 Dispo Sealer ﯾﮏ ﺳﯿﻠﺮ ﺣﺮارﺗﯽ ﺳﺎﺧﺖ ﮐﻤﭙﺎﻧﯽ  Dispotechدر اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻃﺒﻖ اﻟﺰاﻣﺎت اﺗﺤﺎدﯾﻪ اروﭘﺎ و داراي ﻋﻼﻣﺖ  CEاﺳﺖ.
 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﺟﻬﺖ دوﺧﺖ ﯾﺎ ﺳﯿﻞ ﮐﺮدن ﭘﯿﻞﭘﮏ ﯾﺎ رول و ﭘﺎﮐﺖ ﺑﺴﺘﻪﺑﻨﺪي اﺳﺖ.

 اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺗﯿـﻐﻪ ﺑﺮش ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ ﮐﻪ ﭘﺲ از دوﺧﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.

 ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻃﻮل دوﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ 250ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ و ﻋﺮض دوﺧﺖ ﺑﺮاﺑﺮ  12ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.

 وزن اﯾﻦ دﺳﺘﮕﺎه  5/2ﮐﯿﻠﻮﮔﺮم و ﻋﺮض آن  445و ارﺗﻔﺎع آن  205ﻣﯿﻠﯽﻣﺘﺮ اﺳﺖ.
 اﯾﻦ ﻣﺤﺼﻮل ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻧﺰدﯾﮑﯽ ﮔﺎزﻫﺎ ﯾﺎ ﻣﻮاد ﻣﻨﻔﺠﺮه اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 در زﻣﺎن ﺟﺎﺑﺠﺎﯾﯽ و ﺗﻤﯿﺰﮐﺮدن دﺳﺘﮕﺎه ،ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق آن را ﺟﺪا ﮐﻨﯿﺪ.
 ﭘﺮﯾﺰ ﺑﺮق دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ اﺗﺼﺎل زﻣﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﻧﺒﺎﯾﺪ در ﻣﻌﺮض آب ،ﺑﺎران ،ﻣﺎﯾﻌﺎت ،ﺑﺎد و ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ.
 ﻧﺼﺐ دﺳﺘﮕﺎه ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ روي ﺳﻄﺢ اﻓﻘﯽ ﻣﺤﮑﻢ و ﺗﺮاز ﺑﺎﺷﺪ و ﯾﺎ ﺑﺮ روي دﯾﻮار ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﯿﭻ و روﻟﭙﻼگ اﻧﺠﺎم ﺷﻮد.

 دﺳﺘﮕﺎه ﻣﺠﻬﺰ ﺑﻪ ﺳﯿﺴﺘﻤﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺻﻮرت ﻋﺪم اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه ﺑﻪ ﻣﺪت 30دﻗﯿﻘﻪ ،دﺳﺘﮕﺎه را ﻧﯿﻤﻪﺧﺎﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ
ﺑﺮاي ﺑﯿﺪارﮐﺮدن ﻣﺠﺪد آن ﻣﯽﺗﻮان اﻫﺮم دﺳﺘﮕﺎه را ﺗﮑﺎن داد.

 ﻧﺒﺎﯾﺪ اﻧﮕﺸﺘﺎن را در ﻗﺴﻤﺖ دوﺧﺖ و در ﻣﺴﯿﺮ ﺗﯿﻐﻪ ﺑﺮش ﻗﺮار داد.

 ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﺪون ﻗﺮاردادن رول در ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ،ﻋﻤﻠﯿﺎت دوﺧﺖ را اﻧﺠﺎم داد ،و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ در زﻣﺎن اﻧﺠﺎم دوﺧﺖ ،ﻧﺒﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰ رول
ﺟﺴﻢ دﯾﮕﺮي در ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

 ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻫﻔﺘﮕﯽ دﺳﺘﮕﺎه را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺎرﭼﻪ و ﻣﻮاد ﺑﺪون ﺧﺎﺻﯿﺖ ﺧﻮرﻧﺪﮔﯽ ﺗﻤﯿﺰ ﻧﻤﺎﯾﯿﺪ )اﺑﺘﺪا ﮐﺎﺑﻞ ﺑﺮق را ﻗﻄﻊ ﮐﻨﯿﺪ(.
 در زﻣﺎن ﻧﻘﺺ ﻗﻄﻌﺎت دﺳﺘﮕﺎه ،ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺑﻬﯿﻨﻪ و اﯾﻤﻨﯽ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻓﻘﻂ از ﻗﻄﻌﺎت اﺻﻠﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮد.

