
      
    

  
     شرکت تولیدي تجهیزات پزشکی بهداد      

  13485    دارنده گواهینامه ایزو        
  
 

  هود یونیورسال بدون شیشه باالبر برقی
  هايد استاندارا مطابق  ب، شگاهین داو  تحقیقاتی،  مراکز درمانی، هاي تشخیص طبیاین دستگاه جهت استفاده در آزمایشگاه

جهت ایزوالسیون بخارات نامطبوع و سمی کاربرد داشته و  اً با کیفیت باال طراحی و ساخته شده است و عمدتو المللیبین
  .می باشد استریلیزاسیون تایمردار جهت UV المپمجهز به

  
    دستورالعمل کار با دستگاه  

     .مایید وصل نداررت ا برق پریز دستگاه را به-ا
    . کلید اصلی دستگاه را در حالت روشن قرار دهید -2

 
   

  
  . نماییدرا انتخاب (Light)  کلیدجهت روشنایی و  (Fan) کلید فن  هواکش براي استفاده از -3
   . کاربرد داردUVکاهش زمان کارکرد المپ   براي -  و کلیدافزایش  براي  +  کلید -4
 عدد واشر تخت را روي  4 سپس هاي هواکش منطبق باشدهاي آن با پیچرا  به گونه اي قرار دهید که سوراخ دستگاه باالي تبدیل لوله خروجی -5
  .هارا محکم کنیدري را روي آنها قرار داده و مهرهها انداخته و  واشرهاي فنیچپ

  زمانی که المپ UV،براي خاموش . جدا خودداري نمائید) 0-1(لی  از خاموش نمودن دستگاه با استفاده از کلید برق اصروشن است
  . را خاموش نموده و سپس دستگاه را با استفاده از کلید اصلی خاموش نمائیدUVنمودن دستگاه، ابتدا با استفاده از کلید مربوطه المپ 

   دستورالعمل استفاده از المپUV   
آخرین زمان تنظیمی در حافظه دستگاه باقی .  را به دلخواه تنظیم نمایدUVان کارکرد المپ تواند زمنه اي طراحی شده است که کاربر میاین دستگاه به گو -1

. این زمان بصورت پیش فرض یک ساعت تنظیم شده است. شودگر نمایش داده میشود در گوشه سمت راست نمایشماند و هر بار که دستگاه روشن میمی
در ) Set Time: HH:MM. ( بفشارید تا منوي تنظیم زمان فعال گردد - یا + همراه یکی از کلیدهاي   را بهUV، کلیدUVجهت تنظیم زمان کارکرد المپ 

ساعت مورد نظر را تنظیم نموده و براي ذخیره  -و  +توانید با استفاده از کلیدهاي در این حالت می) [HH](گردد این منو ابتدا قابلیت تنظیم ساعت فعال می
 دقیقه مورد نظر  - و +توانید با استفاده از کلیدهاي و می) [MM](گردد در این صورت ، بالفاصله قابلیت تنظیم دقیقه فعال می. شارید را بفSetکردن آن کلید 

  . را بفشارید تا دقیقه تنظیمی ذخیره شودSAVEرا تنظیم نمائید و کلید 
  تا زمانی که کلیدSAVEنخواهد شد فشرده نشود، سیستم از منوي تنظیم زمان خارج .  

 

 

 



 فعال UV هشدار روشن شدن المپ، ثانیه3  به مدت UVبا فشردن کلیدسپس .  ابتدا درب شیشه اي دستگاه را کامال ببندیدUVجهت استفاده از المپ  -2
                           نمایشآالرم ممتد و  3  دستگاه با ،پس از پایان یافتن زمان تنظیم شده. شودروشن می UV  ثانیه المپچندپس از گذشت ردد و گمی

«UV opr. Time End» المپ UV المپ دستگاه خاموش نشود و یادر این صورت تا زمانی که .کندرا خاموش می  UVآخرین ،مجدداً روشن نشود 
 UV را دارید کافیست یک بار کلید UV قبل از پایان یافتن زمان تنظیمی، قصد خاموش کردن المپچنانچه.   نمایش داده خواهد شدUVزمان تنظیمی المپ

  . تایمر زمان باقیمانده را کامل می کند، ثانیه بفشارید3 را به مدت UVدر این حالت اگر مجدداً کلید. را فشار دهید
   قبل از روشن کردن المپUVدر صورتی که هنگام روشن بودن .  از بسته بودن درب شیشه اي دستگاه مطمئن شوید

