
 5 از 1 صقحه 

 

 راهنمای کاربری

   هات پلیت مگنت 

 

 

 

 Hot Plate 

  

 



 5 از 2 صقحه 

 

 

 فهرست:   

   معرفی دستگاه  - 

 راه اندازی دستگاه  - 

 شرایط گارانتی  - 

 مدت زمان گارانتی و خدمات پس از فروش - 

 

 

 

 

 

 

 

  



 5 از 3 صقحه 

 

 : معرفی دستگاه

 ولوم و که سراست  چراغ تشکیل شده دو ولوم و سر ازدو پنل دستگاه شما

 قسمت گرمایشی دستگاه می باشد و  پلیتچراغ سمت چپ مخصوص هات 

تنظیم سرعت  به بخش همزن و چراغ سمت راست مربوط ولوم و سر و

 چرخش آهن ربا می باشد.

  



 5 از 4 صقحه 

 

   : راه اندازی دستگاه 

 نصب نمایید. ارت دار پریزرا به شاخه  دو ابتدا.  1

مای مورد نظرتنظیم د روی عدد ولوم سمت چپ را برای تنظیم دما سر.  2

شده دمای  ذکر توجه داشته باشیدکه این اعداد( C 300تا   C 50نمایید )از

نوع ماده  دمای محلول بستگی به شرایط محیطی و و تقریبی صفحه می باشد

 دارد.

ولوم سمت راست  از سر برای تنظیم سرعت چرخش همزن باید.  3

( مشخص   MAXتا( MIN که روی پنل  به صورت ابرویی از استفاده کرد

 شده است . 

خاموش  روشن و باچپ (  سمت ) چراغ مخصوص سیستم گرمایش : نکته

 روشن می شود. شدن المنت خاموش و

  



 5 از 5 صقحه 

 

 : شرایط گارانتی

ارائه خدمات  سرویس دستگاه و شامل تعمیریا )گارانتی( خدمات ضمانت

 خریدار ذهاب با و هزینه ایاب و رایگان جهت تعویض قطعات می باشد

 نیست: ضمانتنامه درشرایط ذیل قابل اجرا باشد.می

 حرارت زیاد آتش سوزی یا نوسانات برق، نقل، ضمانت ناشی ازحمل و.  الف

 ، برق و رعد ، غبارشدید ،گرد و موادشیمیایی خورنده آب و فوذن تماس یا، 

 دستورالعمل ذکریا بی توجهی به  واستفاده غلط وضربه    طبیعی، حوادث 

 .شده دردفترچه راهنمای دستگاه 

نمایندگان  توسط اشخاص بجز ویا هایی که دستکاری شده اند دستگاه.  ب

 شده باشند. شرکت تعمیر

برروی  ، آسیب درهولوگرام های نصب شده یا هرنوع دستکاری و.  پ

 .دستگاه 

 .نصب بدون هماهنگی شرکت  هرگونه جابه جایی پس از.  ت

 و... المنت مانند گارانتی نمی باشدمصرفی شامل  مواد.  ث

با آن طراحی شده  استفاده ازگازهایی غیرازگازهایی که دستگاه برای کار.  ج

می  سال درقبال پرداخت هزینه ها10خدمات پس ازفروش به مدت)   است.

 (باشد.


