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راُ اًذاسی
 – 1اتتذا کاتل تزق را در هحل هزتَطِ ٍصل کٌيذ .
 -2دکوِ تاالی دستگاُ را فطار دادُ تا درحالت رٍضي قزار گيزد.
 -3کاتل تيوار را درهحل هزتَطِ تِ دستگاُ ٍصل کٌيذ .
 -4ليذّا را تِ تيوار اتصال دّيذ.
ًکتِ  :تَجِ داضتِ تاضيذ تيوار تایذ فاقذ ّز گًَِ ٍسيلِ فلشی اعن اس سکِ ٍ یا اضياء سیٌتی
تِ خصَظ گزدى تٌذ ٍ یا دستثٌذ تاضذ.
حال تِ تيوار گَضشد کٌيذ کِ ثاتت ٍ تذٍى حزکت تاضذ تا ضوا ًَار را تْيِ کٌيذ.
دکوِ  Oرا فطار دّيذ ٍ تست را تْيِ کٌيذ ( تا ایي دکوِ فيلتز ّا کاهل اعوال هی ضَد ٍ
دستگاُ تِ طَر اتَهاتيک ًَار را تفسيز هی کٌذ).

تزای استفادُ اٍرصاًسی کِ سزعت تيطتزی هَرد ًياس است ،فقط دکوِ  9را فطار دّيذ .
تَجِ کٌيذ در ایي حالت فيلتز ّا اعوال ًوی ضَد .پس ایي حالت اکيذاً در هَارد اٍرصاًسی
استفادُ هی ضَد.
کليذّای دستگاُ
دکوِ ضوارُ  -1طَل هَج ليذّا :تایذ رٍی  10 mlvتٌظين شٍد .
دکوِ ضوارُ  -2سزعت چاج کاغذ :تایذ  25mm/sتاضذ.
دکوِ ضوارُ  -3فيلتز ّ : Base lineوَارُ تایذ  onتاضذ.
دکوِ ضوارُ  -4فيلتز  : Muscleفقط در ٌّگام تطٌج یا گزفتگی (اسپاسن عضالًی ) تا
فطار دکوِ رٍضي هی ضَد.
دکوِ ضوارُ  -5تزای اتصال تِ Network
دکوِ ضوارُ  -6تا فطار ایي دکوِ هی تَاى تعذاد کاًالْای هَجَد را تعزیف کزد  :یک ریتن
یک دقيقِ ،سِ کاًال تا یک ریتن دلخَاُ 6 ،کاًال تا یک ریتن دلخَاُ ٍ  12کاًال.
دکوِ ضوارُ  :((Long lead)) -7تَسيلِ ایي دکوِ ليذ دلخَاُ در دکوِ ضوارُ  6تعزیف
هی ضَد.
دکوِ ضوارُ  -8اطالعات تيوار تَسيلِ دکوِ ّای ّذایت گز ٍارد هی ضَد.
رای هَارد اٍرصاًس کِ سزعت تيطتزی هَرد ًياس است ،استفادُ ضَد.
دکوِ ضوارُ  -9ب
دکوِ  – 0تزای پزیٌت گزفتي پس اس اتصال ليذّا ٍ تا اعوال فيلتزّا تکار هیرٍد.
دکوِ  -ESC/COPYاس تٌظيوات خارج هی ضَد (کپی اس آخزیي ًَار قلة/خزٍج اس هٌَ).

ًحَُ تعَیض کاغذ
اتتذا ضاهي آتی رًگ پائيي دستگاُ را تِ سوت راست (فلص  )تکطيذ تا درب تاس شٍد .
کاغذ را در دستگاُ قزار دادُ ٍ سپس درب را تثٌذیذ .

