دفتشچِ ساٌّوای فاسػی
سطَتت ػاص ػشد آلتشاػاًیک
ّايتک

هذل HI-AH 35

 هـخصات فٌی دػتگاُ :
 حجن هخضى  3/5 :لیتش تَاى هصشفی ٍ 25 :ات هتشاط تحت پَؿؾ  20-40 :هتش هشتع چشاغ ؿة  7سًگ -حذاکثش هیضاى سطَتت  250 :هیلی لیتش دس ػاعت

ٍ يظگی ّای دػتگاُ
:

 چشخؾ  360دسجِ ػشی خشٍجی داسای فیلتش آب لاتل تعَيض تِ هٌظَس اص تیي تشدى سػَتات آب جزب کٌٌذُ گشد ٍ غثاس  ،دٍد ػیگاس ٍ رسات هعلك دس َّا اػتشيل کٌٌذُ چٌذ هٌظَسُ َّا هخضى آب ًیوِ ؿفاف تشای هـاّذُ هیضاى آب دسٍى هخضى خاهَؽ ؿذى خَدکاس تِ ٌّگام توام ؿذى آب هخضى پشتاج تخاس تؼیاس صياد داسای چشاغ ؿة  7سًگ تشای سًگیي کشدى ؿة ّای ؿوا خاهَؽ ؿذى خَدکاس تِ هحض اتوام آب هخضى -اص تیي تشًذُ تاکتشی ّا ٍ ٍيشٍع ّای هَجَد دس آب لثل اص ايجاد تخاس
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ً حَُ ساُ اًذاصی دػتگاُ :
 اتتذا اص خاهَؽ تَدى دػتگاُ اطویٌاى حاصل کشدُ ٍ آى سا اص تشق تکـیذ . هخضى آب سا اص سٍی تذًِ اصلی جذا کشدُ  ،ػپغ ػشپَؽ هخضى (فیلتش) ساکِ دس صيش آى تعثیِ ؿذُ تش خالف جْت عمشتِ ّای ػاعت چشخاًذُ ٍ تاص کٌیذ.
 هخضى سا تا آب ػشد تویض پش کشدُ ٍ ػشپَؽ سا تثٌذيذ .● تَجِ داؿتِ تاؿیذ کِ تشای پش کشدى هخضى اص آب گشم اػتفادُ ًکٌیذ ايي اهش
هوکي اػت تاعث ًـتی هخضى ؿَد .
 ػپغ هخضى آب سا سٍی تذًِ اصلی لشاس دّیذ  .آًگاُ آب هخضى تِ همذاس الصمتِ داخل هحفظِ آتگیش هٌتمل هی ؿَد .
 -دس اًتْا دػتگاُ سا تِ تشق ٍصل کٌیذ .

-2هخشى آة را طزّتَ کزدٍ ّ درة هخشى
را خالف طبػت ثچزخبًیذ تب ثبس شْد .

-4درة هخشى را در جِت ػمزثَ طبػت
هحکن ثجٌذیذ .

 -1هخشى آة را اس ثذًَ اصلی جذا کزدٍ .

