل بدون هواکش نصب ن 

 شوید تخلیه هوای کافی جهت پراکندگی حرارت وجود دارد. مطمئن  ➢
 

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

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

 

 

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

 یر یابند.تغی 4-13در بخش 

 

 باشد.می %70رطوبت مجاز محل نصب:  •
 باشد.متر از سطح دریا می 2000ارتفاع محل نصب: حداکثر  •
 باشد.کیلوپاسکال می  106الی  75فشار محیط:  •

 

می استفاده  هم  کنار  در  را  دستگاه  چندین  دستگاهینمازمانیکه  بین  مجاز  فاصله  حداقل   25ها  ید، 
از  سانتی دیوارهای جانبی  سانتی  10دیوار پشت  متر، فاصله  باشد. حداقل فاصله متر میسانتی   16متر و 

توانند  لیتری می   120ها و انکوباتورهای حرارتی تا حجم  باشد. آونمتر میسانتی  10  هوایی از باالی دستگاه
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از یک صفحه به صورت دوتایی روی یکدیگر قرار داده شوند. برای این منظور جهت جلوگیری از ُسر خوردن  
 ید.یهای دستگاه باالیی استفاده نماالستیکی جهت قرار دادن در زیر پایه

 

 احتیاط 

 

 خطر ُسر خوردن یا لغزیدن دستگاه باالیی
 خطر آسیب به دستگاه 

 لیتری را روی یکدیگر قرار ندهید. 120ها و انکوباتورهای حرارتی باالتر از آون 

 یخچالدار را به هیچ عنوان روی یکدیگر قرار ندهید.های انکوباتور دستگاه 

لیتری هنگام قرار دادن دو دستگاه روی   120های با حجم کمتر از  در دستگاه ➢
 ی الستیکی قرار دهید. پایه دستگاه باالیی، یک صفحه  4یکدیگر زیر هر 

 

 

 

 خطر انفجار 
 خطر مرگ

 ید.یاستفاده ننماهای قابل انفجار از دستگاه در محل 

 دستگاه دور نگه دارید.اطراف بخارهای قابل انفجار را از  ➢
 

 نصب دستگاه 4
 لیتر:  400ها تا حجم کلیه انکوباتورها و آون

 Hz50و فرکانس  ± %10ولت   220متر جهت اتصال دائم به برق سانتی 180ی برق به طول دارای دو شاخه
 باشند.می

 

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

 

 لیتری: 720های آون



 

 
 

 User Manual S Class  Version 001214 

Page 21 of 58  www.fgiran.com 

 Hz50و فرکانس    ± %10ولت    400فاز    3متر جهت اتصال دائم به برق  سانتی  270پل به طول    5دارای کابل  
 باشند.می

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

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

 

 

 خطر نوسان ولتاژ برق
 آسیب به دستگاه 

 ید.یمتصل نمادستگاه را فقط به پریزهای دارای سیم ارت  ➢

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

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

قبل از اتصال دو شاخه دستگاه به پریز برق لطفًا اطالعات الکتریکی در بخش  ➢
 ید. یرا مطالعه نما 13-4

 

 راه اندازی دستگاه 5
 تگاهس روشن کردن د 1-5

 

های انکوباتور یخچالدار قبل از روشن کردن دستگاه توجه نمایید تا از آخرین در دستگاه
  .ساعت گذشته باشد 2 حداقل جابجایی

 

 

دستگاه راهدر  اول  دفعات  است  ممکن  حرارتی  سوختگی های  بوی  یا  بخارات  اندازی، 
باشد. جهت کم کردن بخارات پیشنهاد ی خرابی دستگاه نمیمتصاعد 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  یدیوصل نمادوشاخه دستگاه را به پریز برق  -الف
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 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 لبرق ورودی دستگاه باید توسط یک فیوز مینیاتوری با قابلیت تحم ➢
 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. 

 

 با زدن دوشاخه به برق روشن نمایید.دستگاه را  -ب

  دهد.دمای محفظه را نشان می ،حال نمایشگر دستگاه

 

 

 هیچدهد و  " را نمایش می offنمایشگر متناوبًا دمای محفظه و "" باشد،  offدستگاه در مد "  در صورتیکه
 کنند.)المنت، فن، کمپرسور و...( کار نمی های دستگاهالمان یک از 

 
 

. در صورتیکه این دستگاه در این حالت باشدمی Displayدر مد  دستگاه  روشن کردنبرای  Display دکمه
در ابتدا به    توانید کارکرد دستگاه را تنظیم نمایید. این دکمهیا نمایشگر می  Displayروشن گردد، از طریق  
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ی مورد را یکبار فشار دهید، دکمه  Displayدکمه    و  نشده باشد  فعالزمانیکه دستگاه  است.    ()   رنگ آبی

زن صورت چشمک" به  offبا پیام "همراه  بار    3همزمان    به صورتدکمه  آید و  در می  ()   نظر به رنگ نارنجی
  آید.ثانیه مجددًا دکمه به رنگ آبی در می 3بعد از گذشت  .شودنشان داده می

فعال شده   Displayی  حال دکمهثانیه نگه دارید.    3  ار   ()   Displayی  دکمه   ،جهت فعال کردن دستگاه 

مرتبه و سپس   3" را  offهمچنین نمایشگر در ابتدا پیام "  ()  به سبز تغییر خواهد کرد  از آبی  و رنگ آن
 . دهد" را نشان میrunپیام "

 ()   ی مورد نظر به رنگ نارنجی دکمهرا یکبار فشار دهید،    Display  و دکمه  باشد  فعالزمانیکه دستگاه  
  .شودنشان داده میزن  " به صورت چشمکrunبا پیام "همراه  بار    3همزمان    به صورتدکمه  آید و  در می

 آید.ثانیه مجددًا دکمه به رنگ آبی در می  3بعد از گذشت 

ی  ثانیه نگه دارید. حال دکمه   3( را  )   Displayی  کنید دکمه  غیرفعالدر صورتیکه بخواهید دستگاه را  

Display   ابتدا پیام "( همچنین نمایشگر در  )   فعال شده و رنگ آن از سبز به آبی تغییر خواهد کردغیرrun "
 دهد. " را نشان می offمرتبه و سپس پیام "  3را 

 

 نحوه باز و بسته کردن درب  2-5

 در خالف جهت عقربه ساعت بچرخانید.را به آرامی  دستگیرهجهت باز کردن درب دستگاه،  (1

 

]3Commented [DS : !عکس جدید گذاشته شود 
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سپس    قرار دارد ابتدا درب را بسته  باالدرب به سمت    هدستگیر   درحالیکه،  دستگاه  جهت بستن درب (2
 بچرخانید.  پاییندستگیره را به آرامی به سمت 

 
 

 تنظیمات کنترلر دستگاه 6
 وارد کردن دما  1-6

باشد که در ابتدا ( می set point)  برای نمایش و تنظیم مقدار دمای هدف  -Tempو    +Tempهای  دکمه

 هستند.  ( و )  ها به رنگ آبیاین دکمه

( در  و   )  های مورد نظر به رنگ نارنجیرا یکبار فشار دهید، دکمه  -Tempیا    +Tempی  اگر دکمه
زن به صورت چشمک  (set pointدمای هدف )مقدار  با  همراه  بار    3همزمان    به صورت  هادکمه و  آیند  می

داخل و دستگاه دمای    د نآیبه رنگ آبی در می  هاثانیه مجددًا دکمه  3بعد از گذشت    .شودنشان داده می 
 دهد.را نمایش می محفظه

ثانیه نگه دارید.   3( را برای  -Tempیا    +Temp)  هابرای تنظیم مقدار دمای هدف کافیست یکی از دکمه
زن به صورت چشمک(  set pointدمای هدف )مقدار  با  همراه  بار    3همزمان    به صورت  شده و  ها نارنجیدکمه

نارنجی ثابت در میدکمههنگامیکه    .شودنشان داده می   غیرفعال  های دیگرتمامی دکمه،  آیندها به رنگ 

]4Commented [DS :های جدید گذاشته شود. عکس 
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را   +Tempدهد. حال اگر دکمه  را نشان می  (set point)  هدف  یدمامقدار  شوند و دستگاه  )خاموش( می
درجه  دهم  دهید، دما یک    را فشار  -Tempرود و اگر دکمه  درجه به باال میدهم  یکبار فشار دهید، دما یک  

ها بردارید. پس دست خود را از روی دکمهرود. هنگامیکه دمای مورد نظر خود را تنظیم کردید، به پایین می 
آبی در می   ی ذکر شده،هادکمه  . شودثانیه دمای مورد نظر ذخیره می  3از گذشت   آیند و تمامی به رنگ 

 شوند.مجددًا فعال می دیگر هادکمه

 

 

 داخل محفظه درجه باالی دمای    5در انکوباتورهای حرارتی دمای مطلوب قابل تنظیم از  
 باشد.گراد میدرجه سانتی 80درجه( الی  20)حداقل 

 

 

از   تنظیم  قابل  دمای  یخچالدار  انکوباتورهای  سانتی70الی    درجه  -5در  درجه  گراد + 
 باشد.می

 

 

 20حداقل  )   داخل محفظهدرجه باالی دمای    5دمای مطلوب قابل تنظیم از  ها  در آون
 باشد.گراد میدرجه سانتی 300( الی درجه

 

 

می که  از  همانطور  باالتر  دمای  برای  معمواًل  آون  دستگاه  از  استفاده   70دانید  درجه 
دستگاهمی مداوم  طور  به  در صورتیکه  از  شود.  کمتر  دمای  در  را  آون  درجه   70های 

نمایید، الزم است بعضی از پارامترهای کنترلر تغییر یابد. جهت این کار با  استفاده می
 د.تماس بگیری FGبخش خدمات 

