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  فهرست مطالب 

  شماره صفحه   موضوع  شماره بند 

  ٣  نكات كلي و عمومي  ١

  ٣  هشدارهاي ايمني مهم   ٢

  ٣  شيوه استفاده از دفترچه راهنماي كاربري  ٢-١

  ٣  نكات ايمني براي استفاده از دستگاه اولتراسونيك كلينر   ٢-٢

  ٤  شست و شو در دستگاه اولتراسونيك كلينر   ٣

  ٥  نكات جالب در تميزكاري توسط امواج مافوق صوت  ٣-١

  ٥  مراحل فرآيند تميزكاري با اولتراسونيك  ٣-٢

  ٥  دستگاهتوضيحات   ٤

  ٥  ويژگي هاي دستگاه   ٤-١

  ٦  تطابق با استانداردهاي بين المللي   ٤-٢

  ٦  لوازم جانبي همراه دستگاه   ٤-٣

  ٦  ويژگي هاي نماي جلوي دستگاه  ٤-٤

  ٦  ويژگي هاي نماي پشت دستگاه   ٤-٥

  ٧  ويژگي هاي پانل كنترلي دستگاه   ٤-٦

  ٧  كنترلي دستگاه مروري كوتاه بر كاربري و عملكرد پانل   ٤-٧

  ٨  نصب و آماده سازي   ٥

  ٩  آماده سازي مسير تخليه   ٥-١

  ٩  اتصال دستگاه به برق شهر  ٥-٢

  ٩  مراحل راه اندازي و روشن نمودن دستگاه  ٦

  ٩  پركردن مخزن دستگاه و انتخاب محلول مناسب  ٦-١

  ١٠  تنظيم زمان كار دستگاه   ٦-٢

  ١١  داخل مخزنتنظيم دما و گرم كردن محلول   ٦-٣

  ١٣  گاززدايي از محلول   ٦-٤

  ١٣  قراردادن قطعات در دستگاه  ٦-٥

  ١٣  پس از شست و شو  ٦-٦

  ١٤  نگهداري از دستگاه   ٧

  ١٤  مراقبت و نگهداري    ٧-١

  ١٤  تعميرات و رفع اشكال  ٧-٢

  ١٤  جدول مشخصات فني   ٨

  ١٥  گارانتي و خدمات پس از فروش   ٩
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  يعمومنكات كلي و   ١

در دسترس كاربران باشد و در صورت  در هر زمان  يدباهمراه دستگاه بوده و  مداركاز  يبخشراهنماي كاربري   

(درصورت مفقود شدن راهنماي كاربري،  .فروش مجدد به شخص ثالث، همراه با دستگاه تحويل خريدار گردد

  موجود مي باشد.)  WWW.PNEC.CO.IRلينك دريافت آن در سايت شركت مهندسي پارس نهند 

را جهت بهبود كيفي و   كاربري اجزاي دستگاه و راهنماي ،توليد كننده حق هرگونه تغييرات در مشخصات  

  خدمات بهتر براي خود محفوظ ميدارد.

  مهم  يمنيا يهشدارها   ٢

  راهنما  دفترچهمورد استفاده در  كليدي كلمات  

  به حيات مي باشد  ي و آسيبخطر بالقوه جد يكهشدار نسبت به   خطر

  . باشددستگاه مي به  ينسنگ يها ي و خسارتخطر بالقوه جد يكهشدار نسبت به   هشدار 

  .يا دستگاه مي باشدو سبك به كاربر  يدگيد يبهشدار نسبت به خطر آس  احتياط

  .دستگاه مي باشد به يبهشدار از خطر آس  توجه

  عالوه بر اين راهنما در نظر گرفته شود. يمل يمنيهر گونه مقررات ا لطفا  

  كاربري  راهنماي دفترچهاستفاده از  شيوه  ٢-١

  به نكات ذكر شده عمل نماييد.و  را مطالعه نمودهدقت راهنماي حاضر   با  

  كاربري  راهنماي دفترچههشدار دهنده مورد استفاده در  عاليم  

  دستگاه مي باشد. به يبو آس كوچكنسبت به صدمات اخطار  ،نماد اين  

  . مي باشد برق جريان از  يناش يبهشدار نسبت به خطر آس، نماد اين  

  مي باشد.  انفجارآتش سوزي و از  يناش يبهشدار نسبت به خطر آس، نماد اين  

  مي باشد. داغو مايعات از سطوح  سوختگي ناشيهشدار نسبت به خطر  ،نماد اين  

  تكميلي مي باشد.نماد نشانه اطالعات  اين  

  اين نماد نشانه مطالعه راهنماي دستگاه قبل از استفاده مي باشد.   

توليد كننده دستگاه متعهد جبران هيچگونه صدمات ناشي از عدم رعايت نكات ايمني ذكر شده در راهنماي   

  كاربري نخواهد بود. 

