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کلید سفید رنگ سمت راست و   متصل کردهبه برق  شاخه را دو ابتدا -1

 .دهیدقرار  روشن را در وضعیت دستگاه

ر طه دستگاه بهه ب در STOP/OPENرنگ  دکمه قرمز با استفاده از -2

  باز می ش د. خ دکار

میلهی 5/1سپس ویال های  و اشتهدبر درپ ش زرد رنگ روی روت ر را -3

 قرار می دهیم. حجم یکسانو  تقارن مرکزیبا رعایت  لیتری را

تنظهیم  برنامه م رد نظرراجزیئات و کلید ول می  SELECTاکن ن با استفاده از کلید  .می بندیم را بدر به آرامی و جای خ د قرار داده در درپ ش را -4

نشانگر زمهان  t/minاست،  در ص رت ذخیره سازی یترتیب فراخ ان شماره برنامه جاری برای مشخص کننده PROG RCL گزینه . به ترتیبمی کنیم

معیهاری دیگهری از  RCFمشخص کننده سرعت چرخش با واحد دور در دقیقهه،  RPMنمایانگر زمان در واحد ثانیه می باشد،  t/secدر واحد دقیقه و 

رسیدن به سرعت م رد نظر )مقدار کمتر شتاب کمتر و مقدار  میزان شتاب آغازین تاسرعت چرخش بر مبنای شدت جداسازی و نیروی وارده، 

میزان شتاب منفی در زمان پایانی برای مت قف شدن )مقدار کمتر ت قهف آرا  تهر و مقهدار بیشهتر  (، 9بیشتر شتاب بیشتر، حداکثر مقدار مجاز:

جههت تعیهین شهماره  PROG STOو نهایتها   تعیین کننده دمای جداسازی بر حسب درجه سانتی گراد T/°C(، 9ت قف سریع تر، حداکثر مقدار مجاز:

را برای اعمال شدن ثبت نمائیهد  یرتنظیمات جا START/IMPULSبا زدن کلید انتها فرام ش نکنید در می باشد.  برنامه جهت ذخیره سازی شخصی

 خ اهد شد(. نمایش داده ***OK***عبارت در ص رت انجا  مراحل به ص رت صحیح )

بهرای ت قهف  STOP/OPENدستگاه شروع به چرخش می کند )در حین کار می ت انید از کلیهد  START/IMPULSکلید  اکن ن با فشردن مجدد -5

 تفاده کنید(.اضطراری اس

می ت انید درب دستگاه را باز کرده و نسهبت بهه خهارر کهردن  STOP/OPEN، با فشردن کلید پس از اتما  زمان داده شده و ت قف کامل دستگاه -6

 نم نه ها اقدا  کنید.

 .و کاور آن را بکشید جدا کنیدپریز  از شاخه را دو ودر پایان درب دستگاه را بسته  -7

 است. دقیقه دور در 00111سرعت دستگاه  حداکثر 

 می باشددقیقه  99 قابل تنظیم زمان حداکثر.  

 خواهد بوددرجه سانتی گراد  -01 حداقل آن و درجه+ 01 ی قابل برنامه ریزیدما حداکثر. 


