
 
    LX 820 دستگاه

  
 :WASHERباز آردن در   

  
  .دسته را به سمت خودتان بكشيد ، به صورتي آه دسته حالت افقي به خود بگيرد

 روشن آردن دستگاه  خاموش وبراي واشر هائي آه به سيستم قفل در مجهز هستند،وقتي آه آليد
 روشن Washer صورتيكه در.فشار داده ميشود ،در به صورت اتوماتيك از حالت قفل،باز ميشود

  .را فشار دهيدو دستگيره را بكشيدبوده باشد ،دآمه 
  

  :chamber فيلتر ونصب د
  .به لوله آشي ها الزم استي جلوگيري از ورود مواد آالينده هر دو فيلتر برا



  
  

A ←فيلتر مكش پمپ) pump suction filter(  
B ←فيلتر بر چسب) lable filter(  
  

  اد را بايد عوض آرد؟چه زماني ظرفهاي مو
  .شود اين پيام وقتي آه بطري ها تقريبًا خالي باشد،نمايش داده مي

  
  

  چگونه ظروف حاوي مواد شوينده را تعويض آنيم؟
  .  رافشار دهيد تا شوينده خاموش شوددآمه

  .ظروفي آه بايد تعويض شوند را پيدا آنيد
  .ز آنيد و لوله مكش مواد را در آوريدبطري هاي مواد شوينده خالي را با)يا درهاي (پيچ در 

  .پيچ در يا درهاي بطري هاي پر مواد شوينده را باز آنيد و لوله مكش را به آن متصل مي آنيم
  . را فشار دهيد تا شوينده روشن شوددآمه

  
  سبد ها
   مثالیيك سر



براي اين آه  قطعات را در 
 ) PS(،روي  )GS ( دن سبد هاي نوعبشوئيد،سبد ها را بعد از جدا آر )TH(يا  ) TE(قسمت 

   نياز نداريد دوباره سبد هاي  TH,TE سبد ها ي نوعهوقتي ب.سوار آنيد
  .شبكه اي را در جاي خود نصب آنيد

  

 براي محكم نگهداشتن GSمي توان از سبد
 بكار (injector racks)  براي نگهداشتن چنگكهاي تزريق آنندهGCIصفحه .وسائل استفاده آرد 

  .ميرود



 
  

براي اينكه قطعات 
،بعد از جدا آردن تعدادي از سبد هاي )يا الم slideبراي شستن ( بشوئيم PL     را روي سبد نوع

GS سبد هاي، PL را روي PS)  يا )سبد اصليPSB براي شستشوهائي آه سبد .قرار مي دهيم
  .آنيد را نياز ندارند،دوباره سبد هاي شبكه اي را در جاي خود نصب PLهاي نوع 

  
  : قفسه هادرآوردنبراي 
  . خارج آنيدchamber ريل ها را از )الف
  . هاي جلوئي را خارج آنيدpin)  ب
  . سبد را در ريلها جا گذاري آنيد٢و ١چرخ هاي )  پ
  .يدرگردان ب٣و٢ ها را بين چرخهاي pin)  ت



  
  چرخهای سبد-٣و٢و١
۴-pin 

  :اجرا آردن يك چرخه از شستشو
  

:ه هاتوصيف عملكرد دآم  

  
   startدآمه -١
مدت دآمه ) /براي مدلهائي آه قفل در دارند (باز آردن در ) / براي برنامه ريزي (Enterدآمه -٢

  )چرخهمابين  ( تنظيم شدهزمان
   washerدآمه روشن وخاموش-٣



  
  :تنظيمات اوليه 

  . را ببنديد و آنرا قفل آنيدwasherدر -
  .مين آب را باز آنيددريچه هاي تا-
  . به درستي نصب شده باشندdetergentآنيد آه ظروف اسيد و چك -

  . روشن شودwasher را بزنيد تا  دآمه-
-displayدهد  شماره آخرين چرخه اي آه انجام شده است را نشان  مي.  

Washerبرنامه هم دارد آه به دلخواه ٢شده است و مين  برنامه است آه توسط آمپاني تا۴ي  دارا  
Userود تنظيم ميش.  

