معاو نت ردمان دااگشنه علوم زپشکی تهران

تلٌذر  Maxtecهذل Maxventuri
ًوایٌذگی اًحصاری  :ضرکت پارض التیام کاال ،تلفي  88531024 :الی 25

تا استفادُ از دستگاُ تلٌذر هی تَاى هیساى اکسیصى تحَیلی تِ تیوار را تطَر دلیك تٌظین
ًوَد .دستگاُ ٍ هتؼلمات آى هطاتك ضکل ضاهل هَارد زیر هیتاضذ:

 LCD -1دستگاُ جْت ًوایص اکسیصىٍ ،ضؼیت کالیثراسیَى ٍ تاطریْا.
 -2آالرم تصَیری  Low Batteryکِ ًطاى هی دّذ تاطری رٍ تِ اتوام استّ ،وچٌیي پیغام  E04تِ ایي هؼٌی کِ
تاتری توام ضذُ است.
ً -3وایص غلظت اکسیصى تِ درصذ
ً -4وایص ایي ػالهت ) (CALحاکی از ایي است کِ دستگاُ ًیاز تِ کالیثراسیَى دارد.
 -5پیچ تٌظین غلظت اکسیصى
 -6پیچ تٌظین هیساى جریاى َّا یا فلَ
 -7فلَهتر
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ٍ -8رٍدی َّای اتاق کِ هغهَالً در ایي لسوت یک ػذد فیلتر آًتی تاکتریال ًصة

هیضَد.

 -9کلیذ رٍضي ٍ خاهَش دستگاُ
 -10کلیذ کالیثراسیَى
 -11هحل خرٍج فلَ
 -12سٌسَر اکسیصى
لَلِ اکسیصى تِ هٌثغ اکسیصى هاًٌذ کپسَل یا اکسیصى هرکسی تیوارستاى هتصل هیضَد.
خرٍجی دستگاُ تایذ تِ لَلِ خرطَهی ٍصل ضَد ّ .وچٌیي تیي هسیر لَلِ خرطَهی دستگاُ ّیَهذیفایر جْت
گرم ٍ هرطَب کردى َّای خرٍجی لرار هیگیرد.
دستگاُ تا استفادُ از دٍ ػذد تا تری للوی ٍ 1/5لت اًرشی هَرد ًیاز خَد را تاهیي هی کٌذ .هحل لرارگیری تاطریْا
پطت دستگاُ است کِ درب آى تَسط چار ػذد پیچ هحکن ضذُ است.

راُ اًذازی:
ترای راُ اًذازی دستگاُ دکوِ خاهَش ٍ رٍضي را فطردُ ٍ پیچ تٌظین للَ را تِ هیساى دلخَاُ تاز
کٌیذ .ضذت فلَ را هی تَاى از فلَهتر هتصل تِ تلٌذر تطخیص داد  .در ًْایت پیچ تٌظین اکسیصى
را آًمذر تاز کٌیذ تا ًوایطگر اکسیشى آًاالیسر درصذ هَرد ًظرتا ى را ًوایص دّذ .

ًحَُ کالیثراسیَى:
زهاًی کِ ػالهت

رٍی صفحِ ًوایص دستگاُ ظاّر هی ضَد هَػذ کالیثراسیَى دستگاُ فرا رسیذُ است  .در

ایي ضرایط کافیست سٌسَر اکسیصى را از هسیر ػثَری جذا کردُ ٍ کلیذ  Calرا تِ هذت چٌذ ثاًیِ ًگِ داریذ تا
ػالهت فَق از صفحِ هحَ گردد.
در صَرت ًوایص پیغام " "Cal Err Ioهذت اػتثار سٌسَر اکسیصى توام ضذُ ٍ ًیاز تِ تؼَیض دارد .ترای ایٌکار
دستگاُ را خاهَش کردُ ،سٌسَر را از هحل اتصال تِ سین جذا ًوَدُ ٍ سٌسَر جذیذ را ٍصل کٌیذ .پیچ اکسیصى
را تستِ ٍ یکثار دیگر سٌسَر را در اکسیصى هحیط کالیثرُ ًواییذ.

جْت کسة اطالػات تیطتر تِ دفترچِ راٌّوا رجَع ًواییذ .
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