  استفاده از دستگاه اولتراسونيك كلينر  يبرا يمنيانكات   ٢-٢

ابزارآالت و همگن سازي مايعات ساخته شده و دستگاه اولتراسونيك كلينر پارسونيك براي تميز كاري قطعات،   موارد كاربرد 

  براي موجودات زنده نبايد به كار گرفته شود. 
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با توجه به راهنماي كاربري استفاده    كاربر آموزش ديده و  دستگاه اولتراسونيك كلينر پارسونيك بايد توسط كاربران 

  .شود

  ندارند. كودكان و افراد غير متخصص حق استفاده از اين دستگاه را   

اتصال برق  

  ورودي

از نظر برق  پريز مشخصات. گرددمتصل  پريز با اتصال زمين يكبه  و مستقيماًحتماً    يدبادستگاه  يمني،ا يلدال به

داشته باشد. از بكار بردن مطابقت دستگاه  پالك يبر رو ذكر شده  يفن ياتجزئ ولتاژ، آمپر و فركانس بايد با  

  راهي برق اكيداً خودداري گردد. هرگونه سيم رابط و سه 

جلوگيري از  

  مخاطرات برقي 

در صورت ، آنرطوبت مشكوك در داخل   مشاهده ، در صورتدستگاهو مراقبت از  ينگهدار ير،منظور تعم به

 .از پريز برق جدا نماييدرا  يدوشاخه اصل كار با دستگاه،اتمام بعد از  يا و در عملكرد دستگاه بروز اشكال

 و در محل شركت و آموزش ديده شركت سازندهمتخصص و توسط پرسنل مجاز   يدبا هرگونه تعميرات فقط 

انجام پذيرد. سازنده مسئوليت هيچگونه خطرات ناشي از تعميرات و دستكاري افراد غير مجاز را به عهده 

  نخواهد داشت.

محلول هاي  

  پاك كننده

وجود  مخزن و منفجر شونده در داخل  قابل اشتعال  يعاتمادر صورت استفاده از  و انفجار يآتش سوز خطر

  دارد.

سطوح و 

  مايعات داغ 

و تواند گرم  يم يقابل توجه بدنه به مقدارسبد و  مايع تميز كننده،، مختلف ، سطوح كار دستگاه زمانبسته به 

  . موجب سوختگي كاربر گردد

امواج مافوق  

  صوت و صوت 

صوتي آزار دهنده توليد مي نمايد. بهتر است در زمان كار از در مخزن استفاده شود. توصيه مي دستگاه امواج 

شود كه كاربر در حين كار با دستگاه از گوشي حفاظتي استفاده نموده و در صورت امكان در محيط جداگانه با  

  تهويه مناسب به كار برده شود. 

انتقال امواج به  

  بدن

ل مايع مخزن قرار ندهيد. از لمس مخزن، بدنه و قسمت هاي مختلف دستگاه در دست و اعضائ بدن را داخ

  هنگام كار اكيدا خود داري نماييد. 

  تعهدات توليد

  كننده

از استفاده نادرست  قطعات در قبال  ياو  يزاتبه افراد، تجهتوليد كننده متعهد جبران هيچگونه خسارت مالي 

بجز متخصصين شركت نمي باشد. خريدار   يتعميرات و دستكاري افراد دستگاه و يا عدم رعايت راهنماي كار و

بران خود جهت استفاده صحيح و بدون خطر از دستگاه بوده و كاريح مسئول آموزش صحو بهره بردار دستگاه، 

. در صورت درخواست، توليد كننده آماده ارائه آموزش هاي بيشتر به افراد معرفي شده خواهد بود  

  دستگاه اولتراسونيك كلينر شستشو در    ٣

باال توسط   يبا فركانسبرق  محسوب مي شود. انرژيمدرن  يروشامواج اولتراسونيك توسط كاري  يز تم امروزه،  

به انرژي صوتي و  يلتبد  PIEZOELECTRICمبدل   يها  يستمس به كمك وشده  يجادا يكژنراتور اولتراسون يك

،  مافوق صوت امواجاز  يفشار ناش ييراتتغ  يلبه دل يندفرا اين  شود. يمنتقل ممخزن پس به سو مكانيكي شده 
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پر   يعما   يكانفجار اين حباب ها كند.  يم  يجادامي شوند كه از داخل منفجر  را ها حباب كوچك خالء  يليونم

يارهاي روي آنرا ممكن مي  ش ينوچكتر در ك يحت طعه،قاز سطوح  هكند كه حذف ذرات آلود يم  يجادا يانرژ

  .سازد

  امواج مافوق صوت توسط  اريك يزجالب در تم نكات        ٣-١

  ذيل بستگي دارد:   كردن به چهار عامل يزواقع، تم در  

 يقاز طر يد با يانرژ ين. ااري مي باشدك  يزتم يند در فرا يكيعامل مكان ينمافوق صوت است كه مهم تر يانرژ  يزيكي ف انرژي

  منتقل شود. قطعات به سطح  يعما يط مح يك

  يزاز تم وسيعي يفاست. در حال حاضر ط يازكردن مناسب مورد ن يزعامل تم  يكذرات حل و جدا سازي  يبرا  كننده  يز تم ماده

براي سطوح زنگ  ها و مواد زنگ بر  كننده ها مورد استفاده مي باشند كه اغلب مواد شوينده قليايي براي چربي

يكنواخت براي   يزده مي باشند. اين مواد عالوه بر تميز كاري موجب كاهش كشش مولكولي آب شده و محيط

  امواج مافوق صوت ايجاد مي نمايد.