 باید ابتدا درب UVدر این حالت براي روشن شدن مجدد المپ .  خاموش می شودUV اي باز شود ، المپ  درب شیشهUVالمپ 
  . را روشن نمائیدUVشیشه اي را بسته و سپس المپ 

  
          علیرغم اینکه میزان نشتیUVخود خواهشمند است به منظورحصول ایمنی بیشتر.  درب شیشه اي در حد مجاز می باشد 

  .محل را ترك نمائید UVهنگام روشن بودن المپ  و سایرین،
  
استاندارد کارایی با توجه به اینکه . دهدرا بر حسب ساعت نشان می UV مقدار کارکرد المپUV ساعت شمار المپ،شودهر بار که دستگاه روشن می -3

 . را نمایش خواهد داد«Change UV Lamp »روشن شدن پیغام  تعیین شده است پس از این مدت دستگاه هنگام ساعتUV،  100 مطلوب المپ
  .شود نمایش داده می"RPL"گردد و پیغام  غیر فعال میUV تعویض نشود پس از گذشت مدتی کلید UVدر صورتی که المپ 

 پس از تعویض المپUV مراجعه نمائید»دستور العمل صفر نمودن ساعت شمار« به قسمت .  
 دن ساعت شمار المپ دستورالعمل صفر نموUV  

به کـار  منتظر بمانید تا دستگاه به حالت آماده  به این منظور دستگاه را روشن نموده و.  بایستی ساعت شمار مربوطه را صفر نمائید      UVپس از تعویض المپ     
  در این . ثانیه بفشارید4دت  را با هم به مight L و کلید UV کلید در این حالت .) نمایش داده شود oCBehdad .روي صفحه نمایش (برسد

  : باشد گزینه قابل انتخاب وجود دارد که به شرح زیر می2در این منو . گرددظاهر می) Reset Menu(صورت منوي بازنشانی 
  . خارج شویدReset Menu از Lightتوانید با فشردن کلید اید میدر صورتی که به اشتباه وارد این منو شده :)Exit(خروج  -1 

  در این حالت با سؤال. نمائید  را صفرUVالمپ  ، ساعت شمار UV دستگاه را تعویض نموده اید ، با فشردن کلید UVدر صورتی که المپ :   UV المپ-2
 Replace UV Lamp? مواجه خواهید شد که براي گزینه Yes کلید Light و براي گزینه No کلید  UVدر صورتی که  . را انتخاب نمائیدYes   
 No و براي گزینه UV کلید Yesکند که براي گزینه   را درخواست میUV  تایید تعویض المپ ?Are you sure انتخاب نمائید دستگاه با سؤال را

 UV  ثانیه ظاهر شده و ساعت شمار المپ3 به مدت "Reset Timer"را انتخاب نمائید عبارت Yes در صورتی که .  را انتخاب نمائیدLightکلید 
توجه داشته باشید در صورتی که ساعت شمار را صفر . آید خارج شده و به حالت آماده به کار درمی از منورت خودکار به صو سیستمسپس. خواهد شدصفر 

ت شمار  کردن ساعReset را تعویض نموده اید نسبت به  UVبنابراین فقط هنگامی که  المپ. نمائید به هیچ وجه امکان بازیابی آن را  نخواهید داشت
  .آن اقدام نمائید

  نحوه تعمیر و نگهداري دستگاه   
  . تماس بگیرید شرکتمشکلی با دفتر مرکزيدر صورت بروز هر   این دستگاه براي کارکرد طوالنی مدت طراحی شده است و نیازي به سرویس دوره اي ندارد،

            .هیچگونه مسئولیتی بر عهده نداردقبال تعمیر دستگاه این شرکت در  غیر مسئول،  دستگاه توسط افراددر  صورت باز شدن       
  مشخصات دستگاه  

  ولت                  220:       ولتاژ ورودي             85*75*110:                               ابعاد دستگاه    3497:                     کد دستگاه   
   وات120:     توان مصرفی                  85*75*85:     کیلوگرم                   ابعاد میز        82: تگاه                     وزن دس

 
   15855- 134صندوق پستی   8  شماره- تداي میرزاي شیرازي اب-خیابان کریم خان زند–تهران : دفتر مرکزي 