 

 تایمر  2-6

باشند. برای نمایش و تنظیم زمان پایان کار میتایمرهای هوشمند هستند که    -Timeو    +Timeهای  دکمه
رسد،  می  (set pointهدف )تایمر هوشمند به این معنی است که تایمر از زمانیکه دمای محفظه به دمای  

 هستند.( و) ها به رنگ آبیدر ابتدا این دکمه. شودفعال می

( در  و)  های مورد نظر به رنگ نارنجیرا یکبار فشار دهید، دکمه  -Timeیا    +Timeی  اگر دکمه
  .شودنشان داده میزن  به صورت چشمک  زمان پایان کاربا  همراه  بار    3همزمان    به صورت  هادکمه آیند و  می
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را نمایش   داخل محفظهو دستگاه دمای    دن آیبه رنگ آبی در می  هاثانیه مجددًا دکمه   3بعد از گذشت  
 دهد.می

ثانیه نگه دارید.   3( را برای  -Timeیا    +Time)ی  هاکافیست یکی از دکمه  زمان مورد نظربرای تنظیم مقدار  
نشان زن  به صورت چشمکزمان پایان کار  مقدار  با  همراه  بار    3همزمان    به صورت  شده و  نارنجی  اهدکمه

)خاموش(   های دیگر غیرفعالآیند، تمامی دکمهها به رنگ نارنجی ثابت در میدکمه  هنگامیکه  .شودداده می
زمان  را یکبار فشار دهید،    +Timeدهد. حال اگر دکمه  را نشان می  زمان پایان کارشوند و دستگاه مقدار  می

 زمانرود. هنگامیکه  به پایین می   ثانیهیک    مانز را فشار دهید،    -Timeرود و اگر دکمه  به باال می   ثانیهیک  
مورد نظر  زمانثانیه  3ها بردارید. پس از گذشت مورد نظر خود را تنظیم کردید، دست خود را از روی دکمه

 شوند. دیگر مجددًا فعال می  یهاآیند و تمامی دکمه های ذکر شده، به رنگ آبی در میشود. دکمهذخیره می

 

گیرد  " قرار میoffشدن زمان تنظیم شده، دستگاه به طور اتوماتیک در مد "پس از سپری  
شوند و نمایشگر دستگاه  )فن، المنت، کمپرسور( خاموش می  های دستگاهو کلیه المان 

 زند.چشمک میو دمای محفظه  ENDبه طور متناوب بین 
 

 
 شود. رسد، فعال میمی (set pointهدف )تایمر از زمانیکه دمای محفظه به دمای 

 

 

تایمر   زمان  برق،  و وصل  قطع  باز می  Resetدر صورت  اولیه  تنظیم  زمان  به  و  شود 
 گردد.می

 

 

( در صورتیکه زمان تایمر را تغییر دهید، دستگاه  Start)  زمانیکه دستگاه در حال کار است
مجدد، عدد    Startکند و در صورت قطع و وصل برق و یا  جدید کار می  بر اساس عدد

 شود.جدید در حافظه ذخیره نمی

 

 تنظیم حداکثر دمای مجاز   3-6

 نیا.  کندیم  محافظت  ناخواسته  ی دما  شیافزا  برابر  در  آن  داخل  مواد  و  دستگاه  از  یمنیا  ترموستات
  ی اشکال  هرگونه  بروز  صورت  در  تا  شده  داده  قرار  دستگاه  در  ییاروپا  یاستانداردها  نی آخر  با  مطابق  ترموستات

 داخل  مواد  تا   ردیبگ  دست  به  را   حرارت  کنترل  شده،  میتنظ  یدما  از  محفظه   یدما  ش یافزا  و   کنترلر  عملکرد  در
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 ممکن  شودی م  انجام  ی منیا  ترموستات  توسط  حرارت  کنترل  کهیهنگام  است  یهی بد .  ندینب  بیآس  دستگاه
 .شود ادیز دما نوسان است

 Max(، اگر دمای دستگاه به دالیل غیر مترقبه باالتر از مقدار  Maxبا تنظیم کردن حداکثر دمای مجاز )
کند. در این صورت کنترلر دوم، شود و از باال رفتن دما جلوگیری می برود، کنترلر دوم دستگاه وارد عمل می

( )   TWWکند، عالمت  منی قطع میزمانیکه ترموستات ای  دارد.نگه می   Maxدمای دستگاه را بر روی  
 شود.  ظاهر می

 ( است. )  باشد که در ابتدا به رنگ آبی برای نمایش و تنظیم حداکثر دمای مجاز می Maxی دکمه

به   دکمه آید و  ( در می)   ی مورد نظر به رنگ نارنجی را یکبار فشار دهید، دکمه  Maxی  اگر دکمه
بعد از گذشت   .شودنشان داده میزن  به صورت چشمک  مقدار حداکثر دمابا  همراه  بار    3همزمان    صورت

 دهد.را نمایش می داخل محفظهو دستگاه دمای  آیدثانیه مجددًا دکمه به رنگ آبی در می  3

 به صورت  شده و  نارنجی دکمهثانیه نگه دارید.  3را برای  Maxی کافیست دکمه حداکثر دمابرای تنظیم 
به رنگ   هنگامیکه دکمه  .شودنشان داده میزن  به صورت چشمک  حداکثر دمامقدار  با  راه  همبار    3همزمان  

را  حداکثر دما  شوند و دستگاه مقدار  )خاموش( می  های دیگر غیرفعالد، تمامی دکمهمآنارنجی ثابت در  
هنگامیکه   افزایش دهید.، مقدار حداکثر دما را کاهش یا Maxی توانید توسط دکمه می دهد. حال نشان می 

مورد    دمایثانیه  3بردارید. پس از گذشت  مورد نظر خود را تنظیم کردید، دست خود را از روی دکمه دمای
 شوند.ها دیگر مجددًا فعال میآید و تمامی دکمهذکر شده، به رنگ آبی در می یشود. دکمهنظر ذخیره می

 

کند، نشانه اشکالی در  ترموستات ایمنی مرتبًا قطع میدر صورتیکه در طول کار دستگاه،  
 باشد. لطفًا حتمًا با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.دستگاه می

 

 تنظیم حداقل دمای مجاز   4-6

 Minاز مقدار    ترپایین(، اگر دمای دستگاه به دالیل غیر مترقبه  Minبا تنظیم کردن حداقل دمای مجاز )
کند. در این صورت کنترلر دوم، دما جلوگیری می  آمدن  پایینشود و از  م دستگاه وارد عمل میبرود، کنترلر دو

( )   TWWکند، عالمت  زمانیکه ترموستات ایمنی قطع می  دارد.نگه می  Minدمای دستگاه را بر روی  
 شود.  ظاهر می
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(، دما را کنترل Minهایی که سیستم برودتی ندارند، کمترین میزان مجاز دما )در دستگاه
 کند.ارسال می Emailو  SMS، هشدارکند و فقط نمی 

 ( است.)  باشد که در ابتدا به رنگ آبیبرای نمایش و تنظیم حداقل دمای مجاز می Minی دکمه

به    دکمهآید و  ( در می)   ی مورد نظر به رنگ نارنجیرا یکبار فشار دهید، دکمه  Minی  اگر دکمه
بعد از گذشت   .شودنشان داده میزن  به صورت چشمک  مقدار حداقل دما با  همراه  بار    3همزمان    صورت

 دهد.را نمایش می داخل محفظهو دستگاه دمای  آیدثانیه مجددًا دکمه به رنگ آبی در می  3

 صورت  به  شده و  نارنجی  دکمهثانیه نگه دارید.    3را برای    Minی  کافیست دکمه  دما  قلحدابرای تنظیم  
به رنگ   هنگامیکه دکمه  .شودنشان داده میزن  به صورت چشمک  دما   قلحدامقدار  با  همراه  بار    3همزمان  

را  دما    قلحداشوند و دستگاه مقدار  )خاموش( می  های دیگر غیرفعالد، تمامی دکمهمآنارنجی ثابت در  
هنگامیکه    دما را کاهش یا افزایش دهید.  قل، مقدار حداMinی  توانید توسط دکمه می دهد. حال  نشان می 

مورد    دمایثانیه  3بردارید. پس از گذشت  مورد نظر خود را تنظیم کردید، دست خود را از روی دکمه دمای
 شوند.ها دیگر مجددًا فعال میآید و تمامی دکمهذکر شده، به رنگ آبی در می یشود. دکمهنظر ذخیره می

 

کند، نشانه اشکالی در  کار دستگاه، ترموستات ایمنی مرتبًا قطع میدر صورتیکه در طول  
 باشد. لطفًا حتمًا با مرکز خدمات پس از فروش شرکت تماس بگیرید.دستگاه می

 

 دستگاهکالیبره کردن  5-6

  

 تنظیم دریچه تخلیه هوا 6-6

هوای تازه به داخل محفظه را توانید میزان هوای خروجی و میزان ورود  با باز کردن دریچه تخلیه هوا می
شود که این دکمه در ابتدا به رنگ انجام می  Ventی  تنظیم دریچه تخلیه هوا توسط دکمه  تنظیم نمایید.