 -3هخشى را ثب آة طزد ّ تویش پز کٌیذ.
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ًحَُ اػتفادُ:
 - Aرّشي ّ خبهْع کزدى دطتگبٍ :
ثب چزخبًذى دکوَ هذّر  Aدطتگبٍ را رّشي ّ خبهْع کزدٍ  .ثزای کن ّ سیبد کزدى
خزّجی ثخبر ًیش ُویي دکوَ را ثَ همذار دلخْاٍ ثچزخبًیذ تب خزّجی ثخبر کن یب سیبد
شْد .
 – Bچزاؽ پبّر ّ کن آثی :
ٌُگبهی کَ دطتگبٍ رّشي ثبشذ ایي چزاؽ طجش رًگ خْاُذ ثْد ٌُ.گبهی کَ آة هخشى
رّ ثَ اتوبم اطت رًگ چزاؽ لزهش هی شْد ّ چزاؽ شت ثصْرت خْدکبر خبهْع
خْاُذ شذ  .پض اس پز کزدى آة هخشى ّ لزار دادى آى رّی ثذًَ اصلی دطتگبٍ
ثصْرت خْدکبر دّثبرٍ شزّع ثَ تْلیذ ثخبر هی کٌذ  .اهب چزاؽ شت ثصْرت خْدکبر
دّثبرٍ رّشي ًخْاُذ شذ .
 – Cچزاؽ شت : LED
ٌُگبهی کَ دطتگبٍ رّشي اطت ثب فشزدى دکوَ  Cچزاؽ شت را رّشي کٌیذ .
اّلیي فشبر دکوَ  :چزاؽ شت رّشي شذٍ ّپض اسُز 5ثبًیَ رًگ آى ػْض هی شْد
دّهیي فشبر دکوَ  :ثب فشزدى دکوَ  Cثزای دّهیي ثبر رًگ چزاؽ رّی رًگ دلخْاٍ
شوب ثبلی هی هبًذ .
طْهیي فشبر دکوَ  :ثب فشزدى دکوَ  Cثزای طْهیي ثبر ،چزاؽ شت خبهْع هی شْد

چزاؽ پبّر ّ کن آثی

رّشي  /خبهْع ّ تٌظین غلظت هَ

چزاؽ شت
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 اجضای دػتگاُ :
ًحَُ اػتفادُ:
هحفظَ رّغي
خْشجْ کٌٌذٍ

درة هخشى آة

طزی خزّجی هَ

هخشى آة

لْلَ خزّجی
هَ
صفحَ
آلتزاطبًیک

ًوبیشگز پبّر
ّ ثی آثی

طین ثزق

ثزص

چزاؽ شت

رّشي  /خبهْع
ّ تغییز غلظت هَ

چزاؽ شت LED

 هحفظِ سٍغي خَؿثَ کٌٌذُ :
ثب اطتفبدٍ اس رّغي خْشجْ کٌٌذٍ ای کَ درّى جؼجَ دطتگبٍ لزار دارد هی
تْاًجذ ػالٍّ ثز هزطْة کزدى ُْای هحیط خْد ،ثْی ثذ را اس ثیي ثزدٍ ّ هحیط
خْد را خْشجْ کٌیذ  .درة هحفظَ رّغي را در ثبالی دطتگبٍ ثبس کٌیذ ّ ثزای
ُز هخشى پز اس آة  1-2لطزٍ اس رّغي خْشجْ کٌٌذٍ را رّی تکَ اثز درّى
هخشى ثزیشیذ ّ درة هخشى را ثجٌذیذ .پض اس دلبیمی اطتفبدٍ اس دطتگبٍ هی
تْاًیذ اس ثْی هطجْع هَ خبرج شذٍ اس دطتگبٍ لذت ثجزیذ .
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 تویض کشدى دػتگاُ :

ل
درّى ثذًَ اصلی  :توبم آة هْجْد درّى ثذًَ اصلی را خبلی کزدٍ ّ آى را ثب
اطتفبدٍ اس ثزص ّ یب دطتوبل ًزم ّ آة تویش ثشْریذ  .اس سیز آة ثزدى ثذًَ
اصلی ّ ّرّد آة ثَ لْلَ خزّجی هَ خْدداری کٌیذ .
هخشى آة  :هخشى آة را خبلی کٌیذ .طزی خزّجی هَ را اس ثبالی آى جذا کزدٍ ّ
لْلَ خزّجی هَ را ثب آة تویش ّ ثزص تویش کٌیذ .
– ثزای تویش کزدى ُیچ یک اس اجشای دطتگبٍ اس هْاد شْیٌذٍ ّ شیویبیی
اطتفبدٍ ًکٌیذ .
– ثزای تویش کزدى صفحَ التزاطبًیک ّالغ در درّى ثذًَ اصلی ،فمط ّ فمط اس
ثزطی کَ درّى ثذًَ لزار دارد اطتفبدٍ کٌیذ .
اگز رطْة درّى ثذًَ اصلی ثَ راحتی ثب ثزص اس ثیي ًزفت .هزاحل سیز را اًجبم
دُیذ :
 )1ثذًَ اصلی را ثب هیکض  1لبشك آة ّ  1لبشك طزکَ طفیذ پز کٌیذ .
 )2پض اس  5دلیمَ ،ثب یک دطتوبل توبم اجشای درّى ثذًَ را ثب ُوبى آة ّ
طزکَ درّى ثذًَ پبک ّ تویش کٌیذ تب توبم رطْة ُبی هْجْد اس ثیي ثزًّذ .
طپض ثذًَ اصلی را ثب آة خبلی تویش ّ خشک کٌیذ
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 جذٍل ٍلَ هـکالت احتوالی :

