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شيکر لوله مدل LD8809
توجه مهم:
خواهشمند است،
 .1قبل از اســتفاده دستگاه اطالعات درج شده در راهنما به
دقت مطالعه شود ،درغير اينصورت شرکت از پذيرش هرگونه
مسئوليت ناشی از عدم استفاده درست ،معذور خواهد بود.
 .2در پايان عمر وسيله ،مانند زباله شهری دفع نگردد.

مشخصات کلي دستگاه:
داراي طراحى مدرن و کارآمد.
کم نمونه به راحت ترين حالت ممکن.
مقادير
طراحى شده براى مخلوط کردن
ِ
کوچک و با جاگيرى کم.
براى محفظه هاى کوچک با ظرفيت حداکثر  ۵۰ميلى ليتر (براى مثال:
لوله هاى آزمايش ،لوله هاى سانتريفيوژ و لوله هاى اپندورف)
داراي سرعت ثابت  2600دور در دقيقه.
داراي توانايي مخلوطکردن با بهترين کيفيت ممکن.
قــاب فوقانی و رویه محفظه لوله آزمایشــگاهی ،از پالســتیک بدون
واکنش ساخته شده است.
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مقررات ايمنى:
براى اســتفادۀ ايمن هر کاربر مى بايست ابتدا دستورالعمل هاى ايمنى را
مطالعه نموده ،ضمن رعايت توصيه هاى ايمنى ،از دســتورالعمل به خوبى
محافظت نموده ،آنرا در مکانى قرار دهد که در دسترس همگان باشد.
شــيکر لوله مدل  LD8809ابزار آزمايشگاهى اســت که بر اساس مقررات
بين المللى در زمينۀ ايمنى وسايل آزمايشگاهى طراحى و توليد شده است.
توجه:
 .1پر شدن بيش از حد مايع در درون لولۀ آزمايش ممکن است منجر به پخش
شدن آن روی دستگاه يا پاشيدن آن به محيط اطراف شود.
بنابراين مىبايست هميشه از لوله آزمايشهاى درپوش دار استفاده شود.
 .2بايستی تمامى دستورالعمل هاى ايمنى و همچنين دستورالعملهاى مربوط
به ايمنى محيط کار و جلوگيرى از اتفاقات رعايت گردد.
 .3دستگاه بايستى روى سطح کامال صاف ،تمیز و غير لغزنده قرار گيرد.
 .4هنگام استفاده از دســتگاه کاربر بايستى تجهيزات شخصى محافظتى بکار
گيرد .بکار بردن تجهيزات ناقص يا ناکافى ممکن اســت کاربر را با ريســک
پريدن قطعات يا پاشــيدن مايعات مواجه نمايد ،لذا فقط لوله آزمايشــهاى
دربسته روی دستگاه قرار گيرد .همچنين ممکن است کاربر در معرض خطر
مواد اشتعال زا که روي دستگاه هستند قرار گيرد يا اينکه فشار مکانيکى ناشى
از مخلوط شدن مواد به حدى زياد باشد که موجب شکسته شدن شيشه شود.
 .5از دســتگاه فقط بايد در مواردى استفاده شود که کاربر اطمينان دارد در
اثر مخلوط شدن مواد ،واکنش خطرناکى بروز نمى دهد.
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 .6دستگاه تحت هيچ شرايطى نبايستی توسط افراد غیرمسئول باز شود.
 .7دستگاه براى استفاده در محيط هاى خطرناک ،مخلوطکردن مواد خطرناک
و استفاده در زير آب طراحى نشده است.
 . 8درصورت لغزيدن دستگاه زمان شروع به کار ،بايستي پايه هاى آن با پارچۀ
نمدار تميز شود.
روش استفادۀ صحيح:
ِ
شــرکت  P.I.T.براى لرزاندن لوله هاى آزمايش طراحى شده
شــيکر LD8809
اســت .به آرامى لوله آزمايش را در محل الصاق قرار دهيد و لرزش شــروع
مى شود .به محض آنکه لوله را جدا کنيد لرزش نيز قطع مى شود.
بررسي بسته بندى زمان تحويل:
لطفا به هنگام بازکردن بســتهبندى احتياط نموده و آســيب ديدگى هاى
احتمالى دســتگاه بررسي شود .تشــخيص هر گونه آسيب ديدگى ناشى
از حمل و نقل به محض باز نمودن بســته بندى موضوع مهمي مي باشــد.
خواهشمند اســت ،درصورت آسيب ديدگي ،فهرستى از جزئيات آن تهيه
شده ،براي توليد کننده ارسال گردد.
به هنگام باز کردن بسته بندى بايد درون آن ،دستگاه شيکر لوله آزمايش
مدل  ،LD8809دفترچۀ راهنما و ضمانت نامه وجود داشته باشد.
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نصب و راه اندازى:
به محض اتصال دو شــاخه دســتگاه به پريز برق ،آمادۀ استفاده مىباشد.
(لطفا به بخش اطالعات فنى مراجعه شود).
نگهداری:
تنها نگهداری دستگاه تميزکاری آن بوده و هيچگونه نگهداری فوقالعاده
نياز ندارد.
تميز کاری:
قبل از شــروع به فعاليت تميزکاری ،دوشــاخه دستگاه از پريز برق خارج
شده ،از دستمال مرطوب با اثر غير مخرب روی بخشهای مختلف دستگاه
استفاده شود.
 در هنگام پاک کردن دستگاه از دستکش استفاده شود. قسمتهاى الکتريکى دســتگاه نبايد بوسيلۀ پاککننده های مايع قابلنفوذ به داخل آن تميز شود.
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اطالعات فنی:
شرح مشخصه فنی
نوع حرکت