 باشد.( می)  آبی

 
 دمایی دستگاه تأثیر منفی بگذارد.  باز کردن دریچه تخلیه هوا ممکن است در هم

 

]5Commented [DS : !این بخش نوشته شود 
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  به   دکمه  و  دیآیم  در(  )   ینارنج  رنگ  به  نظر  مورد  ی دکمه  د،یده  فشار  کبار ی   را  Vent  یدکمه  اگر
بودن دریچه  مقدار  با  همراه  بار  3  همزمان  صورت  از  بعد .  شودی م  داده  نشان  زنچشمک   صورت  به  باز 
 .دهدیم شینما را داخل محفظه یدما  دستگاه و  دیآیم در یآب رنگ به دکمه مجدداً  هیثان 3 گذشت

 دکمه ثانیه نگه دارید.    3را برای    Ventی  کافیست دکمهمیزان باز بودن دریچه تخلیه هوا  برای تنظیم  
نشان داده زن  به صورت چشمک  باز بودن دریچهمقدار  با  همراه  بار    3همزمان    به صورت  شده و  نارنجی

شوند )خاموش( می  غیرفعالهای دیگر  د، تمامی دکمهمآ به رنگ نارنجی ثابت در    هنگامیکه دکمه  .شودمی
، میزان باز بودن دریچه Ventی  توانید توسط دکمهمیدهد. حال  را نشان می باز بودن دریچه  و دستگاه مقدار  

مورد نظر خود را   مقدارهنگامیکه    .رود(به باال و پایین می   درصد  10)این میزان    را کاهش یا افزایش دهید
شود. مورد نظر ذخیره می  مقدارثانیه    3بردارید. پس از گذشت    تنظیم کردید، دست خود را از روی دکمه

 شوند.ها دیگر مجددًا فعال میآید و تمامی دکمهذکر شده، به رنگ آبی در می  یدکمه

 

 USBهای دستگاه به انتقال گزارش 7-6

دکمه  توانیم    Exportی  توسط  فلش  گزارشمی  وارد  را  دستگاه  به   هنگامیکه.  نماییم  USBهای  فلشی 
فلش را به دستگاه وصل    اما هر زمانیکه)خاموش( است.    ی ذکر شده غیرفعالنباشد، دکمه  صلدستگاه و 

 . آید( در می)  به رنگ آبی دکمه نمایید،

  به   دکمه  و  دیآیم  در(  )  ینارنج  رنگ  به  نظر  مورد  یدکمه  د،یده  فشار  کباری  را   Export  یدکمه  اگر
 هیثان  3  گذشت  از  بعد.  شودیم  داده  نشان  زنچشمک  صورت   به  "Expپیام "  با  همراه  بار  3  همزمان  صورت
 .دهدیم شینما را داخل محفظه ی دما دستگاه و دیآیم در  یآب رنگ به دکمه مجدداً 

پیام با  همراه  بار    3همزمان    به صورت  شده و  نارنجی  دکمه ثانیه نگه دارید،    3را برای    Exportی  اگر دکمه
"Exp"  چشمک صورت  می زن  به  داده  دکمه  .شودنشان  در    هنگامیکه  ثابت  نارنجی  رنگ  تمامی مآبه  د، 

باشد،  ی فلش فضای کافی وجود داشته در حافظه درصورتیکه. شوند)خاموش( می های دیگر غیرفعالدکمه

به رنگ سبز  را به صورت عددی نمایش ( در می)   دکمه  ارسال گزارش  آید و همزمان دستگاه درصد 
به   Exportی  ها مجدداً فعال شده، دکمه فرآیند انتقال با موفقیت انجام شود، تمامی دکمه   چنانچه  دهد.می

 دهد. را نشان می   داخل محفظهآید و دستگاه دمای رنگ آبی در می
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آید و صفحه نمایش  در می  ()   مادامی که فرآیند انتقال با موفقیت انجام نشود، دکمه به رنگ قرمز
آید و دستگاه  پس از آن دکمه به رنگ آبی در می  زن نشان می دهد." را به صورت چشمکErrبار پیام "  3

 دهد.را نشان می  محفظه داخلدمای 

 شود. )خاموش( می غیرفعال Exportی فلش را از دستگاه جدا نمایید، دکمه هرگاهدر هر حالتی 

 

 وارد کردن برنامه به دستگاه  8-6

 هنگامیکه وارد دستگاه نماییم.    USBها و تنظیمات را از فلش  می توانیم برنامه  Importی  توسط دکمه
فلش را به دستگاه    اما هر زمانیکه)خاموش( است.    ی ذکر شده غیرفعالنباشد، دکمه   صلفلش به دستگاه و 

فایل مربوطه در فلش موجود . درصورتیکه  آید( در می)  به رنگ آبی  Exportوصل نمایید، تنها دکمه  

 آید.( در می)  هم به رنگ آبی Importی باشد، دکمه 

  به   دکمه  و  دیآیم  در(  )   ینارنج  رنگ  به  نظر  مورد  یدکمه  د،یده  فشار   کباری   را  Import  یدکمه  اگر
 هیثان  3  گذشت  از  بعد.  شودیم   داده  نشان  زنچشمک  صورت   به  "Impپیام "  با  همراه  بار  3  همزمان  صورت
 .دهدیم شینما را داخل محفظه ی دما دستگاه و دیآیم در  یآب رنگ به دکمه مجدداً 

( در )  به رنگ سبز  دکمهثانیه نگه دارید.    3را برای    Importی  برای وارد کردن برنامه به دستگاه، دکمه
یند انتقال با موفقیت انجام آفر   درصورتیکهدهد.  " را نمایش میWaitی نمایش پیام ثابت "آید و صفحه می

. پس از آن دکمه به رنگ دهدنمایش میزن  " را به صورت چشمکSaveبار پیام "  3شود، صفحه نمایش  
 . دهدرا نشان می داخل محفظهآید و دستگاه دمای آبی در می 

انجام نشود، دکمه به رنگ قرمز انتقال با موفقیت  آید و زن در می( چشمک)   مادامی که فرآیند 
رنگ آبی در پس از آن دکمه به  دهد.  زن نمایش می" را به صورت چشمکErrبار پیام "  3صفحه نمایش  

 دهد.را نشان می داخل محفظهآید و دستگاه دمای می

حالتی   هر  را    هرگاه در  نماییدفلش  جدا  دستگاه  دکمه از  )خاموش(   غیرفعال  Exportو    Importهای  ، 
 شوند. می
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 المپ دستگاه  9-6

)   آبی باشد که در ابتدا این دکمه به رنگ  ی المپ برای خاموش و روشن کردن المپ دستگاه میدکمه

 باشد.( است. آبی بودن این دکمه به معنی خاموش بودن المپ دستگاه می

 در (  )  ینارنج  رنگ  به  نظر   مورد  یدکمهی المپ را یکبار فشار دهید،  اگر المپ خاموش باشد و دکمه
 از  بعد. شودی م داده نشان زنچشمک  صورت به " offپیام "  با همراه بار 3 همزمان  صورت به دکمه  و دیآیم

 .دهدیم شینما را داخل محفظه یدما  دستگاه و  دیآیم در یآب رنگ به دکمه مجدداً  هیثان 3 گذشت

 پثانیه نگه دارید، ابتدا دستگاه وضعیت الم  3ی آن را برای  در صورتیکه المپ خاموش باشد و دکمه
"(off  را )"جدید المپدستگاه وضعیت  سپس  دهد،  زن نمایش میبار به صورت چشمک  3  "(on را نشان )"

داخل  دستگاه دمای    بعد از آن  .شودالمپ دستگاه روشن می  و  ()   آیددکمه به رنگ سبز در می  .میدهد
 دهد.را نمایش می محفظه

)   ینارنج  رنگ  به  نظر  مورد  ی دکمهی المپ را یکبار فشار دهید،  باشد و دکمه  روشنالمپ    در صورتیکه

.  شود ی م  داده  نشان  زنچشمک  صورت  به  "onپیام "  با   همراه  بار  3  همزمان  صورت  به  دکمه   و  دیآیم  در(  
 .دهدیم  شینما  را   داخل محفظه  ی دما  دستگاه  و  دیآیم  در  سبز  رنگ   به  دکمه  مجدداً   هیثان  3  گذشت  از  بعد

 ابتدا دستگاه وضعیت المپثانیه نگه دارید،    3ی آن را برای برای  مادامی که المپ روشن باشد و دکمه

"(on  را )"دهد، سپس دستگاه وضعیت جدید المپزن نمایش میبار به صورت چشمک  3  "(off را نشان )"

داخل  بعد از آن دستگاه دمای    . شودمی  خاموش (، المپ دستگاه  )  آیددر میآبی  میدهد. دکمه به رنگ  
 دهد.را نمایش می محفظه

 

 Wi-Fiاتصال دستگاه به   10-6

اتصال    Wi-Fiی  دکمه دادن وضعیت  Wi-Fiو قطع  برای  نشان  و همچنین  اتصال  دستگاه   Wi-Fiهای 

باشد. آبی بودن این دکمه بدین معناست  ( می )  این دکمه به صورت پیش فرض به رنگ آبیباشد.  می
 یکربندی نشده است.پ Wi-Fiکه 
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آید و  در میزن  چشمک  ()   را یکبار فشار دهید، دکمه به رنگ نارنجی  Wi-Fiی  در صورتیکه دکمه
ثانیه دکمه به رنگ آبی در    3بعد از    دهد.وضعیت اتصال را نشان میزن  به صورت چشمکدستگاه  همزمان  

 دهد.را نشان میداخل محفظه آید و دستگاه دمای می

ثانیه نگه دارید، دکمه به   3را    آن و    )دکمه به رنگ آبی باشد(  پیکر بندی نشده باشد   Wi-Fiدر حالتیکه  

مشاهده اینترنت  در  را    192.168.1.1ی  توانید صفحه حال میآید.  ( در میAP)  زن( چشمک)  سبزرنگ  
مورد نظر خود را    APشود.  های موجود نشان داده میAPو فهرستی از    FGکنید. در این صفحه، لوگوی  

