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راهنمای استفاده از دستگاه 

LAMIN AIR FLOW 

CLASS II  
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 «بسمه تعالی»

 

 

 

 

 

ما با شعار حفظ مشتریان و مشتری مداری بر انیم تا در زمینه ساخت تجهیزات       

توسعه و افزایش بهره وری و رشد توان ،جهت سرعت بخشیدن به رشد  ،ازمایشگاهی

          رقابتی مجددانه تالش ورزیم و نقشی سازنده راهگشا و کاربردی داشته باشیم.

                                                                                                                                                                                             

 :روش کار با دستگاه  

 -5موتور    -OFF/ON  2- LCD    3LAMP -   4 -1معرفی قطعات: -1     

UV   6UP/DOWN-  )قابل استفاده در المینار ها با باالبر برقی( 

 :2کالسنحوه کارکرد با دستگاه المینار  -2    

کلید صفر ویک را  به دستگاه V222الف(با اطمینان از اتصال دو شاخه برق     

تعبیه شده در برد)پیشانی( دستگاه   LEDچراغ  درحالت روشن قرار دهید در این حالت

در پشت پنل برد دیجیتال  V222روشن خواهد شد این بدان منزل است که جریان برق 

 جریان دارد.

 LAMINARرم المینار هود به صورتآ  OFF/ONفشار دادن کلیدب(با یکبار     

HOOD خواهد شد سپس زمان کارکرد نمایان UV  به صورت LIFE TIME(UV) و

 .اجرا خواهد شد  LIFE TIME FILTERبالفاصله زمان کارکرد فیلتر به صورت 

power LCD LAMP FAN UV DOWN UP 

1 2 4 6 5 3 
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مخفف زمان تنظیم شده برای یووی به اجرا در  T(UV)ج( پس از چند ثانیه عبارت    

دقیقه از طرف شرکت  12مد. زمان اولیه برای کارکرد استریل با المپ یووی آ خواهد

بر روی تمامی هود ها تنظیم شده است که این زمان بسته به نیاز کاربر قابل تغییر 

 خواهد بود.

 

 خواست خریدار محترم(نحوه تغییر زمان کارکرد المپ یووی:) بنا به در -3    

پس از اجرای مرحله )ج( با فشردن و نگه داشتن دکمه موتور عبارت       

PASSWORD  در تغییر زمان قفل امنیتی نمایان خواهد شد. با توجه به اهمیت

یووی و تنظیمات کارخانه ای خواهشمندیم فقط شخص مسئول ازمایشگاه  ،کارکرد فیلتر

را دریافت نماید. در صورت قفل امنیتی یا هود میکروبی با تماس مستقیم با شرکت 

هرگونه دستکاری در زمان کارکرد فیلتر و یووی تمام مسئولیت با خریدار محترم می 

انتخاب کرده و زمان را  TIMEگزینه  PASSWORDباشد. پس از وارد کردن 

که دوعدد  DOWN/UPیووی را با استفاده از کلید مورد نظر برای استریل با المپ 

و با انتخاب گزینه  یدتنظیم نمای می باشد سمت راست دقیقه و دوعدد سمت چپ ساعت

SAVE  زمان مورد نظر را به حافظه دستگاه انتقال دهید و با فشردن کلیدDOWN  به

  را انتخاب نموده و از تنظیمات کارخانه خارج شوید.EXITگزینه  مرحله بعد رفته و

ثانیه فشرده و نگه دارید در  4برای استریل با المپ یووی کلید یووی را به مدت      

المپ یووی و موتور را به صورت همزمان روشن خواهد کرد و   این مرحله دستگاه

پس از اتمام زمان تنظیمی برای یووی به صورت اتوماتیک به مرحله روشنایی 

(LAMP) .خواهد رفت که در این مرحله دستگاه برای استفاده اماده می باشد 

اده از المپ در زمان استف بخاطر خطرات اشعه یووی برای کاربر توجه داشته باشید    

 عمل نخواهند کرد.  OFF/ONاز دکمه ها به غیر از دکمه  یکیووی هیچ 

هیچگونه زمانی تنظیم نشده است پس از اتمام پروسه کاری   LAMPبرای مرحله    

عریف شده استریل پایانی طبق زمان ت ،ثانیه ای دکمه یووی 4کاربر با فشردن مجدد 

و پس از سپری شدن زمان تنظیم شده اولیه به صورت  مدآاولیه به اجرا درخواهد 

ئله را به کاربر هشدار خواهد خودکار دستگاه خاموش شده و با پخش بوق ممتد این مس

  داد.

 

 «با سپاس از حسن انتخاب شما»


