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 مايه هاي ايمني : ن

مشخصات و هشدارهاي الزم روي  ،خطر براي اپراتور و ديگرانمنظور استفاده ايمن از اين دستگاه و اجتناب از به 

 .دستگاه و نيز در دفترچه راهنما ي آن توضيح داده شده است

 .كنيددقت اشكال زير  به مفهوم "هشدارهاي ايمني  "پيشنهاد مي شود كه قبل از خواندن متن و 

 نشانه مفهوم 

 

 شكلها :

 نشانه مفهوم 

 

  

 

 .برق گرفتگي و غيره مي باشد ،سوختگي ،شكستگي ،پيچ خوردگي ،ضرب ديدگي ،صدمات وارده احتمالي شامل جراحت •

  .مي باشد كه مي تواند صدمه به ساختمان يا تجهيزات مقدماتي را شامل شود آسيب هاي فيزيكي نيزآسيب هاي جدي •

 

 .عدم توجه و ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به خطر مرگ يا صدمات جدي گردد 

 .  ناديده گرفتن اين عالمت ممكن است منجر به صدمات شخصي و آسيبهاي احتمالي گردد 

مفهوم خاص آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل . آن بايد اجتناب شوداين شكل نماد عملي است كه از انجام 
 .  يا نزديك شكل نوشته شده است بيان مي شود 

آن نيز با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل مفهوم . اين شكل نيز نشان دهنده يك عمل اجباري است 
 .  نوشته شده است بيان مي شود 

مفهوم آن با استفاده از كلمات يا تصوير كه در داخل يا نزديك شكل نوشته شده . مي باشد) هشدار( اين شكل نماد خطر 
 . است بيان مي شود 
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 موارد ايمني : 

 
 يموارد پيشگير هانشانه

 
كليد برق را خاموش ،قبل از جايگزيني فيوزها .وصل نماييد ارت دار جهت ممانعت از جرقه / شوك الكتريكي سيم برق را به خروجي

  .و كابل آن را جدا سازيد

 
دستكاري و تعمير دستگاه خودداري كنيد و جهت هرگونه تعمير فقط با  ،قطعات از جدا سازي ،جهت اجتناب از شوك الكتريكي

 .خدمات پس از فروش تماس بگيريد

 
با برق  از گرفتن دوشاخه .خشك و دور از آب و مايعات نصب نماييددر جاي را جهت ممانعت از جرقه / شوك الكتريكي دستگاه 

  .دستان خيس خودداري نماييد

 
 .فوراً كليد برق دستگاه را خاموش كرده و كابل برق را جدا سازيد ،يا بلند شدن دود از دستگاهفني نقص  هرگونه در صورت بروز

 .تماس بگيريد شركتخدمات پس از فروش  واحد با ،نقص احتمالي رفع جهت
 

 

 

 موارد پيشگيري ها نشانه

 
 .نصب ننماييد دستگاه را روي سطح شيب دار يا يك جاي متحرك ،از صدمه ناشي از زمين خوردگي جهت اجتناب

 
  

 هشدار

 احتياط
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مطمئن شويد كه مسير پرتو اندازه گيري توسط لنز يا شئ ديگري  را بزنيد تا دستگاه روشن شود. Power)كليد 1

 .در پايين صفحه نمايش داده شود MARKING OKمسدود نشده باشد و پيغام 

 

 

آنرا در محل  Lens Tableو  Lens Holder ) لنز و يا عينك مورد نظر را در قسمت مربوطه قرار دهيد و توسط2

 خود ثابت نگه داريد.صحيح 

 

داريد. در اين هنگام پيغام را در وسط تصوير ثابت نگه +كنيد نشانگر ) با حركت لنز به طرفين سعي3

ALIGNMENT OK در صورتيكه نشانگر + كامالً در مركز قرار گيرد پيغام  شود. بر روي صفحه دستگاه نمايان مي

MARKING OK داده خواهد شد. نشان 

 

 راهنماي سريع كاربري دستگاه
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گردد و چنانچه  به صورت خودكار ذخيره ميگيري  اندازهنتيجه باشد  AUTO) در صورتي كه دستگاه در حالت 4

گيري را ذخيره  اندازهنتيجه  MEMORYبا فشردن دكمه بايد باشد پس از تنظيم لنز  MANUALتگاه در حالت دس

 .نماييد

كنيد كاغذ پرينت درست در جاي خود قرارگرفته  . توجهكنيد استفاده PRINT كليد روي كاغذ از ) براي چاپ بر5

 باشد. 

 دستگاه را خاموش كنيد. Power) پس از اتمام كار با دستگاه با استفاده از كليد 6

 .نماييد) براي انجام تنظيمات و آگاهي از جزئيات و اطالعات بيشتر به دفترچه راهنما مراجعه 7

 
 
 

 

 

 

 ر :نگهداري كارب

نگهداري توسط كاربر شامل موارديست كه در  .هرگز اقدام به تعمير ننماييد ،ها جهت حفظ ايمني و عملكرد دستگاه

 : (براي جزئيات بيشتر به دفترچه راهنماي انگليسي مراجعه فرماييد)، ذيل به آن اشاره شده است

 ها شيشه سطحتميز كردن  •

  بر طبق دفترچه راهنماي انگليسي اري كارتريج جوهرذجاگ •

 

 بر طبق دفترچه راهنماي انگليسي :ها  تميز كردن شيشه

آن را توسط  ،در صورت وجود هرگونه اثر لك .دارد متقابلگيري تاثير  يشه روي صحت اندازهدار بودن ش لكه •

به مفهوم كثيف بودن  نمايش در پايين صفحهويژه ظاهر شدن نشانگر  .يك تكه پارچه سيليكوني تميز نماييد

 .باشد شيشيه مي

 نگهداري
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 دستگاه مجددا راه تارا بطور همزمان بفشاريد  TRANSو  CLEARكليدهاي .ها را پاك كنيد رويه شيشه •

 .گردداندازي 

 

 دستگاه:تميز كردن 

هرگز از مواد  .يك تكه پارچه سيليكون يا مرطوب در فواصل منظم تمييز نماييد روكش بدنه را با استفاده از •

  .شوينده يا شيميايي استفاده نكنيد

 

  توسط واحد خدمات پس از فروش : نگهداري دوره اي

گيري، سرويس اپتيكي، كنترل منبع تغذيه و كليدها و  صحت اندازهو  جهت اطمينان از عملكرد صحيح دستگاه •

 گردد. هرسال يكبار توصيه مي PMاي و پيشگيرانه  ساير موارد، بازديد دوره
•  

 

 

 

 

 

 

 

 توجه: 

دفترچه راهنماي مربوطه مراجعه شود و  Trouble Shootingدر صورت بروز هرگونه اشكال در دستگاه ابتدا به قسمت 

خدمات يد از دستكاري و اقدام به تعمير خودداري نموده و سريعاً موضوع را به واحد دچنانچه موفق به رفع اشكال نش

 سارات وارده احتمالي نخواهد بود.در غير اينصورت شركت مسئول جبران خ پس از فروش شركت اطالع دهيد.

 در است ممكن. باشد مي نظر مورد آن عمومي جنبه و نداشته اشاره خاصي مدل به متن در مندرج تصاوير
 شود. مشاهده تفاوتهايي مدلها از بعضي