موفقیت آمیز   APی اتصال کلیک کنید. مادامی که اتصال به  انتخاب کنید، رمز آن را وارد نمایید و روی دکمه
کند  را ذخیره می  APشود. دستگاه تنظیمات  دستگاه قطع می  APظاهر و اتصال  پیام موفقیت    بود، صفحه 

 و دستگاه در حالت متصل خواهد بود.  آیددر میبه رنگ سبز ثابت    Wi-Fi  دکمهشود.  متصل می  APو به  
 شود.  پیام عدم موفقیت به کاربر نشان داده میدر صورتیکه اتصال موفقیت آمیز نباشد، 

 1آید و هر  )مد فعال( در می   دستگاه به اینترنت و سرور متصل باشد، دکمه به رنگ سبز  در حالتیکه
ثانیه نگه   10فرستد. در حالت اتصال اگر دکمه را برای  ر میبه سروهای خود را به صورت آنالین  دقیقه داده

 آید. شود و دکمه به رنگ آبی در میدارید، پیکربندی حذف می 

ثانیه نگه دارید، اتصال به سرور قطع   3دکمه را برای    در حالتیکه دستگاه به اینترنت و سرور متصل باشد،
خاموش   Wi-Fi)زمانی که    آید و در همین حالتدر میو دکمه به رنگ آبی    شودخاموش می  Wi-Fiشود و  می

 شود. ثانیه نگه دارید، دستگاه به اینترنت و سرور متصل می 3را برای  Wi-Fiاست(، اگر دکمه 

آید. دکمه را فشار ( در می)  در حالتیکه دستگاه به اینترنت و سرور متصل نباشد، دکمه به رنگ قرمز
 آید.  )مد غیرفعال( در می   شود و دکمه به رنگ آبی مورد نظر برسید. حال پیکربندی حذف می  APدهید تا به  

دستگاه به اینترنت و سرور متصل  باشد و اتصال مجدداً برقرار شود،    ()  اگر هنگامیکه دکمه قرمز
 فرستد. های خود را به صورت آنالین به سرور میداده دقیقه 1آید و هر شده و دکمه به رنگ سبز در می

 

 سنسور دمای خارجی 11-6

نمایش دمای خارجی دستگاه می  External Sensor  یدکمه ابتدابرای  در  که   خاموشاین دکمه    باشد 

 . آیددر می( )  به رنگ آبیدکمه  باشد. اگر سنسور دما را نصب کنید،)غیرفعال( می

]6Commented [DS : ،بعد از آماده شدن برد دستگاه
مورد بررسی مجدد قرار گیرد   Wi-fiحتماً قسمت 

 . Wi-fiمخصوصاً بخش تغییر رنگ دکمه 
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آید و همزمان زن در می( چشمک)  دکمه به رنگ نارنجیرا یکبار فشار دهید،    EXTدر صورتیکه دکمه  
ثانیه دکمه به رنگ آبی در   3دهد. بعد از  را نشان می  مقدار دمای خارجی زن  دستگاه به صورت چشمک

 دهد.را نشان می داخل محفظهدمای  ،دستگاهد. حال آیمی

مقدار دمای آید و  ( در می)  ثانیه نگه دارید، دکمه به رنگ سبز  3رای  را ب  EXTدر صورتیکه دکمه  
ثانیه نگه   3اگر میخواهید دمای دستگاه را ببینید، دکمه سبز را    دهد.نشان می   به صورت ثابت  خارجی را

 دهد.را نشان می  داخل محفظهدارید تا دکمه به رنگ آبی تغییر کند. حال دستگاه دمای 

 

 FGاتصال اپلیکیشن  12-6

را روی مد پروگرام  Appی  دکمه  این دکمه به صورت پیش فرض غیرفعال کند.  اجرا می  App، دستگاه 

( در )   به رنگ آبی  Appی  ای از طریق اپلیکیشن وارد دستگاه شود، دکمهاگر برنامهت.  )خاموش( اس
 آید.  می

آید و همزمان  زن در می( چشمک)   را یکبار فشار دهید، دکمه به رنگ نارنجی  Appدر صورتیکه دکمه  
آید و  آبی در میثانیه دکمه به رنگ    3دهد. بعد از  را نشان می  "Appپیام "زن  دستگاه به صورت چشمک

 دهد.را نشان می داخل محفظهدستگاه دمای 

ی مربوطه  و دستگاه با برنامه(  )   ثانیه نگه دارید، دکمه به رنگ سبز  3را برای    Appدر صورتیکه دکمه  
ثانیه پیام   3آید و برای  هنگامیکه کار برنامه به اتمام رسید، دکمه به رنگ آبی در می.  کندشروع به کار می

"Endدهد.را نشان می   داخل محفظهشود سپس دستگاه دمای " در صفحه نمایش ظاهر می 

 

شود. دکمه به رنگ آبی در ثانیه نگه دارید، برنامه متوقف می  3در حالیکه دکمه سبز است آن را  اگر  
نشان   را   داخل محفظهشود. بعد از آن دستگاه دمای  ثانیه نمایش داده می  3" برای  Stopآید و پیام "می
 دهد.می
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 USBریزی از طریق برنامه  13-6

)خاموش(   غیرفعالباشد که به صورت پیش فرض این دکمه  ریزی دستگاه میبرای برنامه  USBدکمه  
  به رنگ آبی   USBی  دکمه صل نمایید و فایل مربوطه در فلش موجود باشد،  و است. اگر فلش را به دستگاه  

 آید. ( در می)

آید و همزمان  زن در می( چشمک)   دکمه به رنگ نارنجیدر صورتیکه این دکمه را یکبار فشار دهید،  
آید و  ثانیه دکمه به رنگ آبی در می   3دهد. بعد از  را نشان می  " USBپیام "زن  دستگاه به صورت چشمک

 دهد.را نشان می داخل محفظهدستگاه دمای 

ی مربوطه  و دستگاه با برنامه(  )  ه نگه دارید، دکمه به رنگ سبز ثانی  3را برای    USBدر صورتیکه دکمه  
ثانیه   3آید و برای  به اتمام رسید، دکمه به رنگ آبی در می   ریزیهنگامیکه کار برنامه.  کندشروع به کار می

 دهد.را نشان می داخل محفظهشود سپس دستگاه دمای " در صفحه نمایش ظاهر میEndپیام "

شود. دکمه به رنگ آبی در ثانیه نگه دارید، برنامه متوقف می  3دکمه سبز است آن را  در حالیکه  اگر  
را نشان   داخل محفظهشود. بعد از آن دستگاه دمای  ثانیه نمایش داده می  3" برای  Stopآید و پیام "می
 دهد.می

 دهد.قطع شود، برنامه به کار خود ادامه می USBاگر در حین کار 

 

 Powerدکمه  14-6

  است. ()  باشد که در ابتدا به رنگ آبیبرای خاموش و روشن کردن دستگاه می Powerدکمه 

آید و زن در می( چشمک)  را یکبار فشار دهید، دکمه به رنگ نارنجی  Power  در صورتیکه دکمه
آید  ثانیه دکمه به رنگ آبی در می  3دهد. بعد از  " را نشان میonپیام "زن  همزمان دستگاه به صورت چشمک

 دهد.را نشان می داخل محفظهو دستگاه دمای 
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نشان داده و تمامی بار    3" را  offصفحه نمایش پیام "ثانیه نگه دارید،    3را برای    Powerدر صورتیکه دکمه  
اگر کاربر دکمهوش می( و صفحه نمایش خامPower)بجز کلید    ها، کلیدهااعالن ی  شوند. در این حالت 

Power    ،آید و همزمان دستگاه به صورت زن در می( چشمک)  دکمه به رنگ نارنجیرا یکبار فشار دهد
همچنان چیزی  آید و دستگاه  ثانیه دکمه به رنگ آبی در می   3دهد. بعد از  " را نشان می offزن پیام "چشمک

 دهد.نمایش نمی 

به صورت   بار  3" را  offپیام "ابتدا  صفحه نمایش  ثانیه نگه دارید،    3را برای    Powerمه  در صورتیکه دک
 شوند ها، کلیدها و صفحه نمایش روشن میحال تمامی اعالن  .دهد" را نشان میonسپس پیام " و    زنچشمک

 دهد.را نشان می داخل محفظهو دستگاه دمای 

 

 توضیحات مربوط به خطاها:  7
1-7 Sensor Fail : 

 Dual) ها برای کنترل دما و دیگری برای ترموستات دومداخلی که یکی از آن سنسور دما  2دستگاه دارای 

Safety  )( به  )  و عالمت خطر   ()   باشد. اگر هر کدام از سنسورها قطع شود، هشدار سنسور می
زند تا زمانیکه سنسور  دهد و بوق میدستگاه به کار خود ادامه می  .آینددر می  گ قرمز نبه ر طور همزمان  

دستگاه درست شود. پس از قطع شدن هر کدام از سنسورها لطفًا در اسرع وقت با واحد خدمات پس از  
افتد تا زمانیکه مشلک خرابی تا سنسور خراب شد، دستگاه کاماًل از کار می  2فروش تماس بگیرید. اما اگر هر  

 رفع شود.   سنسورها

 

2-7 TWW : 

که برای دستگاه تعریف کردیم باالتر برود یا هنگامیکه دمای دستگاه   Maxزمانیکه دمای دستگاه از دمای  
دستگاه  که برای دستگاه تعریف کردیم پایین تر برود، کنترل دوم دستگاه شروع به کنترل کردن    Minاز دمای  

بوق    آیند.مزمان به رنگ قرمز در می( به طور ه)   ( و عالمت خطر)  TWWکند و هشدار  می
های دستگاه را لمس نکند، فعال بوق دستگاه تا زمانیکه کاربر یکی از دکمههمچنین . شوددستگاه فعال می

 ماند.می
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3-7 Condenser : 

از حد مجاز بیشتر شود، های یخچالدار میکندانسور مربوط به دستگاه باشد. زمانیکه دمای کندانسور 

( به طور همزمان به )   ( و عالمت خطر)  شود و هشدار کندانسورخاموش میسیستم سرمایشی  
های  همچنین بوق دستگاه تا زمانیکه کاربر یکی از دکمه  .شودبوق دستگاه فعال میآیند.  رنگ قرمز در می

  ماند.دستگاه را لمس نکند، فعال می

 

ماه یکبار کندانسور تمیز شود و اگر هشدار کندانسور فعال شد، ابتدا    3بهتر است هر  
در صورتیکه کندانسور دستگاه تمیز بود، با واحد  از تمیز بودن آن اطمینان حاصل کنید.  