كه براساس نوع و ميزان كثيفي  ننده موجب بهبود عملكرد دستگاه و محلول مي گرددك يزتم يعما  ينهبه يدما  حرارت درجه

  ر مي باشد. موجود متغي 

  زمان كار متناسب با نوع آلودگي، نوع و دماي حالل و مقدار تميزي مورد نظر انتخاب مي شود.   زمان كار 

٣-٢   يك اولتراسون  اري باك يزتم يندفرامراحل  

  ماده تميز كننده با آب و  يكپر كردن مخزن اولتراسون - ١  

  گرم كردن مايع داخل مخزن در صورت نياز  - ٢  

ه(بدون قراردادن دقيق ٦تا  ٢گاز زدايي از محلول داخل مخزن توسط روشن نمودن دستگاه به مدت  - ٣  

  قطعات)

  قطعات در داخل سبد و مخزن قرار دادن  - ٤  

  روشن نمودن و شستشوي اولتراسونيك – ٥  

  آبكشي قطعات پس از تميز شدن - ٦  

  خشك كردن قطعات - ٧  

  توضيحات دستگاه  ٤

  ويژگي هاي دستگاه  ٤-١

  مي باشد. ٣١٦  استنلس استيل جنس  ساخته شده از اولتراسونيك مخزن  

  مي باشد.  ٣٠٤ استنلس استيل جنس  ساخته شده از بدنه  

مي باشد. هرتز  يلوك ٣٩تا   ٣٨يا  هرتز  يلوك ٢٨تا  ٧٢ در بازه مافوق صوت  امواج فركانس    
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  كيلوهرتز توليد مي شوند.  ٢٨فرض با فركانس نكته: دستگاه هاي ساخته شده بصورت پيش   

  درجه سانتيگراد را فراهم ميسازد. ٧٠تا   ٢٠  دماي محلول كه قابليت تنظيم دما در بازه ر كنترلهيتر به همراه   

  دقيقه را فراهم ميسازد.  ٥٩تا  ١كنترلر زمان كار دستگاه كه قابليت تنظيم زمان در بازه   

  مي باشد.  ٣١٦ استنلس استيل  اي كه از جنسيهتخل  مسير به همراه اينچ  ١تخليه   شير  

  تطابق با استاندارد هاي بين المللي  ٤-٢

  IEC 61010:2010دستگاههاي آزمايشگاهي (اروپا)  الكتريكي ايمني  

  ISO 9001:2015استاندارد مديريت كيفيت   

     ISO 13485:2016 استاندارد مديريت كيفيت تجهيزات پزشكي  

  لوازم جانبي همراه دستگاه   ٤-٣

  در استنلس استيل   

  استنلس استيل  سبد  

  كابل برق  

  شلنگ تخليه   

  سرشلنگي  

 كاربري راهنماي   

  

  ويژگي هاي نماي جلو دستگاه   ٤-٤

A  عاليم هشدار دهنده  

B منايحمل و نقل   يبرادستگاه حمل  دستگيره  

C   تخليه شير  

D   پانل كنترل  

    

    

 ويژگي هاي نماي پشت دستگاه  ٥-٤

A   ليبل مشخصات فني  

B حفاظتي ي فيوزها  

C  كابل برق ورودي سوكت  

D   فن خنك كننده  

A B 

C 
D 

A D 
B 

C 
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  ويژگي هاي پانل كنترلي دستگاه  ٦-٤

    

    

    

    

    

    

    

A  كليد برق اصلي  

B (شروع بكار سيستم اولتراسونيك)  مه استارتكد  

C  (توقف سيستم اولتراسونيك) مه استاپكد  

D  تنظيم زمان  كنترلر  

E  كليد روشن/ خاموش كردن هيتر  

F  تنظيم دما  كنترلر  

 

 مروري كوتاه بر كاربري و عملكرد پانل كنترلي دستگاه   ٤-٧

  نتيجه كار   نمايشگر   چه كار بايد كرد   كاربرد مورد نظر 

را به سمت باال فشار  MAINدكمه   روشن كردن دستگاه

  دهيد 

هاي   LEDو   MAINچراغ دكمه

كنترلرهاي زمان و دما روشن مي 

  شود

  دستگاه روشن مي شود 

  

را به سمت پايين   MAINدكمه   خاموش كردن دستگاه

  فشار دهيد 

هاي   LEDو   MAINچراغ دكمه

كنترلرهاي زمان و دما خاموش مي 

  شود

  دستگاه خاموش مي شود 

  