راه حل

مشکل

دطتگبٍ را اس ثزق ثکشیذ ّ دّثبرٍ ثَ ثزق هتصل کزدٍ ّ آى را
رّشي کٌیذ .اس لزار گزفتي صحیح هخشى رّی ثذًَ اصلی
اطویٌبى حبصل کٌیذ .اس تویش ثْدى صفحَ آلتزاطبًیک ّالغ در
درّى ثذًَ اصلی هطوئي شْیذ.

ثخبری اس درّى
دطتگبٍ خبرج ًوی
شْد.

همذار آة درّى هخشى ثظیبر سیبد اطت ،همذاری اس آى را خبلی
کٌیذ .هْاد شیویبیی یب رّغي خْشجْکٌٌذٍ درّى هخشى ریختَ
ایذ کَ هبًغ تْلیذ ثخبر هی شْد .هخشى را کبهل ثب آة ثشْریذ ّ
دّثبرٍ اهتحبى کٌیذ .ططح صفحَ آلتزاطبًیک تویش ًیظت ،آى را
ثب ثزص تویش کٌیذ.

اس دطتگبٍ ُْا
خبرج هی شْد اهب
ثخبری تْلیذ ًوی
شْد.

ططح صفحَ آلتزاطبًیک کثیف اطت .آى را ثب ثزص تویش کٌیذ.
آة درّى هخشى ثَ شذت یخ هی ثبشذ .آى را ثب آة طزد ػْض
کٌیذ.

ثخبر تْلیذ شذٍ
تْطط دطتگبٍ کن
اطت

اجشای دطتگبٍ یب آة هْرد اطتفبدٍ کثیف اطت .دطتگبٍ را کبهل
تویش کزدٍ ّ هخشى را ثب آة تبسٍ پز کٌیذ.

ثخبر تْلیذ شذٍ
ثْی ًبهطجْػی هی
دُذ

آة درّى هخشى توبم شذٍ یب کن اطت ،آى را دّثبرٍ پز کٌیذ.

دطتگبٍ کبر ًوی کٌذ
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طزػت تْلیذ هَ را دکوَ رّی دطتگبٍ کن کٌیذ .دطتگبٍ
رّی ططح صبف لزار ًذارد .آى را رّی ططح صبف
لزار دُیذ ّ طزی خزّجی هَ را ثَ طوتی کَ شی ّجْد
ًذارد ثچزخبًیذ.

در اطزاف
دطتگبٍ آة
جوغ شذٍ اطت

اس لزار داشتي دطتگبٍ رّی ططح صبف ّ ُوْار ّ
طخت اطویٌبى حبصل کٌیذ.

صذای دطتگبٍ
ثیشتز شذٍ
اطت

آة دطتگبٍ کن اطت  ،آى را اس ثزق ثکشیذ ّ هخشى را
پز اس آة کٌیذ.
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چزاؽ لزهش
رّشي شذٍ
اطت
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Hi-tec Medical Equipments INC.
«ؿشکت فاسُ ًوايٌذُ هحصَالت ّايتک کاًادا دس ايشاى»
تشای دػتشػی تِ اطالعات تیـتش ٍ ػايش هحصَالت
ّايتک تِ ػايت ّای صيش هشاجعِ ًوائیذ.
www.hiteciran.com
www.hitec-med.ca
هحصَالت ّايتک تا گاساًتی هعتثش ؿشکت فاسُ