از فروش تماس حاصل نمایید. در غیر این صورت دستگاه را خاموش   خدمات پس 
 س مجددًا دستگاه را روشن نمایید.  کرده و کندانسور را تمیز کنید سپ

 

 

 های دستگاه:توضیحات مربوط به وضعیت  8
1-8 Start time : 

( می کنید، start)  را اجرازمانیکه دستگاه  از  یعنی شمارنده    ،()  شودهنگامیکه این چراغ روشن می
 کند. شروع به کار می

 

2-8 SP Time: 

( set point)  ی هدفدمابه  یعنی شمارنده از زمانیکه دستگاه    ،()  شودهنگامیکه این چراغ روشن می
 کند.  ، شروع به کار میرسدمی

 

3-8 Ramp : 
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بیاورد.   درجه در هر دقیقه دستگاه باال  0.1درجه یا    1تواند سرعت باال آمدن دما را بین  کاربر میدر رمپ  
)به طور مثال کاربر دستگاه    یده باشدنرس  (set pointدمای هدف )زمانیکه رمپ فعال باشد و هنوز دستگاه به  

آید. وقتیکه  زن در می( چشمک)  درجه نرسیده(، رمپ به رنگ سفید  40درجه گذاشته اما به    40را روی  
آید. اگر دستگاه خاموش باشد و مد میبرسد، چراغ رمپ به رنگ سفید ثابت در  ( set pointدمای هدف )به 

ماند. وقتیکه مد رمپ غیر فعال باشد، چراغ به رنگ سفید ثابت میرمپ فعال باشد، باز هم چراغ رمپ  
 باشد. مذکور خاموش می

توانید سرعت گرم یا سرد شدن دستگاه را تنظیم نمایید. این عملکرد در با تنظیم شیب حرارتی شما می
 . باشدها جهت جلوگیری از استرس در فرآیند حرارتی و برودتی مناسب میبسیاری از آزمایشگاه

کند. باشد یعنی رمپ کار نمی  offباشد. در صورتیکه عدد رمپ روی قابل تنظیم می  10الی  0عدد رمپ از 
ترین حالت ممکن به کند و در سریع( کار میset point) در این حالت دستگاه تنها مطابق دمای تنظیم شده

دمای    ،زمان استارت کردن دستگاهرسد. اگر رمپ را روی عدد خاصی تنظیم نمایید، از  دمای مورد نظر می
شود. عدد داده می  " نمایشSPRاین ست پوینت "شود که  دیدی برای دستگاه تعریف میمجازی جهدف  

باشد یعنی ست پوینت مجازی هر یک دقیقه بر اساس عدد رمپ عوض  می  درجه بر دقیقهرمپ بر اساس  
 شود. می

است. در   1باشد و عدد رمپ  درجه می  SP  100باشد، ست پوینت  درجه می  22برای مثال دمای حاضر  
. در یک  درجه برسد  23کند تا به  ای کار میشود و دستگاه به گونهمی   SPR  23دقیقه اول    1این حالت در  

درجه برسد و به همین   24کند تا به عدد  ای کار میشود و دستگاه به گونهمی   SPR  24دقیقِه بعدی عدد  
 درجه( برسد.  100) کند تا به ست پوینت اصلیجدیدی تعریف می SPRترتیب دستگاه هر یک دقیقه 

 

باشد و زمانیکه رمپ خاموش  گرم شدن دستگاه می افزایش زمانتنظیم رمپ جهت 
  رسد.می SPترین زمان ممکن به باشد، دستگاه در سریع

 

 
 باشد.دقیقه میبر   عدد رمپ بر اساس درجه

 

 
   شود.نمایش داده نمی  SPRزمانیکه رمپ خاموش باشد، 
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 : شنیکیفینوتتوضیحات مربوط به  9
1-9 Defrosting and auto defrosting: 

)یعنی در هر   فعال کرده باشد  FG Labرا در اپلیکیشن  (  auto defrost)  زدایی اتوماتیکیخ  اگر کاربر مد
درجه سانتی گراد، این چراغ   5های زیر انجام شود(، در دمای  زداییعملیات یخبازده زمانی به طور اتوماتیک  

باشد، این چراغ  می   زدایییخشود. هنگامیکه دستگاه در حال انجام عملیات  روشن می   ()  به رنگ سفید
 .آیدزن در میبه رنگ سفید چشمک

 

درجه   15باشد، دمای دستگاه تا می زدایییخ حال انجام عملیات  هنگامیکه دستگاه در
 باشد. می نرمالرود و مجددًا به پایین بر میگردد. این تغییر دما به باال می

 

  زدایی ، مد یخFG Labدر نرم افزار  زدایی را انجام دهد، باید  اگر کاربر بخواهد به صورت دستی عملیات یخ
(defrost را فعال کند. ز ) زدایی به صورت دستی در حال اجرا است، این چراغ به صورت مانیکه عملیات یخ

 آید. زن در میچشمک

 

2-9 Fan off : 

نماید.   خاموشرا    دستگاهفن    ،باشدهنگامیکه دستگاه روشن می  FG Labتواند از طریق نرم افزار  کاربر می
نباشد.   ممکن است کارکرد دستگاه دیگر مطابق با دیتاشیت  ،کندو در زمانیکه فن دستگاه را خاموش می

( برای Warning)  هشدارهمچنین عملکردهایی مثل هم دمایی از بین برود یا بدتر شود. به همین دلیل یک  

) نارنجی  Fan off، چراغ این حالت تعریف شده است تا هنگامیکه دستگاه بدون فن مشغول کار است
های دستگاه را  همچنین بوق دستگاه تا زمانیکه کاربر یکی از دکمه  .شودو بوق دستگاه فعال میشود  می  (

 ماند. لمس نکند، فعال می 

 

3-9 Lock: 
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تواند کنترلر دستگاه را قفل کند، هیچ کسی به جز کاربر تعریف شده نمی  FG Labاگر کاربر از طریق نرم افزار  

اگر کاربر بخواهد به کنترلر آید.  ( در می)   و چراغ قفل به رنگ سفید  دما یا تنظیمات دستگاه را تغییر دهد
 قفل دستگاه را باز کند.  ،دستگاه دسترسی داشته باشد، باید از طریق نرم افزار

 

4-9 Open door : 

 5شود. بعد از گذشت  ( روشن می)   اگر درب دستگاه را باز کنید، چراغ مربوط به درب به رنگ سفید 

بوق دستگاه تا زمانیکه   همچنین  شودآید و بوق دستگاه فعال می( در می)   دقیقه این چراغ به رنگ نارنجی
 ماند.مس نکند، فعال میهای دستگاه را لکاربر یکی از دکمه

 

5-9 Low battery: 

در ساعت    2به مدت  کنترلر    باشد. زمانیکه برق برود و دستگاه در حال کار باشد،دستگاه دارای باتری می
 باشد ی دستگاه خاموش میدر این حالت لک صفحه .کندرا ذخیره میتمامی مقادیر دستگاه هر یک دقیقه 

تواند الگ اندازد و کاربر میباشد(، اما دستگاه الگ را میکامل خاموش می)مشابه به اینکه دستگاه به طور  
اگر باتری در دستگاه نباشد، چراغ باتری فقط به رنگ مشاهده کند.    FG Labاز طریق نرم افزار    بعداً   دستگاه را

خاموش   شود. اگر در دستگاه باتری باشد و ولتاژ مناسب را داشته باشد، این چراغ( روشن می)   سفید

آید ( در می)   این چراغ به رنگ نارنجی  ،)عمر باتری رو به پایان باشد(  باشد. اما اگر ولتاژ باتری کم باشدمی
های دستگاه را لمس نکند،  همچنین بوق دستگاه تا زمانیکه کاربر یکی از دکمه  .شودو بوق دستگاه فعال می

 ماند.فعال می

 

6-9 Weekly running : 

در حال اجرا   Appیا    USBی موجود در  ه در مد برنامه هفتگی در حال کار است، از برنامهدستگا   هنگامیکه

، چراغ آن به رنگ سفید ثابت )باشدمیو هنگامیکه فعال    استباشد و این برنامه به صورت هفتگی  می
)مثاًل برای دستگاه تعریف شده که شود. زمانیکه دستگاه در مد پراگرام هفتگی خاموش باشد،  ( روشن می

]7Commented [DS : این بخش خوانده شود. نیاز به
 ویرایش دارد. 
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صبح   7گراد کار کند. ولی ساعت  درجه سانتی  37عصر دستگاه روی    5صبح تا    8ها از ساعت  در روز شنبه
آید بدین دلیل که کاربر  زن در میباشد، چراغ برنامه هفتگی به صورت سفید چشمککه دستگاه خاموش می

این مد در هر روز هفته .  (کندشروع به کار میمتوجه شود دستگاه خاموش است اما در زمان مشخص شده  
صبح   10ها از ساعت  عصر، یکشنبه  5صبح تا    7ها از ساعت  )به طور مثال شنبه  تنها یک شروع و پایان دارد

تواند در یک روز تنها  دمای مشخص کار کند. کاربر میدر  صبح    8عصر تا    5ها از ساعت  عصر، دوشنبه   2تا  
هنگامیکه کاربر برنامه هفتگی را مشخص و دستگاه طبق برنامه   (.یک بازده زمانی مشخص را تعریف کند

شود و فقط شمارش معکوس تا اتمام کار، شروع  ی دستگاه خاموش میهفتگی شروع به کار کرد، لک صفحه
   کند.به شمردن می

 

 قطع برق

زن " به صورت چشمکPC"  ،در صورت قطع برق در حین کار دستگاه، پس از وصل برق در صفحه نمایشگر
" جهت PCدهد ولی "شود. در این حالت دستگاه مطابق با آخرین تنظیمات به کار خود ادامه میظاهر می

را فشار دهید تا نمایشگر  ها  توانید یکی از شستی" می PCآید. جهت پاک کردن " اطالع کاربر به نمایش در می
 به حالت عادی باز گردد. 