با استفاده از دكمه هاي جهت نماي    تنظيم زمان كار 

روي كنترلر، زمان دلخواه را تنظيم  

  نماييد 

با هر بار جابجايي ارقام از سمت  

هاي رديف پايين  LEDراست، 

  كنترلر چشمك زن ميشود

زمان كاردستگاه بر اساس دقيقه و  

  ثانيه تنظيم مي شود 

با استفاده از دكمه هاي جهت نماي    ي محلول تنظيم دما

روي كنترلر، دماي دلخواه را تنظيم 

  نماييد 

با هر بار جابجايي ارقام از سمت  

هاي رديف پايين  LEDراست، 

  كنترلر چشمك زن ميشود

اي محلول بر اساس درجه و دهم  دم

  درجه تنظيم مي شود 

  

  روي كنترلر دما روشن مي شود. LED OUTنكته: در صورتيكه دماي محلول داخل مخزن پايين تر از دماي تنظيم شده باشد، 

A 
B 

C D 

E F 
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را به سمت باال  HEATERدكمه   روشن كردن هيتر 

  فشار دهيد 

روشن   HEATER چراغ دكمه

  مي شود 

شروع به كار  هيتر دستگاه  

  مي كند

را به سمت  HEATERدكمه   خاموش كردن هيتر 

  پايين فشار دهيد 

خاموش   HEATER چراغ دكمه

  مي شود 

خاموش  هيتر دستگاه

  مي شود 

هاي رديف باالي كنترلر  LED  را فشار دهيد ”I“دكمه   روشن كردن سيستم اولتراسونيك 

زمان به صورت معكوس شروع به  

  شمارش مي كند

 سيستم اولتراسونيك شروع به كار

  مي كند

  روي كنترلر زمان نيز روشن مي شود. LED OUT عالوه بر شمارش معكوس زمان تنظيم شده، ”I“نكته: پس از فشردن دكمه 

هاي رديف باالي كنترلر  LED  را فشار دهيد ”O“دكمه   خاموش كردن سيستم اولتراسونيك 

  زمان به حالت اوليه بازميگردد 

 سيستم اولتراسونيك خاموش

  مي شود 

    

  نصب و آماده سازي   ٥

محل استقرار دستگاه بايد سطح صاف، محكم، پايدار و خشك بوده و تهويه مناسب داشته باشد. سطوح نرم   مكان استفاده 

  قرار دادن دستگاه نمي باشد.مانند فرش و موكت مناسب 

نكته: ارتفاع محل قرارگيري دستگاه بايد به اندازه اي باشد كه كاربر تسلط كافي جهت كار با سبد و مخزن را   

  داشته باشد. 

  درجه  سانتي گراد مي باشد.  ٤٠تا   ٥دماي محيط كاردستگاه  بين   شرايط محيطي 

  . مي باشد %٨٠حد اكثر رطوبت نسبي مجاز محيط كار   

  دستگاه براي كار در محيط خارجي طراحي نشده است و مي بايست در محيط سر بسته بكار گرفته شود.   

  محيط اطراف دستگاه و بدنه آنرا جهت جلوگيري از برق گرفتگي خشك نگه داريد.   

ريختن مايعات و نفوذ خطر برق گرفتگي در زماني كه رطوبت به داخل دستگاه نفوذ نمايد وجود دارد لذا از   

  رطوبت به داخل دستگاه جلوگيري نماييد. 

    بسته بندي 

هر گونه اشكال ظاهري از كار   يهرگونه اقدام، بسته بندي دستگاه را بررسي نموده و در صورت مشاهده از قبل  بررسي ظاهري 

  با دستگاه خودداري نموده و فروشنده را مطلع نماييد. 

بندي، در جعبه چوبي را باز كرده، دستگاه را بر اساس نقشه جانمايي دستگيره در صورت سالم بودن بسته   

ها(باالي دستگاه چسبانده شده) با احتياط خارج كرده و بر روي مكان مورد نظر قرار دهيد. حال فوم ضربه گير  

  اطراف دستگاه را جدا كنيد.  

  جابجا گردد. نكته: به علت وزن باالي دستگاه حتما توسط دو نفر   

  داري نماييد. نگهمصارف بعدي  يبرارا  چوبي  و جعبه يبسته بند لطفانكته:   
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  آماده سازي مسير تخليه   ٥-١

بودن آن اطمينان  آب بند از شلنگ تخليه را با رابط روي آن به وسيله آچار مناسب به شير تخليه وصل نموده و  

  نماييد.   حاصل

تخليه سريعتر محلول داخل مخزن، بهتر است دستگاه در محلي قرار گيريد كه  توجه داشته باشيد كه جهت   

  خروجي فاضالب درنزديكي دستگاه بوده و پايين تر از شير تخليه مخزن قرار گرفته باشد. 

