
  

  

  DDrryy  BBaatthh  IInnccuubbaattoorr  IINNCC--1133   کمپانیکمپانیمحصولی از محصولی از  SSPPSSmmeeddiiccaall  استاستمتحده متحده در ایاالتدر ایاالت . .  

   استاستاستریالیزرها استریالیزرها بررسی صحت عملکرد بررسی صحت عملکرد انکوباسیون اندیکاتورهای بیولوژیک و انکوباسیون اندیکاتورهای بیولوژیک و این محصول جهت این محصول جهت..  

    ار و ار و ــغبغبو و   ردردــدون گدون گــگراد، و بگراد، و بییــدرجه سانتدرجه سانت  5555ا ا ــتت  55ای ای ــی و تراز، در دمی و تراز، در دمــلی افقلی افقــور در محور در محــوباتوباتــاز انکاز انک  

  ..رطوبت و تابش مستقیم آفتاب استفاده کنیدرطوبت و تابش مستقیم آفتاب استفاده کنید

  توانید با الکل تمیز نمایید تا کارایی انکوباتور در انتقال دما توانید با الکل تمیز نمایید تا کارایی انکوباتور در انتقال دما هر چاهک را میهر چاهک را می. . برای تمیزکردن انکوباتور، آن را از برق جدا نماییدبرای تمیزکردن انکوباتور، آن را از برق جدا نمایید

از مواد خورنده برای تمیزکردن از مواد خورنده برای تمیزکردن   ..بیولوژیک بهتر باشد و آلودگی نیز به اندیکاتور بیولوژیک انتقال پیدا نکندبیولوژیک بهتر باشد و آلودگی نیز به اندیکاتور بیولوژیک انتقال پیدا نکند  به اندیکاتوربه اندیکاتور

  ..کردن استکردن استقابل تمیزکردن و خشکقابل تمیزکردن و خشکبدنه انکوباتور با پارچه نمناک بدنه انکوباتور با پارچه نمناک . . استفاده نشوداستفاده نشود

     کامال قابل اطمینان استکامال قابل اطمینان است  0101درجه فقط تا درجه درجه فقط تا درجه 11//55البته دقت البته دقت . . گراد استگراد استدرجه سانتیدرجه سانتی  011011تا تا   55دمای قابل تنظیم از دمای قابل تنظیم از..  

    شود و آماده انکوبه کردن خواهد بودشود و آماده انکوبه کردن خواهد بوددقیقه گرم میدقیقه گرم می  0505  تر ازتر ازانکوباتور پس از آغاز به کار در کمانکوباتور پس از آغاز به کار در کم..    
  

  

  ..خاموش آن را بزنیدخاموش آن را بزنید//انکوباتور را پس از اتصال به آداپتور به برق شهر وصل نمایید و دکمه روشنانکوباتور را پس از اتصال به آداپتور به برق شهر وصل نمایید و دکمه روشن  ((00
  ..کندکندشدن میشدن میدستگاه به طور خودکار آغاز به گرمدستگاه به طور خودکار آغاز به گرم  ،،بر اساس دمای تنظیم شده برنامهبر اساس دمای تنظیم شده برنامه    ((22
را درون آن قرار را درون آن قرار ( ( هاها))شود، اندیکاتورشود، اندیکاتورنمایش داده مینمایش داده می  OOKKدن دمای انکوباتور به دمای مورد نظرتان، در صفحه نمایش کلمه دن دمای انکوباتور به دمای مورد نظرتان، در صفحه نمایش کلمه ییپس از رسپس از رس  ((55

  ..شودشودسنج نمایش داده میسنج نمایش داده میدهد و زماندهد و زماندستگاه هشدار صوتی میدستگاه هشدار صوتی می. . را بزنیدرا بزنید  SSttaarrttو درب پالستیکی را بر روی دستگاه بگذارید و دکمه و درب پالستیکی را بر روی دستگاه بگذارید و دکمه دهید دهید 

