
  )Circular Mixer (خورشیديمیکسر 

  لیدقابلیت توقف سریع با فشردن یک ک - 

 )بدون تایمر/ با تایمر (استفاده در دو مد قابلیت  - 

  قابلیت تنظیم سرعت چرخش به صورت آنالوگ  - 

   دستگاهالعمل استفاده ازدستور 

 .پشت دستگاه روشن نمائید یک –دو شاخه برق را به پریز متصل نموده و دستگاه را با استفاده از کلید صفر  -1

صورتی که نیاز به استفاده از تایمر دارید ، با استفاده از ولوم سمت چپ زمان مورد نظر را به دقیقه تنظیم در  -2
در صورتی که نیازي  .باشد  نباید کلید آبی رنگ در حالت فشردهدر این حالت . )  دقیقه120حداکثر تا  (نمائید

در این .  ، تایمر را از مدار خارج نمائید)off(به استفاده از تایمر ندارید می توانید با فشردن کلید آبی رنگ 
 .خش ادامه خواهد داشتاشد ، پس از اتمام زمان تنظیمی چرحالت حتی اگر تایمر تنظیم شده ب

و با استفاده از ولوم سمت راست سرعت ) on(بفشارید  کلید نارنجی رنگ را  کافی استشروع چرخشبراي  -3
 .چرخش مورد نظر را انتخاب نمائید

مثال براي برداشتن یا جایگذاري (چرخش را متوقف نمائید  کوتاهی در صورتی که می خواهید براي مدت: توجه 
همچنین براي شروع مجدد چرخش بایستی مجددا . (off)کافی است کلید نارنجی رنگ را تغییر حالت دهید) لوله

صورتی که از تایمر استفاده می نمائید دقت داشته باشید که زمان هاي در  .)on(کلید نارنجی رنگ را بفشارید
  .، تایمر متوقف نخواهد شد هنگام توقف چرخش،دیگربیان  به . در تایمر لحاظ نمی گردد،توقف چرخش

  مالحظات

  .روي هد قرار دهید)  Balance( یکسان  تقریباهنگام بارگذاري دقت نمائید که لوله ها را با پراکندگی -1

 .این منظور از کلید نارنجی رنگ استفاده نمائید به  . هد در حال چرخش را با دست متوقف نکنیدهرگز  -2

 .شده باشدد کلید آبی رنگ فشرده ی استفاده از تایمر دقت نمائید که به هیچ وجه نبا نیاز بهدر صورت -3

 با مشکلصورت بروز در . دستگاه براي کارکرد طوالنی طراحی شده و نیازي به سرویس دوره اي ندارداین  -4
 .بخش سرویس و خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمائید
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