  شهر  اتصال دستگاه به برق  ٥-٢

مشخصات برق 

  ورودي

  زمين  باشد. ولت متناوب تك فاز با سيستم اتصال  ٢٢٠پريز برق ورودي بايد 

كابل برق همراه دستگاه را از بسته بندي خارج نموده، يك سر آنرا به سوكت ورودي برق كه در قسمت پشت   

  دستگاه تعبيه شده و سر ديگر آنرا به پريز برق با اتصال زمين بطور محكم وصل نماييد.  

طبق با پالك پشت دستگاه وصل شده و كابل برق بايد مستقيما به پريز برق با اتصال زمين و داراي مشخصات من  

  به راحتي در ديد و دسترس كاربر باشد.  

  هرگز از سيم رابط و يا سه راهي استفاده ننماييد.   

  مراحل راه اندازي و روشن نمودن دستگاه   ٦

  پر كردن مخزن دستگاه و انتخاب محلول مناسب   ٦-١

  از بسته بودن شير تخليه مطمئن شويد.  

    .با محلول مناسب پر نماييدآن سانتي متر مانده به لبه باالي  ٤ حدودامخزن را تا    

  توجه نماييد كه در صورت پايين بودن سطح محلول هيتر داغ نموده و امكان سوختن مخزن و هيتر وجود دارد.  

  نكته: جهت پر كردن مخزن به صورت دستي از ظروفي مانند پارچ يا بشر استفاده نماييد.    

  نكته: مراقب باشيد در هنگام پر كردن مخزن، محلول بر روي پانل كنترلي و قسمت ورودي كابل برق نريزد.   

  محلول مناسبنكات مهم در رابطه با    انتخاب محلول 

محلول هايي تحت عنوان محلول اولتراسونيك در بازار موجود مي باشد كه اين شركت هيچگونه اطالعاتي  -١  

  ندارد.كيفيت و تركيبات آن درباره 

تعيين نوع و ميزان تركيب مواد موردنياز براي مصارف مختلف بر عهده خريداران محترم بوده و بر اساس نوع  -٢  

  روي قطعات و يا ساير كاربردهاي مورد نظر متفاوت مي باشد. ي و ميزان جرم هاي موجود 

ارستاني) مورد تعيين محلول هاي موردنياز براي دستگاه هايي كه در مراكز پزشكي و ازمايشگاهي(بيم -٣  

استفاده قرار ميگيرند، بر عهده بخش كنترل عفونت مركز مربوطه مي باشد و اين شركت مسئوليتي دراين زمينه  

  متعهد نمي شود. 
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  محدوديت هاي استفاده از حالل ها در اولتراسونيك كلينر   

بطور مستقيم در داخل مخزن استفاده ننماييد. خطر آتش سوزي و  قابل انفجارهرگز از محلول هاي آتش زا و   

  انفجار وجود دارد 

انرژي اولتراسونيك موجب افزايش حجم تبخير سطحي مايعات شده و بخار مايعات قابل اشتعال در اثر جرقه    

ري نماييد. منفجر شده و آتش مي گيرد. از ريختن مواد آتش زا و قابل انفجار در مخزن دستگاه جدا خوددا

برروي بسته بندي آنها عالمت و اخطار   EECبرخي از اين مواد عبارتند از موادي كه طبق دستور العمل

  ذكر شده باشد.   R9تا     R1ايمني

عالمت گذاري شده اند از نوع مواد آتشگير مي   R10 , R11 , R12  ياو   E , F+ , F , Oمواردي كه با   

  باشند.   

در تطابق با قوانين حفاظت كار، در صورت نياز مبرم، مقدار مناسبي از مواد فوق را در يك محفظه شيشه    موارد استثناء 

د و قطعه را داخل آن قرار دهيد. سپس محفظه شيشه اي را به گونه اي كه محلول داخل آن وار ريخته اي(بشر)

مخزن نشود، در داخل مخزن اولتراسونيك كه با آب پر شده است قرار دهيد. امواج از جداره شيشه عبوركرده و 

  قطعه داخل آنرا تحت تاثير قرار مي دهد. 

مواد سمي و بيولوژيك حتما آن را در داخل محفظه شيشه اي در بسته ريخته و در داخل مخزن  استفاده از جهت   

  اولتراسونيك كه با آب پر شده است قرار دهيد. 

 استاندارد و  در موارد استفاده از مواد بيولوژيك و راديو اكتيو و غيره عالوه بر موارد فوق رعايت دستورالعمل  

  اين مواد توسط كاربر ضروري مي باشد.  متناسب با

  . ننماييد  استفادهبطور مستقيم در مخزن  مي باشند،  فلوريدكه داراي تركيبات  هرگز از محلول هاي اسيدي  

  محلول هاي توصيه شده و مجاز   

  مجاز مي باشد. %٥استفاده از محلول هاي چربي گير قليايي با غلظت حد اكثر   

  مجاز مي باشد.   %٥تا   %٢استفاده از شوينده هاي مايع با غلظت   

  باشد. استفاده از حالل هاي اسيدي بجز موارد ذكر شده مجاز مي   

  تنظيم زمان كار دستگاه   ٦-٢

هاي كنترلرهاي زمان و  LED) دستگاه كه بروي پانل كنترلي قرار دارد، MAINبا روشن كردن كليد برق اصلي(

  دما روشن مي شود. 