  . . دهد تا آن زمان طی شوددهد تا آن زمان طی شودشده، انکوباتور به کار خود ادامه میشده، انکوباتور به کار خود ادامه میآن برنامه انتخابآن برنامه انتخابشده شده بر اساس زمان تنظیمبر اساس زمان تنظیم  ((44
بر اساس دستور سازنده اندیکاتور بیولوژیک، زمان انکوباسیون را انتخاب کنید و بر اساس توصیه آن سازنده، در حین زمان انکوباسیون بر اساس دستور سازنده اندیکاتور بیولوژیک، زمان انکوباسیون را انتخاب کنید و بر اساس توصیه آن سازنده، در حین زمان انکوباسیون   ((55

معموال در صورت رشد و مثبت بودن پاسخ اندیکاتور معموال در صورت رشد و مثبت بودن پاسخ اندیکاتور . . را بازدید نماییدرا بازدید نماییدکشت کشت یا محیطیا محیطنیز وضعیت رشد یا عدم رشد اسپورها در اندیکاتور نیز وضعیت رشد یا عدم رشد اسپورها در اندیکاتور 
  ..تفسیر استتفسیر استمشاهده و مشاهده و بیولوژیک، این وضعیت پیش از طی شدن کل زمان انکوباسیون قابل بیولوژیک، این وضعیت پیش از طی شدن کل زمان انکوباسیون قابل 

  

های های اگر دمای دیگری مورد نظرتان است، دکمهاگر دمای دیگری مورد نظرتان است، دکمه. . گراد استگراد استدرجه سانتیدرجه سانتی  5656فرض انکوباتور فرض انکوباتور دمای پیشدمای پیش  ::ی انکوباسیونی انکوباسیونتنظیم دماتنظیم دما  ((66

PPRROOGG   و وΔΔ  خواهید تغییر دهید بروید و با کمک کلیدهای پایین و باال خواهید تغییر دهید بروید و با کمک کلیدهای پایین و باال بر روی رقمی که میبر روی رقمی که می  →→با استفاده از دکمه با استفاده از دکمه . . زمان فشار دهیدزمان فشار دهیدرا همرا هم

((ΔΔ ) )رودرودشود و دمای انکوباتور به سمت دمای جدید میشود و دمای انکوباتور به سمت دمای جدید میپس از چند ثانیه دما تثبیت میپس از چند ثانیه دما تثبیت می. . عدد مورد نظرتان را تنظیم کنیدعدد مورد نظرتان را تنظیم کنید . .  

  

بر روی بر روی     →→دکمه دکمه ، با استفاده از ، با استفاده از ((PP99تا تا   PP11برنامه برنامه ))و انتخاب برنامه مورد نظر و انتخاب برنامه مورد نظر   PPRROOGGپس از فشردن دکمه پس از فشردن دکمه   ::انکوباسیونانکوباسیونتنظیم زمان تنظیم زمان   ((00
  ..شودشودپس از چند ثانیه زمان تثبیت میپس از چند ثانیه زمان تثبیت می. . عدد مورد نظرتان را تنظیم کنیدعدد مورد نظرتان را تنظیم کنید( ( ΔΔ))با کمک کلیدهای پایین و باال با کمک کلیدهای پایین و باال رقم مورد نظرتان بروید و رقم مورد نظرتان بروید و 

  

رود تا به دمای رود تا به دمای دما به شکل خودکار باال میدما به شکل خودکار باال می. . برنامه موردنظرتان را انتخاب کنیدبرنامه موردنظرتان را انتخاب کنید  PPRROOGGبا فشردن دکمه با فشردن دکمه   ::انتخاب برنامه انکوباسیونانتخاب برنامه انکوباسیون  ((88
شده آن برنامه را روی صفحه نمایش شده آن برنامه را روی صفحه نمایش توان زمان تنظیمتوان زمان تنظیممیمی  PPRROOGGدکمه دکمه با فشردن دوباره با فشردن دوباره . . نمایش داده شودنمایش داده شود  OOKKمورد نظر برسد و کلمه مورد نظر برسد و کلمه 

