معاو نت ردماندااگشنه علوم زپشکی تهران

ساکشه صاایران
تا اتصال دّغاخَ کاتل ترق تَ پریس ّ رّغي کردى کلیذ اصلی LED ،ضثس رًگ کلیذ  Push buttonرّی دضتگاٍ تَ حالت
چػوک زى در هی آیذ .تا فػار دکوَ  (Push button( ON/OFFالکترّپوپ غرّع تکار کردٍ ّ ُوسهاى  LEDضثس رًگ
دائوا رّغي هیواًذ .ضپص هیساى ّکیْم را تْضط رگْالتْر(تٌظین کٌٌذٍ هقذار فػار) تٌظین ًواییذ .پص از کطة اطویٌاى از صحت
اتصاالت غیلٌگ ُای راتط ّ جارُا ّ فیلتر ،لْلَ تیوار را ّصل ًواییذ .تا فػار هجذد دکوَ (Push button( ON/OFF
دضتگاٍ خاهْظ غذٍ ّ  LEDضثس رًگ هجذدا تَ حالت چػوک زى در هی آیذ .ایي کار در هْاقغ الزم تْضط پذال ّ تذّى اضتفادٍ
از دضت ًیس قاتل اًجام اضت.
ًحٍْ اتصاالت غیلٌگ ُا ّ قطؼات جاًثی دضتگاٍ در غکل زیر آّردٍ غذٍ اضت.

وکات قابل توجً جهت استفادي از دستگاي ساکشه
جِت حول ضاکػي از دضتَ ی آى اضتفادٍ کٌیذ .
چٌاًچَ پص از پر غذى جارُا ًطثت تَ تخلیَ ی آًِا اقذام
ًػْد ،اهکاى ّرّد هایؼات تَ داخل دضتگاٍ ضاکػي ّجْد
دارد ّ ایي هْجة آضیة رضیذى تَ دضتگاٍ هی غْد .
از لْازم جاًثی یکثار هصرف هاًٌذ غیلٌگ تیوار ّ ...
اضتفادٍ هجذد ًکٌیذ.
ضیطتن پوپ دضتگاٍ ضاکػي ًیاز تَ ُیچ گًَْ رّغٌکاری ًذارد.
قثل از اضتفادٍ از دضتگاٍ تراضاش ًْع کارترد ،رگْالتْر را
تٌظین ىهاییذ.
ػذم تٌظین صحیح رگْالتْر (تٌظین ّکیْم تیع از حذ هْرد ًیاز)
تاػث ترّز آضیة جذی ترای تیوار هیػْد.
ػذم اضتفادٍ از فیلتر تاکتری ،تاػث ایجاد آلْدگی ُای هحیطی ّ اًتػار تیواری ُا هیػْد.
ُرگس ظرّف ّ یا تطتَ ُای حاّی هایؼات را تر رّی ضاکػي قرار ًذُیذ .در صْرتی کَ هایؼی تر رّی آى ریخت،
ّدى دضتگاٍ ،آى را رّغي ًواییذ.
ضریؼا دضتگاٍ را خاهْظ کردٍ ،آى را تویس کٌیذ .پص از حصْل اطویٌاى از خػک ب
از لْازم جاًثی هؼیْب یا غکطتَ اضتفادٍ ًٌواییذ.
جِت تخلیَ جارُا الزم اضت در اتتذا گپ جار را تْضط دضتگیرٍ تؼثیَ غذٍ تررّی آى ترداغتَ ّ ضپص جار را از
ُْلذر هرتْطَ تا حرکت ػوْدی تَ ضوت تاال جذا ًواییذ .الزم اضت پص از تخلیَ گپ ّ قطغ کي هخرّطی غکل حتوا
تویس غذٍ ّ ضپص در جای خْد قرار گیرد.
استفادي از ایه دستگاي در بخش ووزادان ممىوع می باشذ .
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