  ويژگي هاي كنترلر زمان  

جهت نمايش زمان موجود است كه رديف پاييني نشاندهنده زمان تنظيم شده  LEDبروي اين كنترلر دو رديف   

  .) مي باشدREAL TIME) و رديف بااليي نشاندهنده زمان سپري شده در حين كار(SET TIMEتوسط كاربر(
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جهت مي باشد كه بهتر است  ٥٩:٥٩:٥٩تا  ٠٠:٠٠:٠٠نكته: زمان قابل تنظيم برمبناي (ثانيه:دقيقه:ساعت) از   

  دقيقه تنظيم نگردد.  ٦٠افزايش طول عمر دستگاه در هربار استفاده بيش از  

  عدد دكمه جهت تنظيم زمان با مشخصات زير موجود است: ٥همچنين    

  جهت باالبردن اعداد استفاده مي شود.  ▲

  جهت پايين آوردن اعداد استفاده مي شود.  ▼

  سمت راست) استفاده مي شود.جهت جابجايي بين ارقام ثانيه و دقيقه (از   ◄

  جهت ثابت كردن اعداد تنظيم شده استفاده مي شود.   

  جهت جايگزين كردن زمان تنظيم شده جديد با زمان قبلي استفاده مي شود.  

  نحوه تنظيم زمان   

) جايگاه رقم موردنظر را مشخص كنيد. دو رقم اول از سمت راست ◄با فشردن دكمه جهت نماي چپ ( -١  

  نشاندهنده ثانيه و دو رقم دوم نشاندهنده دقيقه مي باشد.  

  ) مقدار هريك از ارقام را تنظيم نماييد. ▼و  ▲با استفاده از دكمه هاي جهت نماي باال و پايين ( -٢  

  زمان تنظيم شده را ثابت نماييد. ) MDپس از تنظيم ارقام، با فشردن دكمه ( -٣  

  ) را فشار دهيد. RSTبراي ذخيره كردن زمان ثابت شده و جايگزين كردن آن با زمان قبلي دكمه ( -٤  

  حال دستگاه آماده كار در مدت زمان تنظيم شده مي باشد.   

كرده و اسونيك شروع به كاراولتر سيستم  ”I“در صورتيكه نياز به استفاده از هيتر نداشته باشيد، با فشردن دكمه   

  . پس از گذراندن زمان تنظيم شده خاموش مي شود

  موجود بروي كنترلر زمان نيز روشن مي شود.   LED OUTنكته: با فشردن اين دكمه،   

  ”O“در صورتيكه در حين كار نياز به تغيير زمان و يا توقف فرآيند شست و شو باشد، با فشردن دكمه نكته:   

  سيستم اولتراسونيك متوقف شده و زمان تنظيم شده به حالت اوليه بازميگردد. 

ازدستگاه،  دقيقه استفاده  ٦٠نكته: بهتر است جهت افزايش طول عمر و خنك كاري قطعات داخلي، به ازاي هر    

  دقيقه زمان استراحت در نظر گرفته شود.  ٥

  دستگاه مي تواند صداهاي مضر توليد نمايد لذا حتما از گوشي ايمني مناسب استفاده نماييد.   

  در صورت استفاده از هيتر و تنظيم دماي محلول مراحل زير را انجام دهيد.   

  تنظيم دما و گرم كردن محلول داخل مخزن   ٦-٣

محلول را در صورت نياز متناسب با كاربرد و نوع محلول شوينده گرم نماييد. براي كاهش زمان گرمايش   

  در دستگاه را بروي مخزن بگذاريد.  ،ميتوانيد از آب گرم استفاده نموده و براي كاهش مصرف انرژي

م و موجب سوختگي شود محلول شوينده، مخزن، بدنه و قطعات ممكن است موقع استفاده از هيتر به شدت گر  

  لذا از دستكش مناسب استفاده نماييد.

MD 

RST 
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  دماي محلول نكات مهم در رابطه با   

دماي بهينه براي دستگاه هايي كه در مراكز پزشكي و ازمايشگاهي(بيمارستاني) مورد استفاده قرارميگيرند،   -١  

د در مايعات بدن و خون در دماي باالتر  درجه سانتيگراد تنظيم شود زيرا پروتئين هاي موجو  ٣٠نبايد بيشتر از  

  از اين دما، بر روي ابزارآالت و قطعات منعقد شده و فرايند پاكسازي را سخت تر و زمانبر تر مي نمايد. 