  88902493: فکس                            88899811-14تلفن 
Website: www.Behdadco.ir                       Email:  info@Behdadco.ir  



      
    

  
     شرکت تولیدي تجهیزات پزشکی بهداد      

  13485    دارنده گواهینامه ایزو        
  
  

  هود یونیورسال با شیشه باالبر برقی
 ا مطابق  ب، شگاهین دا و  تحقیقاتی،  مراکز درمانی، هاي تشخیص طبیاین دستگاه جهت استفاده در آزمایشگاه

جهت ایزوالسیون بخارات نامطبوع و سمی  اًبا کیفیت باال طراحی و ساخته شده است و عمدتو  المللی بین هايداستاندار
  .می باشد استریلیزاسیون تایمردار جهت UV المپمجهز بهکاربرد داشته و 

  
    دستورالعمل کار با دستگاه  

     . وصل نماییدداررت ا برق پریز دستگاه را به-ا
    . ت روشن قرار دهیدکلید اصلی دستگاه را در حال -2

 
   

  
  

  . نماییدرا انتخاب (Light)  کلیدجهت روشنایی و  (Fan) کلید فن  هواکش براي استفاده از -3
   .  براي پایین آوردن شیشه هود می باشد  براي  باال بردن و کلید   کلید -4
 عدد واشر تخت را روي  4 سپس هاي هواکش منطبق باشداي آن با پیچهرا  به گونه اي قرار دهید که سوراخباالي دستگاه  تبدیل لوله خروجی -5
  .هارا محکم کنیدري را روي آنها قرار داده و مهرهها انداخته و  واشرهاي فنیچپ

  زمانی که المپ UV،براي خاموش . جدا خودداري نمائید) 0-1( از خاموش نمودن دستگاه با استفاده از کلید برق اصلی روشن است
  . را خاموش نموده و سپس دستگاه را با استفاده از کلید اصلی خاموش نمائیدUVدن دستگاه، ابتدا با استفاده از کلید مربوطه المپ نمو

   دستورالعمل استفاده از المپUV   
 آخرین زمان تنظیمی در حافظه دستگاه باقی . را به دلخواه تنظیم نمایدUVتواند زمان کارکرد المپ نه اي طراحی شده است که کاربر میاین دستگاه به گو -1

. این زمان بصورت پیش فرض یک ساعت تنظیم شده است. شودگر نمایش داده میشود در گوشه سمت راست نمایشماند و هر بار که دستگاه روشن میمی
) Set Time: HH:MM. (وي تنظیم زمان فعال گردد  بفشارید تا من  یا   را به همراه یکی از کلیدهاي  UV، کلیدUVجهت تنظیم زمان کارکرد المپ 

 ساعت مورد نظر را تنظیم نموده و براي   و  توانید با استفاده از کلیدهاي در این حالت می) [HH](گردد در این منو ابتدا قابلیت تنظیم ساعت فعال می
 دقیقه   و  توانید با استفاده از کلیدهاي و می) [MM](گردد دقیقه فعال میدر این صورت ، بالفاصله قابلیت تنظیم .  را بفشاریدSetذخیره کردن آن کلید 

  . را بفشارید تا دقیقه تنظیمی ذخیره شودSAVEمورد نظر را تنظیم نمائید و کلید 
  تا زمانی که کلیدSAVEفشرده نشود، سیستم از منوي تنظیم زمان خارج نخواهد شد .  

 

 

 



 ثانیه چندپس از گذشت ردد و گ فعال میUVهشدار روشن شدن المپدر صورت بسته بودن درب شیشه اي  ،یه ثان3  به مدت UVبا فشردن کلید -2
    را خاموش UV المپ «UV opr. Time End»آالرم ممتد و نمایش  3  دستگاه با ،پس از پایان یافتن زمان تنظیم شده. شودروشن میUVالمپ

 چنانچه.  نمایش داده خواهد شدUV آخرین زمان تنظیمی المپ،مجدداً روشن نشودUV  المپاموش نشود و یا دستگاه خدر این صورت تا زمانی که .کندمی
 را به مدت UVدر این حالت اگر مجدداً کلید.  را فشار دهیدUV را دارید کافیست یک بار کلید UVقبل از پایان یافتن زمان تنظیمی، قصد خاموش کردن المپ

  .مان باقیمانده را کامل می کند تایمر ز، ثانیه بفشارید3
  
 در صورتی که هنگام روشن کردن المپ UV  ، درب شیشه اي بسته نباشد پیغام"Door Is Open "هنگام. نمایش داده خواهد شد 