دهد و پس از اتمام آن، دهد و پس از اتمام آن، شدن زمان را نمایش میشدن زمان را نمایش میسنج به طور معکوس طیسنج به طور معکوس طیمانمانو آغاز برنامه، زو آغاز برنامه، ز  SSttaarrttدکمه دکمه   پس از فشردنپس از فشردن. . دیددید
ای ای ــههاز تمام برنامهاز تمام برنامه. . باشد دو هشدار، و به همین ترتیبباشد دو هشدار، و به همین ترتیب  PP22زند، اگر برنامه زند، اگر برنامه باشد، یک هشدار میباشد، یک هشدار می  PP11اگر برنامه اگر برنامه . . زندزندهشدارصوتی میهشدارصوتی می

جدید را در انکوباتور قرار دهید و زمان جدید را در انکوباتور قرار دهید و زمان ( ( هایهای))توانید اندیکاتور توانید اندیکاتور یعنی هر زمان که بخواهید مییعنی هر زمان که بخواهید می. . زمان استفاده کردزمان استفاده کردتوان همتوان همدستگاه میدستگاه می
  . . انکوباسیون آن را انتخاب کنید، بدون این که در انکوباسیون اندیکاتورهای قبلی دخالتی ایجاد شودانکوباسیون آن را انتخاب کنید، بدون این که در انکوباسیون اندیکاتورهای قبلی دخالتی ایجاد شود

  

صفحه نمایش نشان صفحه نمایش نشان دهد دمای واقعی توسط دهد دمای واقعی توسط صورتی که کالیبراسیون انکوباتور نشان میصورتی که کالیبراسیون انکوباتور نشان میدر در   ::کالیبراسیون و تنظیم دمای انکوباتورکالیبراسیون و تنظیم دمای انکوباتور  ((99
درجه درجه 4141دمای انکوباتور را روی دمای انکوباتور را روی . . دهد، تنظیم کرددهد، تنظیم کردشود، باید دمای درست را طبق دمایی که ابزار کالیبراسیون شما نشان میشود، باید دمای درست را طبق دمایی که ابزار کالیبراسیون شما نشان میداده نمیداده نمی

ور، محلولی مانند روغن اولفین بریزید و ترمومتر را درون آن چاهک ور، محلولی مانند روغن اولفین بریزید و ترمومتر را درون آن چاهک های انکوباتهای انکوباتتوانید درون یکی از چاهکتوانید درون یکی از چاهکمیمی. . گراد تنظیم کنیدگراد تنظیم کنیدسانتیسانتی
بر روی بر روی   AADDJJزمان فشار دهید تا عبارت زمان فشار دهید تا عبارت را همرا هم( ( ΔΔ))کلیدهای پایین و باال کلیدهای پایین و باال . . دقیقه صبر کنید تا شرایط دمایی کامال پایدار شوددقیقه صبر کنید تا شرایط دمایی کامال پایدار شود2121. . قرار دهیدقرار دهید

دمای صحیح را وارد نمایید و برای تایید، دکمه دمای صحیح را وارد نمایید و برای تایید، دکمه ( ( ΔΔ))و باال و باال   در صورت لزوم، با استفاده از کلیدهای پاییندر صورت لزوم، با استفاده از کلیدهای پایین. . صفحه نمایش نشان داده شودصفحه نمایش نشان داده شود
SSttaarrtt  گراد تنظیم کنید و همین مراحل را دوباره طی کنیدگراد تنظیم کنید و همین مراحل را دوباره طی کنیددرجه سانتیدرجه سانتی  011011حال دمای انکوباتور را بر روی حال دمای انکوباتور را بر روی . . را بزنیدرا بزنید . .  

 

 

 120 66018188 هر زمان که نیازی دارید، پاسخگوی شما هستیم

 

 