  . دآمه را مي توانيد فشار دهيد۶براي انتخاب يكي از اين چرخه ها ،هر آدام از 
 ظاهر displayدر صورتيكه چرخه قبلي ،پيش از به انتها رسيدن متوقف شود ،پيغام زير روي 

  .مي شود

  
  

  . را براي باز گشت به حالت ابتدائي فشار دهيدstartدآمه 
 

  
  :شروع آردن يك چرخه

  :،يكي از پيام هاي زير نشان داده ميشود startدن دآمه با فشار دا
  

  .دهد اگر ماشين براي آار آرد آماده باشد ،صفحه نمايش نشان مي) الف
  شماره چرخه انتخاب شده -
   chamberدما ي-
   PRE Wash  حاضر عمل حال-

  
  :دهد  پيغام ميdisplay باز باشد،washerاگر در )ب

  
  . عادي خود را پي بگيرددر را ببنديدتا چرخه روند

  



  :دهد  پيغام ميdisplayدر صورتيكه ظروف مواد شيميائي خالي باشد،)ج

  
  
  . اين پيغام را نشان ميدهد display جمع شده باشد،chamberدر صورتيكه آب در ته )د

  
  : نمايش ميدهدdisplay دما خراب باشد،  يا سنسوردر صورتيكه فيش)ه

  
  :چرخه شستشواطالعات در دسترس در طي 

 حال حاضر شستشو را با فشار دادن مرحلهدر طي چرخه ، شما مي توانيد مدت برنامه ريزي شده 

 ،جايگزين مدت زمان ٩تا ١ ،يك شماره از ٢و١در مرحله هاي پاك آردن .چك آنيددآمه 
  .ميشود

 را فشار مي دهيد ،دماهاي برنامه ريزي شده براي فاز هاي گرمايش ٢وقتي شما دآمه
  .نمايش داده مي شود )prewash,wash,rinseمثل(

يا اينكه دماي گرمايش روي )مثل تميز آردن با اسيد(در صورتيكه هيچ گونه گرمايشي انجام نپذيرد
  .نمايش داده ميشود " NO HEATING"صفر تنظيم شده باشد،جواب 

  .ودرا فشار ميدهيد،نام عمليات حال حاضر دستگاه نمايش داده ميش) ١(وقتي آليد 
  . نشان داده شده ،نمايش داده مي شود١،مدت عملكرد حال حاضري آه با دآمه ) ٣(با آليد

  .را مي دهد "WAIT FOR LEVEL"در حال مرحله پر آردن،صفحه نمايش پيغام
  .، زمان باقي مانده تخمين زده شده چرخه حاضر نمايش داده مي شود) ۶(با دآمه 

  
  :پايان چرخه

  . نمايش داده مي شودDISPLAYدر پايان چرخه پيام زير روي 

  
 

  . را فشار دهيد تا به حالت ابتدائي باز گرديددآمه
  



  ):شته باشدا قفل دwasherدر صورتيكه (توجه
  : نمايش مي دهدdisplayدر صورتيكه چرخه اي بدون بكار انداختن در آغاز شود،

  
  .يد تا چرخه آغاز شودابتدا در را باز آنيد ،سپس در را ببند

  
  :خاموش آردن

  . فشار دهيدwasher را براي خاموش آردن دآمه
  ..دريچه هاي آب را ببنديد

  .فيلتر هاي لگن را باز آنيد و تميز آنيد
  

  .جدول چرخه هائي آه توسط آمپاني ذآر شده است
  

Washer ه چرخه ها هر چند ،هم. برنامه است آه شامل نيازهاي اصلي شستشو مي شود۴ داراي
  . تغيير آننددبا توجه به نياز مشتري مي توانن



  
  . آزاد هستند و مي توانند توسط خودتان برنامه ريزي شوند۶و۵برنامه هاي 

  
   :userدسترسي به منوي 

  .دستگاه را روشن آنيد
Displayشماره  آخرين چرخه انجام شده را نشان ميدهد .  

  

  .گه داريد ثانيه ن٣را فشار داده و براي دآمه 
  .آد دسترسي را وارد آنيد



  .در صورتيكه آدي نادرست وارد شود،پيام زير نشان داده ميشود

  

  . را فشاردهيد تا دوباره آد را وارد آنيددوباره بايد دآمه
  . مي شويدuserدر غير اينصورت شما وارد قسمت منوي 

  
  

  . حالت ابتدائي خود باز مي گردد بهdisplay دقيقه آد درست وارد نشود،١در صورتيكه تا :توجه
  :تغيير دادن چرخه هاي شستشو

