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دستگاه ضدعفونی کننده 
اتوماتیک دست



اقالم داخل جعبه

دستگاه ضدعفونی کننده دست-1

آمپر 1ولت 12آمپر و یا شارژر  3ولت 12آداپتور  -2

(وابسطه مدل خریداری شده)

دفترچه راهنمای فارسی-3

برگه گارانتی-4
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مشخصات دستگاه

144 mm304 mm

40
4

m
m

144×304×404 mm3 (mm)ابعاد

3 kg (بدون باتری)وزن 

4 kg (با باتری)وزن 

1 L ظرفیت مخزن

آکریلیک بدنهجنس
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7 اجزای اصلی دستگاه

وابسطه مدل )سوکت آداپتور یا شارژر -1

( خریداری شده

درپوش پالستیکی ورودی مخزن-2

نازل پاشش-3

مخزنپیچ تخلیه -4

روشن دستگاه/دکمه خاموش-5

حسگر سنجش حضور دست-6

چراغ هشدار-7

قسمت زیرین دستگاه
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نحوه راه اندازی دستگاه

دستگاه با احتیاط از جعبه خارج شود-1

آداپتور و یا شارژر  به سوکت مخصوص متصل -2

(شدهخریداری وابسطه مدل )گردد 

ددو شاخه آداپتور و یا شارژر  به برق متصل شو-3

پس از شارژ کامل چراغ آداپتور سبز می شود -4

(وابسطه مدل خریداری شده)

در پوش ورودی مخزن باز شود-5

شده دستگاه با مایع ضدعفونی کننده مناسب پر-6

و سپس در پوش محکم شود

خاموش در حالت روشن قرار گیرد/دکمه روشن-7
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نحوه استفاده صحیح از دستگاه

بگیریدقراردستگاهرویبهروشکلمطابق-1

شکلمطابقمحفظهدرونراخوددستدوهر-2

.دهیدقرارروبرو

یهثانچندسبزچراغشدنروشنوپاششزمانتا-3

.بمانیدمنتظر

دبمالییکدیگربهونماییدخارجراخودهایدست-4

غشتهآکنندهضدعفونیمایعبهدستنواحیکلیهتا

.شود

1 2

3 4
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نحوه اتصال دستگاه به پایه

101میکرواستریلدستگاهمناسبپایهمدل هایتمامی

صرف.می شوندارائهM6استانداردآلنپیچهمراهبه

هبدستگاهاتصالبرایشدهخریداریپایهنوعازنظر

رویربشدهتعبیهجایگاهرویدستگاهاستکافیپایه

زیربهM6آلنآچارتوسطپیچ هاوگیردقرارپایه

ایهپبهدستگاهاتصالنحوه ی.شوندبستهدستگاه

.می باشدیکسانشدهفروختهمدل هایتمامیبرای
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نکات مهم و ضروری

مایعاتالفومصرفسوءمداوم،پاششازتاشدهفعالغیردستگاهثانیه3برایدست،رویبرکنندهضدعفونیپاششفرآیندهرازپس•
.شودجلوگیریکنندهضدعفونی

.شودجلوگیریکنندهضدعفونیمایعتبخیرفرآیندازتاشودبستهحتمابایدکردنپرازپسمخزنورودیدرب•

وتگاهدسداخلبهمادهنشتاحتمالازتاشدهخارجدستگاهازتخلیهشیرتوسطکنندهضدعفونیمایعبایددستگاهنقلوحملازپیش•
.شودجلوگیریالکترونیکیقطعات

چوبالکلایمتانولبهرادستمالچربیوانگشتاثروجودصورتدروشوداستفادهمایکروفایبردستمالازدستگاهسطحکردنتمییزبرای•
.کنیدآغشته

نوارابراپیچاطرافوکردهحاصلاطمینانخودجایدرمخصوصاورینگگرفتنقرارازتخلیه،پیچتوسطدستگاهمخزنتخلیه یبارهرازپس•
.کنیدآب بندتفلن
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نکات مهم و ضروری

.داردمجددشارژبهنیازوگشتهخالیکنندهضدعفونیمایعمخزنپاشش،عدموسبزچراغشدنروشنصورتدر•

.شودمتصلبایددستگاهبهشارژاداپتوروشدهتخلیهدستگاهباتریشارژپاششعدموقرمزچراغشدنروشنصورتدر•

.دهیدقرارمحفظهدرونراخوددستمجدداوگردیدهریستسیستمیکدیگرباقرمزوسبزچراغشدنروشنصورتدر•

9

فهرست عالئم و هشدارها

روشن شدن سیستم: چراغ سبز و قرمز روشن•

قرارگرفتن درست دست در محفظه و عملیات پاشش: چراغ سبز•

تخلیه شارژ باتری: چراغ قرمز•



سواالت متداول

نمی گیرد؟صورتپاششیاماشودمیروشنسبزچراعمحفظهدردستقرارگیریازپس

روشنوخاموشباریکراسیستمسپس.شویدمطمئنکنندهضدعفونیمایعحاویمخزنبودنپرازابتدا.باشددادهرخاستممکناتفاقچند
.نماییدحاصلتماسپشتیبانیبانگردیدبرطرفمشکلکهصورتیدر.فرمایید

نمی دهد؟انجامخوبیبهراپاششسیستم

قرارندهکنضدعفونیمایعپاششمعرضدررادستمتوالیصورتبهبارچند.شویدمطمئنکنندهضدعفونیمایعحاویمخزنبودنپرازابتدا
اصلحتماسپشتیبانیباپاششنوعنیافتنبهبودصورتدر.شویدمطمئنسیستمدرونشدهمکیدهاحتمالیهوایشدنخارجازتادهید

.نمایید

شود؟نمیروشنقرمزیوسبزچراغاماکنممیروشنراسیستم

دررادستونماییدروشنراسیستم.کنیدحاصلاطمینانآداپتورروینشانگرچراغبودنروشنوآداپتوررابطهایسیمبودنمتصلازابتدا
باهاآنتعویضجهت.اندسوختهدستگاههایالمپاحتماالسبزچراغنشدنروشنوپاششانجامصورتدر.دهیدقرارپاششمعرض

.نماییدحاصلتماسپشتیبانی
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موارد ابطال و عدم شمول گارانتی

.می گرددگارانتیابطالموجبدستگاهپلمپودستگاهکردنباز•

.می گرددبطالادستگاهگارانتیاین صورتغیردرشود،تعمیروشدهبازکنندهگارانتیشرکتنمایندگانتوسطبایدفقطدستگاه•

.دمی باشگارانتیازخارجدستگاهبهضربهآمدنواردوافتادننامناسب،نقلوحملازناشیخشوخطوشکستگیهرگونه•

.می باشدگارانتیازخارجدستگاهنامناسبکردنپاکوکردنتمییزازناشیخشوخطهرگونه•

ازخارجدباشراهنمادفترچهدرشدهتهیهدستورالعملازخارجودستگاهازنامناسباستفاده یازناشیکهعیوبیوآسیبگونههر•

.می باشدگارانتی

.می باشدگارانتیارخارجشودایجادمتفرقهآداپتوریاوشارژراستفاده یازناشیکهعیوبیوآسیبگونههر•
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