مقدار
اوربيتال

حداکثر قطر مجاز لوله

 ۳۰میلی متر

اندازه دامنه حرکت اوربیتال

 ۴/۵میلی متر

وزن دستگاه

 ۸۰۰گرم

ابعاد (قطر× ارتفاع)

 90 × 105میلی متر

دمای مجاز محیطِ استفاده

 ۵الی  ۴۰سانتی گراد

نوع عملکرد دستگاه

بدون کلید (با فشار محل قرارگیری لوله)

ولتاژ

 ۲۱۰ - ۲۳۰ولت

فرکانس

 ۵۰الی  ۶۰هرتز

سرعت ثابت

 ۲۶۰۰دور در دقیقه
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تعميرات:
بهطور معمول دســتگاه نيــاز به تعميرات ویژه نــدارد ،بنابراين تحت هيچ
شرايطى نبايستی توسط افراد غیرمسئول باز شود.
ضمانت نامه:
ضمانت از تاريخ درج شــده روی کارت ضمانت شروع می شود .ضمنا به
محتوای کارت ضمانت توجه شود.
يادآور می شــود ،ضمانت نامه شــامل خرابی هاى ناشى از عدم استفادۀ
صحيح ،عدم مراقبت و نيز اقدام مشترى به تعمير دستگاه نمى شود.

پيشنهادات:
شرکت پل ايده آل تجهیز ،آماده دريافت پيشنهادات و انتقادات کليه
مصرف کنندگان به منظور بهبود کيفيت و خدمات رساني بهتر به
مشتريان محترم می باشد.
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شرکت پل ایده آل تجهیز:
تهران ،بلوار کشاورز ،خیابان فلسطین جنوبی ،خیابان حجت دوست،
پالک  ،۱۳واحد ۱۱
کدپستی۱۴۱۶۶۹۴۳۳۴:
تلفن دفتر فروش ۱۰( 88545922 :خط)
تلفن۸۸۹۹۴۴۸۲-۳ :
فکس۸۸۹۹۴۴۸۴ :
وب سايتwww.medpit.com :
آدرس اينترنتيinfo@medpit.com :

