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 مقدمه:

نخست كتابچه راهنما را به صورت كامل مطالعه نموده و تاریکخانه  قبل از استفاده از دستگاه

 های ایمني ارائه شده توجه نمایيد.ها و توصيهعملالبه دستور

كنند باید به خوبي آموزش دیده باشند و آگاهي الزم مي كليه افرادی كه با این دستگاه كار

در زمينه روش استفاده صحيح سرویس و نگهداری؛ نکات ایمني دستگاه و خطرات احتمالي 

 د.نرا داشته باش

 استفاده از دستگاه:ایای مز

 ساعت 48سانتيمتر در  3الي  1رشد سریع بذر تا ارتفاع  -1

 كنترل با سيستم فرمان ميکروكنترل امکان ایجاد بخار اشباع وگرمای قابل -2

 عدم نياز به كنترل دائم آب و گرما -3

 رشد جوانه های بذر به یک اندازه -4

 كاهش هزینه های توليد -5

 تجهيزات:

 و عدم نفوذ نور ن روكش جهت جلوگيری از ورود هوای سرد و خروج هوای گرمدارا بود -1

 سریعآسان و شدن تفکيک شاسي قابل مونتاژ و  -2

 استقرار جعبه نشاء شاسي -3

 304آب از جنس استيل  کتشت -4

 درجه سانتيگراد40تا  10مدار فرمان ميکرو جهت تنظي دما از  -5

 بدون نياز به اپراتور دارای سيستم شناور جهت آبرساني خودكار در همه ساعت شبانه روز -6

 

 



 گارانتي:

 سال خدمات بعد از فروش 15سال گارانتي بجز لوازم برقي و 1 -1

طراحي و  بذر رشد جوانه های  ین دستگاه منحصراً برای استفاده در عمليات كشاورزیا

ساخته شده است و هرگونه استفاده دیگر غيرمجاز بوده، و شركت در قبال بروز هرگونه 

 خسارت و صدمات ناشي از استفاده غيرمعمول مسئوليتي نخواهد داشت.

محدوده كاری؛ سرویس و نگهداری مناسب منظور از عبارت استفاده صحيح: رعایت شرایط؛ 

 باشد.مي

اصلي از جمله این موارد است. و  به طور مثال تنظيمات صحيح و استفاده از قطعات یدكي

هرگونه تعمير غيرمجاز منجر به ابطال گارانتي شده و شركت هيچ گونه مسئوليتي در قبال 

 خسارت و صدمات ناشي از آن ندارد.

تحویل مانند خسارت ناشي از حمل و نقل با مفقود شدن قطعات و  هرگونه ادعایي در زمان

 به صورت كتبي به اطالع شركت رساند. غيره بایستي فوراً
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 های ایمني:صيهتو

 كليه نکات ایمني تا حد امکان در نظر گرفته شده ولي الزم است به این نکات توجه گردد:

 موقع حمل كامالً بررسي گردد. سيمهای برق ارگيقبل از روشن شدن دستگاه و احياناً پ -1

قبل از استقرار دستگاه بر روی زمين از لحاظ تنظيمات و تعميرات بر روی دستگاه پرهيز  -2

 گردد.

 از تعميرات دستگاه از افراد غير مسئول استفاده نگردد. -3

 حين استفاده پرهيز گردد. کاز بردن دست داخل مخزن تشت-4

تن روكش خودداری از نگهداری وسایل تيز و برنده نزدیک دستگاه جهت سالم نگه داش  -5

 گردد.

 

 اندازی:نکات قبل از راه

 و تميز باشدریزی شده گيرد باید بتن( سطحي كه دستگاه بر روی آن قرار مي1

 االمکان برق دستگاه با كمترین فاصله به پریز متصل گردد.( حتي2

اده استف غير صنعتي)خانگي( هرگز برقاه به پریز اصلي متصل و از رابط ( برق اصلي دستگ3

 نگردد.

خاک  –مجاورت دستگاه بذر ریز حتي االمکان دستگاه و تجهيزات دور از درب خروجي و  -4

 مستقر گردند.ریز 

 

 



 اندازی دستگاه:راه

 مونتاژ گردد. نقشه پيوستشاسي دستگاه طبق ابتدا  -1

 قرار گيرد. استقرار جعبه داخل اتاقکشاسي عدد4 -2

 نصب گردد. شاسي اتاقکروكش دستگاه بر روی  -3

 گردد.  تا پر داخل اتاقک زیر شاسي ها گذاشته شده ولوله آب به شناور ورودی آب متصل کتشت -4

 

 سرویس و نگهداری:

 گردد. و ضدعفوني كامالً شسته و تميزو اتاقک  کتشت( الزم است پس از هر دوره كاری 1

ه كامالً قطع گردد تا ( پس از پایان هر دوره كاری و تا شروع دوره كاری بعد برق دستگا2

 آسيبي به سيستم برق نرسد.

 وو ضد عفوني و خشک  شسته كليه تجهيزات ،( الزم است پس از پایان كار دستگاه3

 د.شوو تا فصل بعد در انبار نگهداری  گردد سرویس

جهت نگهداری قرار داده  اتاقک ( در زمان توقف دستگاه در انبار هيچ تجهيز جانبي داخل4

 نشود.

ل راهنمای رفع عيب دستگاهجدو   

 رفع عيب علت عيب نوع عيب ردیف

 قطعي كابل برق ورودی دستگاه - شود.دستگاه روشن نمي 1

 

 وصل سيم و تعویض در صورت پارگي

 



 

 .و اینکه توليد كننده داخلي را حمایت نموده اید انتخاب شما با تشکر از خرید و حسن

 كيفيتي واز نظر قيمت  متخصصين این شركت همه تالش خود را جهت ارائه كاری متفاوت

 خارجي را نموده اند . نمونه هایبهتر از 

 همه تالش این گروه برای رضایتمندی شما ميباشد. 

 

                        

 گروه صنعتي سپاهان دلتای كویر                                     

 قطعي برق ورودی به المنت - عدم گرم شدن اتاقک 2

 

 خرابي المنت -

 بازدید و وصل سيم

 

 تعویض المنت

 