 
 ماند.در صورت قطع برق کلیه تنظیمات در حافظه می

 

 

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

 

 نکات مهم در مورد تنظیمات کنترلر دستگاه 

 
 گردد.آخرین تنظیمات نمایشگر، کنترلر به صفحه اصلی باز میثانیه پس از  5

 

 

ها دوباره همه دکمهثانیه صبر نمایید تا    5جهت ذخیره شدن آخرین تنظیمات در کنترلر  
 فعال شوند.

 

]8Commented [DS : 3ثانیه است یا   5چک شود، آیا  
 ثانیه؟ 

]9Commented [DS :5   ثانیه؟  3ثانیه یا 
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 باشد. offبه منو تنظیمات بهتر است دستگاه در مد جهت ورود 

 

 

دقیقه و در    120های بدون فن  پایداری در دستگاهزمان تقریبی رسیدن دما به شرایط  
 باشد.دقیقه می 70دار های فندستگاه

 

 ( CIFو  CIFSدستگاه )سری کننده  توضیحاتی در خصوص سیستم سرد

 :  NONCUTتکنولوژی منحصر به فرد 

باشد. این تکنولوژی برای اولین دمای محفظه در حالت سرمایش میجهت کنترل    NONCUTتکنولوژی  
های انکوباتور یخچالدار به کار برده شد و باعث گردید تا بار در ایران توسط شرکت فن آزما گستر در دستگاه

درجه را نه تنها در حالت گرمایش بلکه در حالت سرمایش نیز تجربه کنند.  0.1نظیر ها دقت بیاین دستگاه
در این سیستم جهت کنترل سرما نیازی به قطع و وصل کمپرسور نیست )این کار قطعًا باعث کوتاه شدن  

اواپراتور کم و زیاد میعمر کمپرسور می شود که در نهایت میزان سرمای  گردد( بلکه میزان گاز ورودی به 
مصرف برق از دیگر مزایای  جویی قابل مالحظه درگردد. همچنین صرفهاواپراتور و محفظه داخلی کنترل می 

NONCUT  باشد.می 

 

 برفک زدایی:

زدایی باعث باشد و برفکهای برودتی میگیری برفک یکی از معضالت دستگاهدانید شلکهمانطور که می
گراد این مشلک را برطرف + درجه سانتی10توانسته برای دماهای باالتر از    NONCUTشود.  نوسان دما می

 نماید.

 زدایی سه راه کار وجود دارد: برای برفک ،Sورهای یخچالدار سری در انکوبات

 استفاده از برفک زدایی اتوماتیک. (1
 . FG Labاستفاده از برنامه برفک زدایی دستی در اپلیکیشن  (2
 گراد تنظیم نمایید. درجه سانتی 40دمای دستگاه را بصورت دستی برای نیم ساعت روی  (3
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 باشد.دستگاه همیشه بسته درب 

 

 
 وجود ندارد.زدایی برفکنیازی به گراد درجه سانتی+ 10جهت دماهای باالتر از 

 

 

صورتیکه   دمای  از  در  در  سانتی  10از    ترپاییندستگاه  طوالنی  درجه  مدت  برای  گراد 
 نجام دهید.ااتوماتیک یا دستی را زدایی برفکحتمًا  نمایید، استفاده می

 

 
 شود. عملکرد سیستم سرمایش میبرفک منجر به کاهش 

 

 زدایی دستی:جهت برفک 

 دقیقه تنظیم نمایید.  30گراد و زمان + درجه سانتی40دستگاه را در دمای  (1
 ها آب شوند.دقیقه صبر نمایید تا برفک 30درب دستگاه را ببندید و مدت  (2

 

 کارکرد دستگاه در دماهای کمتر از صفر درجه: 

از صفر درجه سانتیزمانیکه دستگاه در دمای   کار میکمتر  ممکن است در محفظه داخل و   ،کند گراد 
 اطراف آن مقدار کمی برفک شلک گیرد.

 

 

در صورتیکه برفک زیادی در اطراف درب شلک گیرد، کیپ بودن درب دستگاه را چک 
 نمایید.

 

کند، الیه گراد کار مییزمانیکه دستگاه بیشتر از یک روز به طور دائم روی دمای کمتر از صفر درجه سانت
ای شلک بگیرد )مقدار برفک بستگی به دما و  نازکی از برفک ممکن است در محفظه داخل و درب شیشه

 رطوبت محیط دارد( که این برفک تأثیری در عملکرد دستگاه ندارد. 
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اثر شلک اواپراتور کمتر  عملکرد سیستم سرمایش ممکن است در  گیری برفک بر روی 
زدایی نمایید. برای جلوگیری از این مورد، دستگاه را به صورت دستی برفک  شود. برای
 روز یکبار.  3مثال هر 

 

 ای دستگاه نگهداری، نظافت و سرویس دوره 10
 نگهداری  1-10

 

 

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

دستگاه را توسط کلید پاور در صورت عدم استفاده از دستگاه به مدت طوالنی،  ➢
 (.11  خاموش نمایید )بخش

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

 ید. در هنگام رعد و برق دستگاه را از برق بکش ➢

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

 

 نظافت دستگاه  2-10
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 خطر الکتریکی
 خطر مرگ

 ها و یا سایر نقاط جهت نظافت دستگاه از پاشیدن آب به داخل محفظه، سینی
 دستگاه اکیدًا خودداری نمایید.

  تمیز کردن دستگاه آن را از برق بکشید. قبل از 

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

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

 نمایید.دار استفاده جهت نظافت دستگاه، از یک دستمال نم  ➢

 .هرگز از مواد اسیدی جهت نظافت دستگاه استفاده ننمایید 

 یا مواد پاک اللک  تینر،  به  آغشته  کننده جهت تمیز کردن دستگاه از دستمال 
از بین رفتن رنگ و آسیب به محفظه داخلی استفاده ننمایید. این کار باعث  

 گردد. دستگاه می

 های پالستیکی و کنترلر دستگاه  تمیزکننده، به قسمت ها و یا مایعات  برخی اسپری
کنند بنابراین از استفاده این مواد بر روی دستگاه و یا اطراف آن آسیب وارد می

 خودداری نمایید.
 

 ای های دورهسرویس 3-10

 

 

 

 

 خطر برق 
 خطر مرگ

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

  دستگاه را به هیچ عنوان باز نکنید.پشت ب در 

 قبل از انجام هرگونه تعمیرات، دستگاه را از برق بکشید. ➢
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گردد جهت این دستگاه برای دوره کار طوالنی طراحی شده و نیاز به نگهداری خاصی ندارد. توصیه می
 استفاده بهینه از دستگاه به نکات زیر توجه فرمایید:

 

 

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

 

 

های مورد تأیید ماه یکبار توسط شرکت  6جهت انجام مراحل کالیبراسیون، الزم است هر  
 اداره استاندارد، دستگاه کالیبره شود.

 

 

انجام  در صورت نیاز به تعویض نوار دور درب، تنها زمانیکه دستگاه سرد است این کار را  
 دهید.

 

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

 026-45333747-9های مرکز خدمات: تلفن 

 fgservice@fgiran.comایمیل: 

 

 ارسال دستگاه به شرکت  4-10

بندی اصلی دستگاه استفاده نمایید، در غیر این ارسال دستگاه به شرکت حتی المقدور از بستهجهت  
بندی مناسب استفاده نمایید تا دستگاه در حمل و نقل آسیب نبیند. بدیهی است این صورت حتمًا از بسته

 پذیرد.شرکت هیچگونه مسئولیتی در قبال آسیب دیدن دستگاه در حمل و نقل نمی

ی نتلفت  اه به صورگ بگیرید. ممکن است اشکال دست  از ارسال دستگاه، حتمًا با واحد خدمات تماس قبل  
 برطرف شود. 

mailto:FGservice@Fgiran.com
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را تکمیل نمایید و به همراه دفترچه گارانتی طالئی، لیبل  156-14  جهت ارسال دستگاه، حتمًا فرم صفحه
 ت در وب سایت با دستگاه ارسال نمایید.بتاریخ تولید و برگه ث

 

 عدم استفاده از دستگاه برای مدت طوالنی  11
 یید و دستگاه را از برق بکشید. دستگاه را حتمًا توسط کلید پاور خاموش نما (1
 نگهداری نمایید.   3-3در صورت نیاز به انبارش دستگاه، آن را مطابق با شرایط ذکر شده در بخش   (2

 

 

کنید، کلیه مقادیر تنظیم شده توسط کاربر در حافظه  زمانیکه دستگاه را خاموش می
 شوند.دستگاه حفظ می

 

 یابی دستگاهاشکال 12
 اقدام اصالحی  علت اشکال اشکال پیش آمده

 
 

 .رسدنمی دما به  عدد ست 

 .ببندید درب دستگاه را کامالً  . بسته نشده درب دستگاه کامالً 
 .نوار دور درب را تعویض نمایید نوار دور درب آسیب دیده. 

