
 
 

 بنام خدا  

 دستورالعمل راه اندازی آون   

 : مشخصات فنی *

 درجه سانتیگراد 250الی    50 دامنه درجه حرارت محیط -1

 آمپر 25 –ک فاز ت –ولت  220مشخصات الکتریکی: 

 

 آماده سازی دستگاه : -الف *
ا دقت باز نمائید و مراقب باشید که به بسته بندی را ب دستگاه جهت حمل در کارخانه بسته بندی شده است ، لزوماً -1

 بدنه دستگاه آسیب نرسد .

 دستگاه را در محل تعیین شده قرار دهید و سپس تراز نمائید.  -2

 نحوه راه اندازی : -ب

 ( را در وضعیت خاموش قرار دهید.POWERابتدا سوئیچ دستگاه ) -1

ردد که پریز به انشعابهای متعدد وصل نباشد و و دقت گولت وصل نمائید  220 دو شاخه دستگاه را به پریز تک فاز -2

 همچنین ارتباط سیم ارت ضروری است.

( را در وضعیت روشن قرار دهید بالفاصله صفحه دیجیتال دماسنج عبارت و سپس POWER) 1کلید شماره  -3

 عددی را نشان میدهد.

ز رنگ باالی کلید روشن میگردد و ( را در وضعیت روشن قرار دهید المپ قرمHEATING) 3کلید شماره  -4

 همزمان سیستم گرمایش شروع به کار مینماید.

برای استفاده از دمای محیط  میباشد   HIGH  / LOWدارای دو وضعیت میباشد (HEATING) 3کلید شماره  -5

رجه سانتیگراد د 100از  قرار داده و در صورتیکه دمای باالتر  LOW  وضعیت درجه سانتیگراد  کلید را در 100الی 

  قرار داده  HIGHکلید را در وضعیت  ،مدنظر بود

 قبالً تایمر را طبق دستور العمل پیوست تنظیم و برای روشن شدن دستگاه دکمه ریست را فشار دهید. -6

 
 



 

 

 : نحوه میزان نمودن دمای دستگاه -ج* 

 
 

سه  را  (SEL)یا  (* )عالمت ( CONTROL CABINET TEMPدیجیتال ) هکنترل کنند چپدر سمت  -1

 فشار دهید.ثانیه 

کم یاد و نیاز خود به زبسته به  (  وجود دارد، ,) عالمتدو  ترموستاتصفحه  راستسمت  در -2

به داخل فشار دهید تا دمای انتخابی شما بروی صفحه دیجیتال جهت تنظیم دما یکی از آنها را  کردن

 ظاهر گردد.

 .ار دهید ) عدد فوق دمای واقعی داخل کابین است( را فش (SEL)یا  *( )مجددا دکمه  -3

قرار دهید و فرصت دهید تا دما به میزان تنظیم  مورد نظرلزوما در ابتدای راه اندازی ، دستگاه را در دمای  -4

 .شده برسد

 

دقیقه قابل تنظیم است و با تنظیم کردن آن آون میتواند در  999دقیقه الی  10از  تایمر دستگاه -2

 معین به طور اتوماتیک قطع شود.ساعتی  

 

دستگاه فوق درپاکت  ینصب شده برو کوردری)مودم و نرم افزار ر کوردریصورت داشتن ر در: حیتوض

 (باشدیدستگاه م نیداخل  کاب

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 MAIN SWITCH 1 روشن/خاموش کردن دستگاه

حرارت یستمس یدکل  HEATING 2 

یلساعت زمان استر  TIMER 3 

کنترل دما ستمیس  TEMP CONTROL 4 

 
 



 

 



 
 

 

 

 

 