جهت افزايش طول عمر دستگاه و جلوگيري از آسيب به مخزن در درازمدت، بهتر است دماي دستگاه بيشتر  -٢  

  نگردد.درجه سانتيگراد تنظيم  ٥٠از 

  ويژگي هاي كنترلر دما   

جهت نمايش دما موجود است كه رديف پاييني نشاندهنده دماي تنظيم شده  LEDبروي اين كنترلر دو رديف   

  ) مي باشد.REAL TEMP) و رديف بااليي نشاندهنده دماي محلول داخل مخزن (SET TEMPتوسط كاربر(

  سانتيگراد بوده و شامل دو رقم اصلي و يك رقم اعشار مي باشد.نكته: دماي قابل تنظيم بر مبناي درجه   

  درجه سانتيگراد مي باشد.  ٧٠تا  ٢٠نكته: بازه دماي قابل تنظيم از   

  عدد دكمه جهت تنظيم دما با مشخصات زير موجود است:  ٤همچنين    

  جهت باالبردن اعداد استفاده مي شود.  ▲

  استفاده مي شود.جهت پايين آوردن اعداد   ▼

  جهت جابجايي بين ارقام اعشار و اصلي (از سمت راست) استفاده مي شود.  ◄

  كردن اعداد تنظيم شده استفاده مي شود.  و ذخيره جهت ثابت  

  نحوه تنظيم دما   

) جايگاه رقم موردنظر را مشخص كنيد. رقم اول از سمت راست ◄با فشردن دكمه جهت نماي چپ ( -١  

  نشاندهنده مقدار اعشار و دو رقم بعدي نشاندهنده مقدار اصلي دما مي باشد.

  ) مقدار هريك از ارقام را تنظيم نماييد. ▼و  ▲با استفاده از دكمه هاي جهت نماي باال و پايين ( -٢  

  ) دماي تنظيم شده را ثابت و ذخيره نماييد. MODEپس از تنظيم ارقام، با فشردن دكمه ( -٣  

موجود بروي  LED OUTنكته: در صورتي كه دماي تنظيم شده باالتر از دماي محلول داخل مخزن باشد،   

  كنترلر دما روشن مي شود. 

به سمت باال، هيتر دستگاه روشن شده و پس از   ”HEATER“پس از انجام تنظيمات فوق، با فشردن دكمه  -٤  

  سط كاربر خاموش مي شود. رساندن دماي محلول داخل مخزن به دماي تنظيم شده تو

  نكته: جهت استفاده از هيتر مي بايست مخزن دستگاه تا حد گفته شده داراي محلول باشد.   

  به سمت پايين، هيتر را خاموش نماييد.  ”HEATER“نكته: در حين استفاده از دستگاه ميتوانيد با فشردن دكمه   

  همزمان با سيستم اولتراسونيك فراهم مي باشد. نكته: امكان استفاده از هيتر در حين كار و   

MODE 
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خطر سوختگي توسط محلول شوينده، مخزن و بدنه داغ دستگاه در حين كار وجود دارد.(انرژي اولتراسونيك   

  بطور فيزيكي به حرارت تبديل مي شود.)

ش است گرم مي مخزن، بدنه دستگاه و محلول شوينده در جريان كار اولتراسونيك حتي وقتي كه هيتر خامو  

درجه سانتي گراد افزايش مي   ٧٠شود. در زمان هاي طوالني كار با اولتراسونيك، دماي محلول حتي تا بيش از 

  يابد لذا مراقب دماي محلول و بدنه دستگاه جهت جلوگيري از سوختگي احتمالي باشيد.. 

  همزدن محلول در جريان گرم كردن آن   

در جريان گرم كردن محلول جهت يكنواختي حرارت داخل مخزن، سيستم اولتراسونيك را نيز روشن نماييد. اين    

  عمل موجب همزدن و يكنواختي دماي محلول مي شود.  

  گاز زدايي از محلول   ٦-٤

امواج اولتراسونيك دقيقه دستگاه را روشن نماييد.  ٦تا  ٢قبل از قرار دادن قطعات در داخل مخزن به مدت   

  كنندگي محلول مي شود.گازهاي محلول در مايع را خارج نموده و موجب يكنواختي و افزايش قدرت پاك

الزم در معرض   سطوح حساس ممكن است در جريان شستشو دچار خوردگي شوند لذا قطعات را بيش از زمان  

  را در حين كار بررسي نماييد.  اولتراسونيك قرار ندهيد. در صورت نياز به صورت مرتب قطعات 

  قرار دادن قطعات در دستگاه   ٦-٥

از قرار دادن قطعات بطور مستقيم در كف مخزن خودداري نماييد. اين عمل ممكن است موجب آسيب به دستگاه   

  شود.

امواج را داشته اي بچينيد كه بيشترين سطح تماس با قطعات و لوازم را در داخل سبد مخصوص دستگاه به گونه   

  و بروي يكديگر قرار نگيرند. سپس سبد را داخل مخزن قرار دهيد. 

 دست خود را داخل مخزن قرار ندهيد. در زمان طوالني اين كار موجب تخريب سلول هاي پوست دست مي شود.    