 .با مرکز خدمات تماس بگیرید . پارامترهای کنترلر تغییر کرده
 ولتاژ ورودی را چک نمایید. . ولتاژ ورودی اشتباه است

 .یدیدستگاه را استارت نما است. نشدهدستگاه استارت 
کند یا به آرامی کار نمیفن 
 .چرخدمی

 .با مرکز خدمات تماس بگیرید . خراب است فن

 . دما در عدد ست ثابت نمی ماند
 .کنترلر خراب است

 .با مرکز خدمات تماس بگیرید
 PT100خرابی 

 . شودمحفظه گرم نمی 

 خرابی المنت 

 بگیرید.با مرکز خدمات تماس 
 SSRخرابی 

 نمایید. Startدستگاه را دوباره  تایمر قطع کرده است. 
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محفظه بسیار گرمتر از دمای ست  
باشد و چراغ ترموستات ایمنی  می

 )آون(  .روشن است
 با مرکز خدمات تماس بگیرید. .خراب است کنترلر

 
دمای محفظه نوسان زیادی دارد 
روشن   گاهی  هشدار  المپ  و 

 )انکوباتورها(  .شودمی

 ترموستات ایمنی تنظیم نیست. 
مطابق  را  ایمنی  ترموستات 

و  3-6های دستورالعمل در بخش
 تنظیم نمایید.  6-4

  با مرکز خدمات تماس بگیرید.  ترموستات ایمنی خراب است.

 شود. نمیروشن دستگاه 

متصل   پریز  به  دستگاه  دوشاخه 
 نیست. 

 دوشاخه را چک نمایید. 

 فیوز دستگاه سوخته است.

مطابق  را  دستگاه  فیوز 
فیوز    3-13  دستورالعمل با و  با 

تعویض   اسمی  جریان  همان 
نمایید، در صورتیکه فیوز مجددًا 
تماس  خدمات  مرکز  با  سوخت، 

 بگیرید.
 کلید پاور را روشن نمایید.  کلید پاور خاموش است. 

 بگیرید.با مرکز خدمات تماس  کنترلر خراب است.

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

  باشد.فنی می

بارگذاری شده   کامل  به طور  آون 
 است.

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

دستگاه فعال    RAMPممکن است  
 باشد.

 زند.دستگاه آالرم می
درجه    320دمای دستگاه بیشتر از  

 با مرکز خدمات تماس بگیرید. شده.
 سنسور خراب است. 

 تعویض پریز. ضعیف بودن پریز.  داغ شدن پریز برق
 Downو  UPفشردن شستی های    .قطع برق در زمان کارکرد دستگاه pcنمایش 
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این   نمایندگان رسمی  یا  و  این شرکت  پرسنل رسمی  توسط  باید  فقط  تعمیرات  کلیه 
این شرکت مسئولیتی   انجام پذیرد. بدیهی است  اثر  شرکت  در مورد اشکاالتی که در 

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

 

 توضیحات فنی 13
 بارگذاری  1-13

 شود: زیر محاسبه می روشه حجم مفید دستگاه ب

A, B, C = ابعاد داخلی (W,  H, D) 

a, b, c =  فاصله الزم از دیواره دستگاه جهت بارگذاری 

a = 0.1 x A 

b = 0.1 x B 

c = 0.1 x C 

Vuse ( حجم مفید) = (A-2a) x (B-2b) x (C-2c) 

 

   است.گیری شده اطالعات فنی محصول براساس حجم مفید دستگاه اندازه

 

 ها را در فضای خارج از حجم مفید قرار ندهید.نمونه
نمونه نمایید  توجه  بارگذاری  گونه هنگام  به  را  که  ای  ها  دهید  قرار  داخل محفظه  در 

 فضای کافی برای گردش هوا، داخل محفظه باشد. 
 های مختلف تقسیم ننمایید.های بزرگ به بخشمحفظه داخلی را با نمونه 

ها جریان ای قرار ندهید تا هوا نتواند در بین آن نزدیک یکدیگر به گونه  ها را درنمونه
 داشته باشد و بدین وسیله از هم دمایی در نقاط مختلف مطمئن شوید.  

 خودداری نمایید.  از چیدن وسایل روی کف دستگاه جداً 

 

 های دستگاه سینی 2-13

 کمک شایانی به هم دمایی دستگاه نماید.اند تا از نوع توری در نظر گرفته شدههای دستگاه سینی

]10Commented [DS :  در این بخش عکس دستگاه
 گذاشته شود. 
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 ها نیز وجود دارد. کننده، قابلیت تغییر فاصله سینیجهت راحتی کار مصرف

توانید طبقات بیشتری های داخلی دستگاه قرار دارند، شما میهایی که در جداره با توجه به تعداد کشوئی 
 تماس بگیرید.در دستگاه قرار دهید. جهت تهیه طبقات اضافی با واحد فروش 

 

 

هنگام بارگذاری روی هر طبقه به وزن قابل تحمل در هر طبقه و وزن قابل تحمل در 
 ( توجه نمایید. 4-13 لک دستگاه )در بخش

 

 

زبر و  تیز  نوک  اجسام  مانند اسکاچ و چاقو روی سینی دستگاه خودداری    از کشیدن 
 نمایید.

 

 

ها در آب دار استفاده نمایید و از قرار دادن سینیها از دستمال نمجهت نظافت سینی
 خودداری نمایید.

 

 حفاظت در برابر اضافه جریان  3-13

 برابر  در  باشند،یم  دسترس  قابل   یورود   کابل  کنار  دستگاه  پشت   در  که   وزیف  کی   با  فاز  تک  یها   دستگاه
  همان   با  حتماً   نیگز یجا  وزیف  که  دیینما  دقت  وزیف  ضیتعو  به  ازین  صورت  در.  اندشده  محافظت  انیجر   اضافه

 . باشد یاسم انیجر 

 در  .باشندی نم  دسترس  قابل  رونیب  از  که  اندشده  محافظت  یداخل  وزیف  کی  توسط  فاز  3  یهادستگاه 
 .دیر یبگ تماس FG خدمات مرکز با حتماً  آن ضیتعو به ازین و  وزیف نیا سوختن صورت

 

 

 

 الکتریکیخطر 
 خطر مرگ

 جهت تعویض فیوز حتمًا دستگاه را از برق بکشید.  ➢

 جهت جایگزینی فیوز حتمًا از فیوزی با همان جریان اسمی استفاده نمایید.  ➢
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 اطالعات فنی  4-13

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

 

 آون  1-4-13
 BM55E/ 

BMS55E 
BF55E/ 

BFS55E 
BM120E/ 

BMS120E 
BF120E/ 

BFS120E 
BF240E/ 

BFS240E 
BF400E/ 

BFS400E 

 مشخصات خارجی: 
 5/64 5/64 5/82 5/82 5/107 5/129 ( CMعرض )

 5/63 5/63 5/67 5/67 84 5/103 ( CMارتفاع با پایه )
 5/54 5/54 68 68 69 69 (CMعمق )بدون دستگیره( )

عمق )با دستگیره و کنترلر( 
(CM ) 

5/61 5/61 75 75 76 76 

حداقل فاصله مجاز از دیوار 
 ( CM) پشت

10 10 10 10 10 10 

حداقل فاصله مجاز از  
های مجاور  دیوارها و دستگاه

(CM ) 

16 16 16 16 16 16 

 5 5 5 5 5 5 (CMقطر دریچه تخلیه هوا )
 2 2 1 1 1 1 تعداد درب )عدد( 

 41 44 55 62 96 145 ( KGوزن دستگاه )خالی( )
 

 مشخصات داخلی: 
 41 41 59 59 84 106 ( CMعرض )
 42 42 5/45 5/45 62 80 ( CMارتفاع )
 32 32 5/45 5/45 5/46 5/46 ( CMعمق )

 55 55 120 120 240 400 ( LITحجم داخلی )
  –تعداد سینی استاندارد 

 )قابل سفارش( 
(4 )- 2 (4 )- 2 (5 )- 2 (5 )- 2 (7 )- 2 (9 )- 2 

http://www.fgiran.com/
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قابلیت تحمل وزن برای هر 
 (KGسینی )

5 5 5 5 5 5 

قابلیت تحمل وزن لک 
 (KGطبقات )

20 20 25 25 35 45 

 

 اطالعات حرارت: 
درجه باالتر از  5رنج حرارتی: 

 20دمای محیط )حداقل 
 درجه( الی

C300 C300 C300 C300 C300 C300 

 C70 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2دقت نمایشگر در 
 C150 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5 ±0.5دقت نمایشگر در 
 C250 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1 ±1دقت نمایشگر در 

 C100 ±1 ±0.5 ±1 ±0.5 ±0.5 ±0.5نوسان دما در 
 

 نقطه از محفظه:  27هم دمایی در 
 C70 ±1/5 ±1 ±2/5 ±1 ±2 ±2هم دمایی در 
 C150 ±3 ±1/5 ±3 ±1/5 ±2/5 ±2/5هم دمایی در 
 C250 ±4 ±2/5 ±4/5 ±2/5 ±3/5 ±3/5هم دمایی در 

 

 ( ای)زمان رسیدن به دم
 C70 25 15 25 15 17 25زمان رسیدن به دمای 
 C150 35 27 35 30 30 40زمان رسیدن به دمای 
زمان رسیدن به دمای 

C250 
75 60 70 60 60 70 

 

