
کالیبراسیون الکتواستار 

پس از روشن آردن دستگاه ابتدا توسط دآمه پشت دستگاه آب مقطر از تانك به داخل دستگاه پمپ     
سپس با يك بشر پر از آب مقطر مناسب در جلوي دستگاه قرار مي دهيم  آه پروب مربوطه . مي آنيم

  .داخل آن باشد
 را فشار cleaningدآمه .(  اقدام مي آنيم cleaningهت  را ميزنيم،سپس ج Rinseچندين بار دآمه 

  .) انتخاب شود Serviceمي دهيم آه  بايد از منوي 
 ميكنيم و Measur مي زنيم، سپس يكبار با آب مقطرRinse بار ٣ تا ٢ ابتدا cleaningبعد از پايان 

در منوي اصلي به . ست  اZerocalibration  را فشار ميدهيم دستگاه آماده   Rinseسپس دوباره  
Product21سپس به .  ميرويمService  و منوي Zerocalibrationرا انتخاب ميكنيم .  

  .)در اين مرحله حتمًا بشر جلوئي بايد پر از آب مقطر باشد(
 آماده است ،به B  و  A انجام شود،سپس دستگاه براي آاليبراسيون   Zerocalibration بار عمل ٢

   ميرويمSetupرا انتخاب مي آنيم ، حاال به منوي  )Product1)Full Milk .ديممنوي اصلي برميگر
در . است ميرويمgo to calibrationبا دآمه به قسمت پائين منو آه . ميرويمcalibrationو سپس به 

 مي آنيم ،سپس  Start A دوبار آاليبراسيون را A را مي خواهد آه ابتدا با شير Aاين صفحه مقادير 
   را به عنوان تست به B نمونه Bپس از آاليبراسيون .  بار انجام ميدهيم٢ Bعمل را براي شير همين 

  .) آماده باشدProduct ١حتمًا دستگاه براي .( مي آنيمMeasureدستگاه 
در غير اينصورت دوباره . گزارش داد مراحل درست است + ٠٢/٠اگر دستگاه جواب را با اختالف 

 را دو بار انجام ميدهيم آه در اينصورت بايد Zerocalibrationميرويم و عمل      Product21به 
در غير اينصورت ممكن است آه در حين تهيه رقت شير دقت .  مطابقت داشته باشد Bجوابها با شير 

  .الزم نشده باشد يا آب مقطر از امالح آامًال تمييز نبوده باشد
  cleaningهرباردستگاه خاموش شود بايد .(و ضروري است  الزم cleaningدر پايان هر روز عمل  

   تكرار شودcleaning تا بيشتر شد بهتر است عمل ٧-٨اگر در طي روز تعداد نمونه ها از .)انجام شود
   راانتخاب و فرمان ميدهيمcleaning  مي رويم ،Service ابتدا روي منوي اصلي به cleaningجهت 

پشت دستگاه دآمه سياهرنگ را فشار مي دهيم و نگه ميداريم تا مسير در cleaning البته قبل از عمل 
 بار ٢  انجام شود و سپس cleaningسپس عمل  . خروجي از شير آامًال شفاف و آب زالل تخليه شود 

Rinseتوجه داشته باشيد در حين  .  و در اخر دآمه خاموش شودcleaningو Rinse حتمًا بشر آب
  .داشته باشدمقطر در زير پروب قرار 

  :نكته

.
.

براي انتخاب  Productدقت شود براي ھر نمونھ کھ کالیبره انجآم میشود باید در ھمان پروفایل  
. Measureانجام شود   

. شیر B ھمان شیر کامل کھ فاکتور ھای Fat- Pro- Snf- Lac- Fpp  بھ دقت اندازه گیری شود
جھت تھیھ شیرَ A بایستی 50% از شیر کامل با 50% از اب مقطر بھ نسبت وزن بھ وزن تھیھ گردد.

ھر ۴-٣ماه کالیبراسیون A و B ضروري است   
ھر  روز کالیبراسیونZero  ضروري است   

ھر زمان کھ دستگاه جواب درست نداده است  Zerocalibrationنیاز است کھ سپس در 
صورت نیاز کالیبراسیون  A, B ضروری است. 