ج نماييد كه درموقع گذاشتن و برداشتن قطعات، دستگاه را خاموش كرده و به گونه اي سبد و قطعات را خار  

  محلول بروي پانل كنترلي و كابل برق دستگاه نريزد. 

را فشار دهيد تا دستگاه شروع به كار نمايد. پس از گذراندن زمان تنظيم شده دستگاه به حالت اوليه     ”I“دكمه  

  باز ميگردد. قطعات را چك نماييد و در صورت نياز به شستشوي بيشتر، مراحل فوق را تكرار نماييد. 

٦-٦   شو و  پس از شست 

  شو، قطعات را آبكشي نموده و خشك نماييد.و  پس از پايان شست  

  نكته: ميزان و نحوه آبكشي متناسب با نوع محلول شوينده بكار برده شده متفاوت مي باشد.   

  . جدا نماييد  برق را از پريزكابل  دستگاه را خاموش نموده و  

شلنگ تخليه خالي نموده و ذرات و كثيفي هاي كف مخزن را به وسيله محلول داخل دستگاه را توسط شير و   

  پارچه تميز نماييد. 
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  مخزن دستگاه را با آب تميز آبكشي نموده، تخليه و خشك نماييد.   

  از دستگاه  نگهداري  ٧

٧-١   مراقبت و نگهداري  

  بكشيد. پس از هر دوره كاري، دستگاه را خاموش نموده و دو شاخه برق را از پريز   

  مخزن دستگاه را پس از كار، با مواد مناسب ضد عفوني نماييد.   پزشكي

و فقط به عنوان شستشو دهنده  مورد استفاده قرار مي قابليت استريليزاسيون ندارد  دستگاه اولتراسونيك كلينر    دندانپزشكي

 گيرد.

فاضالب مخصوص پسماند بيولوژيك تخليه نماييد.  محلول دستگاه را پس از شستشوي لوازم و ابزار جراحي در   آزمايشگاهي

  مخزن دستگاه آلوده بوده و مي بايست با مواد ضد عفوني كننده تميز گردد. 

عمر مخزن دستگاه بسته به نوع مواد، زمان كار دستگاه و نگهداري آن متفاوت مي باشد، ولي با اقدامات زير مي    

  توان عمر مخزن را افزايش داد. 

با موارد ذكر  مواد و محلول هاي مناسب  استفاده مواد باقي مانده و ذرات فلزي ته مخزن را خارج نماييد.پس از   

  محلول را قبل از آنكه از مواد آالينده پر شود تعويض نماييد.   و را به كار گيريدشده 

  تعميرات و رفع اشكال   ٧-٢

تعمير مي باشد لذا در صورت نياز به رفع اشكال و دستگاه حاضر فقط توسط متخصصين شركت سازنده قابل   

  تعميرات با شركت سازنده تماس حاصل نماييد. 

شركت سازنده مسئول هيچگونه خسارات ناشي از دستكاري و تعميرات انجام شده توسط اشخاص ديگر نخواهد    

  بود.

  دستكاري آن اكيداً خودداري نماييد.خطر شوك الكتريكي و ولتاژ باال در داخل دستگاه وجود دارد. لذا از    

  مشخصات فني جدول   ٨

PARSONIC 60SB  Model Name  

70x30x30, cm Tank Dimensions*  

76x36x55, cm System Dimensions*  

60 Liter Tank Capacity  

28 ±5% kHz Frequency  

600 Watt 220 VAC Max.  Power  

600 Watt 220 VAC Heater 
  

  بنا به درخواست مشتري وجود دارد.    KHz %5 ± 40*  امكان ارائه محصوالت در فركانس   
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محصوالت در ابعاد و توان مورد نظر بنا به درخواست مشتري   (PARSONIC Xs)*  امكان ساخت سفارشي   

  وجود دارد. 

  گارانتي و خدمات پس از فروش  ٩

به مدت يك سال از تاريخ فاكتور   بوده و دستمزد تعميراتخدمات ضمانت (گارانتي) شامل تعويض قطعات و   

  باشد. يفروش، به صورت رايگان م

دريافت هزينه   يبه مدت ده سال، در ازا بوده و پس از فروش شامل تعويض قطعات و دستمزد تعميرات خدمات  

  باشد.  يهاي مربوطه م

هزينه ارسال و دريافت دستگاه به عهده خريدار  كليه خدمات مذكور در محل شركت سازنده قابل ارائه بوده و   

  مي باشد. 

  باشد: ينم ليشامل موارد ذ يگارانت  

صدمات ناشي از حمل و نقل، ضربه، سقوط، نوسانات برق، آتش سوزي، نفوذ آب، مواد خورنده و حوادث  -١  

  طبيعي

  دستگاه   يكاربر راهنماياستفاده نادرست و يا عدم پيروي از نكات ذكر شده در  - ٢  

  شركت سازنده  ديبجز نمايندگان مورد تائ يتوسط اشخاص راتييتعميرات و تغ - ٣  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  