 (: ثانیه )  30بعد از باز کردن درب دستگاه به مدت  SETبازگشت دما به دمای 
 C70 (MIN) 5 3 5 3 3 4بازگشت دما در 
  C150بازگشت دما در 

(MIN ) 
8 5 10 6 7 15 

  C250بازگشت دما در 
(MIN ) 

15 10 20 15 15 25 
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 اطالعات الکتریکی: 
 220 220 220 220 220 220 ( V ACولتاژ )

 1200 1320 1500 1600 2350 3100 (Wتوان مصرفی )
 50 50 50 50 50 50 ( HZفرکانس )
 4/5 6 8/6 2/7 7/10 14 ( Aجریان )
 تک فاز  تک فاز  تک فاز  تک فاز  تک فاز  تک فاز  نوع برق

 

( )%98  دمایSet 

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

 )طبق دستورالعمل بارگذاری دستگاه(.  اندگیری شدهمحفظه اندازهداخل کلیه مقادیر دما در نقاط مجاز 

 

 انکوباتور 2-4-13
 CM55E/ 

CMS55E 
CM120E/ 

CMS120E 
CF240E/ 

CFS240E 
CF400E/ 

CFS400E 
 مشخصات خارجی: 

 5/64 5/82 5/107 5/129 ( CMعرض )
 5/63 5/67 84 5/103 ( CMارتفاع با پایه )

 5/54 68 69 69 (CMعمق )بدون دستگیره( )
 5/61 75 76 76 ( CMعمق )با دستگیره و کنترلر( )

 10 10 10 10 (CMحداقل فاصله مجاز از دیوار پشت )
حداقل فاصله مجاز از دیوارها و  

 (CMهای مجاور )دستگاه
16 16 16 16 

 5 5 5 5 (CMقطر دریچه تخلیه هوا )
 2 2 1 1 تعداد درب )عدد( 
 2 2 1 1 ای )عدد(درب داخلی شیشه

 43 61 105 145 ( KGوزن دستگاه )خالی( )
 

 مشخصات داخلی: 
 41 59 84 106 ( CMعرض )
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 42 5/45 62 80 ( CMارتفاع )
 32 5/45 5/46 5/46 ( CMعمق )

 55 120 240 400 ( LITحجم داخلی )
 2 -( 9) 2 -( 7) 2 -( 5) 2 -( 4) )قابل سفارش(  –تعداد سینی استاندارد 

 5 5 5 5 (KGقابلیت تحمل وزن برای هر سینی )
 20 25 35 45 (KGقابلیت تحمل وزن لک طبقات )

 

 اطالعات حرارت: 
درجه باالتر از دمای محیط  5رنج حرارتی: 

 درجه( الی 20)حداقل 
C80 C80 C80 C80 

 C37 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1دقت نمایشگر در 
 C50 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.2دقت نمایشگر در 

 C37 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1نوسان دما در 
 C50 ±0.1 ±0.1 ±0.2 ±0.2نوسان دما در 

 

 نقطه از محفظه:  27هم دمایی در 
 C37 ±0.2 ±0.2 ±0.3 ±0.5هم دمایی در 
 C50 ±0.5 ±0.5 ±1 ±1هم دمایی در 

 

 (: زمان رسیدن به دما )

 C37 (MIN ) 60 70 50 50 یدمازمان رسیدن به 
 

 (: ثانیه )  30بعد از باز کردن درب دستگاه به مدت  SETبازگشت دما به دمای 
 C37 (MIN) 5 5 2 5بازگشت دما در 
 C50 (MIN) 8 8 4 8بازگشت دما در 

 

 اطالعات الکتریکی: 
 220 220 220 220 ( V ACولتاژ )

 400 400 1100 850 (Wتوان مصرفی )
 50 50 50 50 ( HZفرکانس )
 8/1 8/1 5 87/3 ( Aجریان )
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 تک فاز  تک فاز  تک فاز  تک فاز  نوع برق
 

( )%98  دمایSet 

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

 اند )طبق دستورالعمل بارگذاری دستگاه(. گیری شدهمحفظه اندازهداخل کلیه مقادیر دما در نقاط مجاز 

 

 انکوباتورهای یخچالدار 3-4-13
 CIF55E/ 

CIFS55E 
CIF120E/ 

CIFS120E 
CIF240E/ 

CIFS240E 
CIF400E/ 

CIFS400E 
 مشخصات خارجی: 

 4/64 5/82 93 93 ( CMعرض )
 92 5/97 146 5/194 ( CMارتفاع با پایه )

 5/54 68 73 73 (CMعمق )بدون دستگیره( )
 5/61 75 80 80 ( CMعمق )با دستگیره و کنترلر( )

 10 10 10 10 (CMحداقل فاصله مجاز از دیوار پشت )
حداقل فاصله مجاز از دیوارها و  

 (CMهای مجاور )دستگاه
16 16 16 16 

 1 1 1 1 تعداد درب )عدد( 
 72 105 170 220 ( KGوزن دستگاه )خالی( )

 1 1 1 1 ای )عدد(درب داخلی شیشه

 

 مشخصات داخلی: 
 41 59 65 65 ( CMعرض )
 42 5/45 5/78 130 ( CMارتفاع )
 32 5/45 5/47 5/47 ( CMعمق )

 55 122 242 401 ( LITحجم داخلی )
 2 -( 14) 2 -( 10) 2 -( 5) 2 -( 4) )قابل سفارش(  –تعداد سینی استاندارد 

 5 5 5 5 (KGقابلیت تحمل وزن برای هر سینی )
 20 25 35 45 (KGقابلیت تحمل وزن لک طبقات )
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 اطالعات حرارت: 
 70الی  -5 70الی  -5 70الی  -5 70الی  -5 گراد(:  رنج حرارتی)درجه سانتی

 C5 ±0.2 ±0.2 ±0.5 ±0.5دقت نمایشگر در 

 C25 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1دقت نمایشگر در 
 C37 ±0.1 ±0.1 ±0.1 ±0.1دقت نمایشگر در 

 C25 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2نوسان دما در 
 

 نقطه از محفظه:  27هم دمایی در 
 C5 ±0.7 ±0.7 ±0.7 ±0.8هم دمایی در 
 C25 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2هم دمایی در 
 C37 ±0.2 ±0.2 ±0.2 ±0.2هم دمایی در 

 

 (: زمان رسیدن به دما )

 C5 (MIN ) 45 45 75 90زمان رسیدن به دمای 
 C25 (MIN ) 60 60 60 60زمان رسیدن به دمای 
 C37 (MIN ) 60 60 60 60زمان رسیدن به دمای 

 

 (: ثانیه )  30بعد از باز کردن درب دستگاه به مدت  SETبازگشت دما به دمای 
 C5 (MIN) 10 10 20 20بازگشت دما در 
 C25 (MIN) 5 5 5 5بازگشت دما در 
 C37 (MIN) 3 3 3 3بازگشت دما در 

 

 اطالعات الکتریکی: 
 220 220 220 220 ( V ACولتاژ )

 660 2000 2500 3000 (Wتوان مصرفی )
 50 50 50 50 ( HZفرکانس )
 3 9 3/11 6/13 ( Aجریان )
 تک فاز  تک فاز  تک فاز  تک فاز  نوع برق

 

( )%98  دمایSet 



 

 
 

 User Manual S Class  Version 001214 

Page 56 of 58  www.fgiran.com 

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

 اند )طبق دستورالعمل بارگذاری دستگاه(. گیری شدهمحفظه اندازهدخل کلیه مقادیر دما در نقاط مجاز 

 

 گارانتی و خدمات پس از فروش  14
  برقرار  فعال  طور   به   را  فروش  از  پس  تخدما  واحد  کنندگان،  مصرف  شیآسا  جهت  گستر   آزما   فن  شرکت

 و   قطعات  یگارانت  سال  2  دستگاه،  ضیتعو  یگارانت  سال  1  طرح  رانیا  در  بار  نیاول  یبرا  راستا  نیا  در  و  کرده
 .است گرفته نظر در هادستگاه از یسر  نیا یبرا را فروش از پس خدمات سال 10

 

 گردید: با استفاده از این طرح، شما از مزایای زیر برخوردار می

 سال گارانتی کامل قطعات. 2 (1
 سال ضمانت تعویض دستگاه.  1 (2
 المنت.سال ضمانت  5 (3
 سال ضمانت کمپرسور )انکوباتورهای یخچالدار(. 5 (4
 سال خدمات پس از فروش.  10 (5

 

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

 

گارانتی از  مندی  بهره  ثبت  ،  جهت  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

 

 فرم ارسال دستگاه به کارخانه  1-14

این فرم را به طور کامل تکمیل   مصرف کننده محترم در صورت نیاز به ارسال دستگاه به کارخانه لطفاً 
ید. همچنین خواهشمند است جهت حفظ سالمت کارکنان این شرکت نسبت به گندزدایی و تمیز کردن ینما

دستگاه از مواد میکروبی و غیره که برای سالمت انسان خطرناک است اقدام نمایید. در غیر این صورت کلیه 
 باشد. می کننده های ناشی از آن به عهده مصرفمسئولیت
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 نیز مراجعه نمایید.  www.fgiran.comتوانید به وب سایت جهت دریافت این فرم می

 

 تاریخ خرید:

 کننده:  آدرس مصرف

 تلفن: 

 نام سازمان:

 نام کاربر: 

 علت ارسال:

 نوع خرابی: 

 لوازم جانبی همراه:  

 

 مواد مورد استفاده شده در دستگاه:توضیحات الزم در مورد 

 دستگاه:مدل  /نام (5
 شماره سریال:  (6

 

 

 مهر و امضاء: 

 

 

http://www.fgiran.com/
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