با هشدار صوتی درب دراین حالت سیستم .  را فعال نمائیدAuto Closingسیستم    می توانید با یکبار فشردن کلید نمایش این آالرم،
  .  را روشن خواهد نمودUVشیشه اي دستگاه را بسته و المپ 

  ! وده و مراقب دستان خود باشیدآزاد بودن فضاي زیر درب اطمینان حاصل نماز  ،الزم است قبل از استفاده از این سیستم

  
   میزان نشتی علیرغم اینکه UVخود و  بیشترایمنیحصول ت به منظورخواهشمند اس.  درب شیشه اي در حد مجاز می باشد 

  .محل را ترك نمائید UV هنگام روشن بودن المپ سایرین،
  
استاندارد کارایی با توجه به اینکه . دهدرا بر حسب ساعت نشان می UV مقدار کارکرد المپUV ساعت شمار المپ،شودهر بار که دستگاه روشن می -3

 . را نمایش خواهد داد«Change UV Lamp »س از این مدت دستگاه هنگام روشن شدن پیغام  تعیین شده است پساعتUV،  100 مطلوب المپ
  .شود نمایش داده می"RPL"گردد و پیغام  غیر فعال میUV تعویض نشود پس از گذشت مدتی کلید UVدر صورتی که المپ 

 پس از تعویض المپUV ائید مراجعه نم»دستور العمل صفر نمودن ساعت شمار« به قسمت.  
  دستورالعمل صفر نمودن ساعت شمار المپUV  

به کـار  منتظر بمانید تا دستگاه به حالت آماده  به این منظور دستگاه را روشن نموده و.  بایستی ساعت شمار مربوطه را صفر نمائید      UVپس از تعویض المپ     
  در این . ثانیه بفشارید4 را با هم به مدت ight L کلید  وUV کلید در این حالت .) نمایش داده شود oCBehdad .روي صفحه نمایش (برسد

  : باشد گزینه قابل انتخاب وجود دارد که به شرح زیر می2در این منو . گرددظاهر می) Reset Menu(صورت منوي بازنشانی 
  . خارج شویدReset Menuز  اLightتوانید با فشردن کلید اید میدر صورتی که به اشتباه وارد این منو شده :)Exit(خروج  -1 

  در این حالت با سؤال. نمائید  را صفرUVالمپ  ، ساعت شمار UV دستگاه را تعویض نموده اید ، با فشردن کلید UVدر صورتی که المپ :   UV المپ-2
 Replace UV Lamp? مواجه خواهید شد که براي گزینه Yes کلید Light و براي گزینه No کلید  UVدر صورتی که  .مائید را انتخاب نYes   

 No و براي گزینه UV کلید Yesکند که براي گزینه   را درخواست میUV  تایید تعویض المپ ?Are you sureرا انتخاب نمائید دستگاه با سؤال 
 UV ه و ساعت شمار المپ ثانیه ظاهر شد3 به مدت "Reset Timer"را انتخاب نمائید عبارت Yes در صورتی که .  را انتخاب نمائیدLightکلید 

توجه داشته باشید در صورتی که ساعت شمار را صفر . آید خارج شده و به حالت آماده به کار درمی از منورت خودکار به صو سیستمسپس. صفر خواهد شد
 کردن ساعت شمار Resetاید نسبت به  را تعویض نموده  UVبنابراین فقط هنگامی که  المپ. نمائید به هیچ وجه امکان بازیابی آن را  نخواهید داشت

  .آن اقدام نمائید
  نحوه تعمیر و نگهداري دستگاه   

  . تماس بگیرید شرکتمشکلی با دفتر مرکزيدر صورت بروز هر   این دستگاه براي کارکرد طوالنی مدت طراحی شده است و نیازي به سرویس دوره اي ندارد،
            .هیچگونه مسئولیتی بر عهده ندارداین شرکت در قبال تعمیر دستگاه  غیر مسئول، اد دستگاه توسط افردر  صورت باز شدن       

   
 

   15855- 134صندوق پستی   8  شماره- تداي میرزاي شیرازي اب-خیابان کریم خان زند–تهران : دفتر مرکزي 
  88902493: فکس                            88899811-14تلفن 

Website: www.Behdadco.ir                       Email:  info@Behdadco.ir  