 ،شما بايد با تغيير دادن چرخه شستشو ،با دآمه هاي user بعد از دسترسي به منوي   
  . را انتخاب آنيدPARAM.PROGRAMME،٣و۴

  . به اين قسمت وارد شويدبا دآمه

  وارد آنيد،و با دآمه۶ تا ١ از خواهيد تغيير دهيد با دآمه هاي شماره چرخه اي را آه مي
 .وارد شويد

  
زمان . تنظيم آنيد،اين مرحله حذف خواهد شد٠آه يكي از مراحل را روي مدت زمان  در صورتي

براي قبول  . ۴و ٣ تنظيم آنيد با استفاده از آليد هاي ٣٠:۵٩ تا ٠ روي ١prewashرا براي 

  . را فشار دهيدآردن يك مقدار دآمه

  
  .داغ يا سرد: انتخاب آنيدا آب رمدل پر شدن



  
  )٩۵ تا ٠بين  (prewash1انتخاب دماي 

  
  . ثانيه۵٩دقيقه و ۶تا ٠:زمان وارد شدن پاك آننده را انتخاب آنيد 

  . ميلي ليتر از مواد شيميائي وارد مي شود۵هر ثانيه تقريبًا 
  . ليتر است١٢ حدودًا chamberحجم آب در :توجه

  
  . را نيز با روش مشابه تنظيم آنيدrinse يا دن با آب عمليات تميز آرشماره

  
  . ثانيه ۵٩ دقيقه و ٣٠ تا ٠ :را نيز تنظيم آنيدمدت پاك آردن با اسيد 

  
  . ثانيه۵٩ دقيقه و ۶ تا ٠:زمان ورودي اسيد 

  
  .نتخاب شماره شدت پاك آردن با آبا



  
 ۵٩ دقيقه و ٣٠ تا ٠):مقطرآب  يا آب خالي از مواد معدني (deminانتخاب مدت پاك آردن با *

  .ثانيه 

  
  ).٩۵تا ٠( آنيدب نيز مي توانيد انتخاادماي اين آب ر

  
  . دقيقه٩٠ تا ٠ dryingانتخاب زمان 

 
  

  انتخاب مد خشك آردن

  
  ٣٠:۵٩تا  ٠ :coolingمدت 

  



Displayبه ابتداي آار باز ميگردد .  
 

  :به ترتيبخواندن اطالعات يك برنامه 
با دآمه .( را انتخاب آنيدREADING PROGRAM ،شما بايد userي به منوي بعد از دسترس

  ))۴(و)٣(هاي 

 . وارد شويدبا دآمه

  .وارد شويدشماره چرخه اي را آه مي خواهيد بخوانيد وارد آنيد و با دآمه 

  .شود  ميترتيب اطالعات با فشار دادن به صورت پي در پي نمودار
  . باز مي گردد userنوي  به مdisplayدر انتهاي چرخه ،

  
  
  

  خواندن چرخه هاي نا تمام وهمراه با خطا
  

 را FAULTY CYCLES قسمت ٣و۴ ،شما بايد با دآمه هاي userبعد از دسترسي به منوي 
  . خطاي آخر را بخوانيد۵انتخاب آنيد تا 

  . وارد اين قسمت شويدبا دآمه
  :مثال

  
  . را تغيير دهيدptr مقدار ۴و٣با دآمه هاي 

  . را فشار دهيد ،مي توانيد اطالعات اضافي را در يافت آنيدstartاگر شما دآمه 

  . را فشار دهيدبراي خارج شدن از اين منو ،دآمه
  

   :انتخاب نام براي يك چرخه شستشو
 NAME ،شما بايد براي انتخاب نام يك چرخه جستجو ،userبعد از دسترسي به منوي 

PROGRAM را فشار دهيدوارد شدن دآمه را انتخاب آنيد و براي .  
  .شماره چرخه را انتخاب آنيد

  . انجام مي پذيرد۴و٣انتخب آارآترها توسط دآمه هاي 

  .آتر انتخاب شده را ذخيره مي آند و به آارآتر بعدي مي رودا ،آاريك فشار روي دآمه

  .ريدجاي خالي بگذا آارآتراست،با فشار دادن دآمه ١۶اگر اسم انتخاب شده آمتر از 



  :گشت به حالت آغازينباز 
با ( را انتخاب آنيد?END OF RELEGATE ،شما بايد USERبراي خارج شدن از منوي 

  )).٣(و)۴(دآمه هاي 