 (1ﮐﺎرﺑﺮ دﺳﺘﮕﺎه ﺑﺎﯾﺪ آﻣﻮزش اﺳﺘﻔﺎده از آن را دﯾﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
 (2ﮐﺎرﺑﺮ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاﻗﺐ اﺑﺰار ﺗﯿﺰ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺗﺠﻬﯿﺰات ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ ﻓﺮدي ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
 (3ﯾﮏ ﯾﺎ ﭼﻨﺪ رول )ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﯿﻦ آنﻫﺎ( در دﺳﺘﮕﺎه ﻗﺮار دﻫﯿﺪ؛ ﻃﻮري ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ رول رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﺎﺷﺪ(.
 (4ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﻠﯿﺪ دﺳﺘﮕﺎه ،آن را روﺷﻦ ﮐﻨﯿﺪ.
 (5ﭼﺮاغ  LEDدﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺳﺒﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،دﺳﺘﮕﺎه آﻣﺎده اﺳﺘﻔﺎده اﺳﺖ )ﺳﺒﺰ ﭼﺸﻤﮏزن ﻋﺎدي ﯾﻌﻨﯽ در ﺣﺎل ﮔﺮمﺷﺪن ،و ﺳﺒﺰ
ﭼﺸﻤﮏزن ﺑﺎ ﻓﺮﮐﺎﻧﺲ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﯾﻌﻨﯽ در وﺿﻌﯿﺖ ﻧﯿﻤﻪﺧﺎﻣﻮش(.
 (6ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه اﺑﺰار و وﺳﺎﯾﻞ ،ﻣﻘﺪار ﻻزم رول را ﺑﯿﺮون ﺑﮑﺸﯿﺪ و ﺑﺎ ﮐﺸﯿﺪن اﻫﺮم ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺟﻠﻮ ،دوﺧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ.
 (7ﭼﺮاغ  LEDدﺳﺘﮕﺎه زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ دوﺧﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎﯾﺪ اﻫﺮم را ﺑﺎﻻ ﺑﺮد )ﭘﯿﺶ از دوﺧﺖ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺻﺒﺮ ﮐﺮد
ﺗﺎ ﺳﯿﻠﺮ داغ ﺷﻮد و ﭼﺮاغ ﺳﺒﺰ ﺷﻮد(.
 (8ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎﺗﺮ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ را ﺑﺮش دﻫﯿﺪ و ﭘﺎﮐﺖ اﯾﺠﺎدﺷﺪه را ﺑﺮدارﯾﺪ.
 (9وﺳﺎﯾﻞ و اﺑﺰار را در ﭘﺎﮐﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ و در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺳﻤﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﭘﺎﮐﺖ رو ﺑﻪ ﺑﺎﻻ اﺳﺖ ،آن را در ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﻗﺮار دﻫﯿﺪ .دﻗﺖ
ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ ﻟﺒﻪ رول ﻣﻮﺟﻮد در دﺳﺘﮕﺎه در ﻣﺤﻞ دوﺧﺖ ﻧﺒﺎﺷﺪ.
 (10ﻋﻤﻠﯿﺎت دوﺧﺖ را اﻧﺠﺎم دﻫﯿﺪ و ﭘﺲ از آن ﺑﺎ ﮐﻤﯽ ﮐﺸﯿﺪن ﻟﺒﻪﻫﺎي ﭘﺎﮐﺖ ،دوﺧﺖ آن را ﺑﺎزرﺳﯽ ﮐﻨﯿﺪ.


در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﭼﺮاغ دﺳﺘﮕﺎه ،ﻗﺮﻣﺰ ﭼﺸﻤﮏزن ﺷﺪه اﺳﺖ ،دﺳﺘﮕﺎه دﭼﺎر ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ،ﻟﻄﻔﺎ ﺑﺎ ﻣﺎ ﺗﻤﺎس ﺑﮕﯿﺮﯾﺪ.
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