
لطفا پیش از استفاده، این دستورالعمل را با دقت بخوانید و جھت مراجعات آتی حفظ نمائید.

دستورالعمل استفاده از دستگاه

CELLSHAKE-200اوربیتال شیکر مدل: 
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اطالعات کاربردی

پیش از ھرچیز از شما برای انتخاب این محصول سپاسگزاریم.

پـیشـــنھاد می شـود اطـالعات زیر را یادداشت نمائید تا از ھرگونھ تعمیرات کھ باعث ابطال گارانتی می شود جلوگیری بعمل آید.

اطالعات دستگاه از منوی                                قابل رؤیت می باشد. ھمچنین سلایر شیکردر پالک پشت دستگاه درج شده
است.

Device Information

شرایط گارانتی:

دستگاه مذکور از تاریخ تحویل بھ مدت ١سال   شامـل گـارانـتی است. کـلـیھ خدمات گارانتی در محل شرکت کاوش طـب انجام 
می گیرد و ارسال دستگاه بعھده خریدار می باشد.

در صورت بروز موارد زیر دستگاه از گارنتی خارج میگردد:

١- مخدوش شدن برچسب گارانتی یا باز کردن ھر یک از قطعات دستگاه.

٢- وارد کردن ضربھ بھ دستگاه.

٣- نفوذ آب بھ قسمتھای الکترونیکی داخلی دستگاه.

۴- نوسانات برق.

۵- صفحھ چسبنده شامل گارانتی نمی باشد.

صفحھ ٣

گارانتی

تاریخ خرید:

شماره سلایر دستگاه:

تاریخ اتمام گارانتی:

Model: CELLSHAKE200

Power:             24V DC  1.5A

Speed Range:  50_200rpm

Ambient Con.: 0 C_+50 C        0_95%RH

Made in IRAN

S/N: OSH200202XXXX

tel.: +9821 65536644
www.kavoshteb.com



صفحھ ۴

اقالم بستھ بندی

اطالعات کاربردی

١

٢

دفترچھ دستورالعمل استفاده از دستگاه

موجود است؟ تعداد/مقدار

١ جلد

موارد ایمنی

برای بلند کردن و جابجایی دستگاه از دو دست استفاده کنید.
اگر دستگاه را از روی زمین برمیدارید با توجھ بھ وزن آن، بنشینید و آن را بلند نمائید.

 

جھت جلوگیری از انتقال ھرگونھ شوک الکتریکی، و از انجام تعمیرات خودسرانھ بپرھیزید.

از ورود آب و سایر مایعات بھ داخل دستگاه جلوگیری کنید.

توضیحات:

١ عددآدابتور ٢۴ولت  ۵آمپر

DCبھ ھیچ عنوان از آدابتورھای متفرقھ برای تغذیھ دستگاه استفاده نکنید.

از آغشتھ شدن صفحھ چسبنده بھ مشتقات نفتی، روغنی، الکلی و ... جلوگیری نمائید.

5حد اکثر بار مجاز جھت شیک ۵کیلوگرم می باشد.

جھت افزایش طول عمر دستگاه، ظروف را بصورت متقارن برروی صفحھ بچسبانید.



اطالعات کاربردی

صفحھ ۵

شناسنامھ دستگاه:

ابعاد شیکر

ابعاد پنل کنترلی

سرعت دوران

نوع کنترلر

وزن تقریبی

جنس بدنھ

برند و کشور سازنده

ولتاژ ورودی

توان مصرفی

Max 50_200 RPM

MicroController with brushless servo drive

7.5 kg

Electrosta�cally Coated SS 304L

Kavosh Teb / IRAN

220V AC 50Hz

20W

۴۴۵ میلی متر

410x290mmابعاد صفحھ چسبنده

445(L)x325(W)x120(H)mm

118(L)x94(W)x50(H)mm

�mer 1 _ 999h  / Con�nuous modeحالت کارکرد

Brushless Servo Motor Direct Driveنوع موتور
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max. 5.0 kgتوان شیک



نصب و راه اندازی

صفحھ ۶

معرفی اجزاء دستگاه:

١
٢
٣

۴
۵

کلید روشن/خاموش

صفحھ چسبنده ی شیک سوکت اتصال آداپتور

کلید چرخشی فشاری

LCDنمایشگر 

RPM:  200
TIME:  Continuos 

۴٣٢١

۵

STOP



نصب و راه اندازی

صفحھ ٧

نصب:

دستگاه را بر روی سطحی مستحکم، مسطح و تراز قرار دھید. اگر دستگاه را درون انکوباتور استفـاده می کنـید، شـیکر را کف 
انکوباتور قرار دھید، کابل فلت کنترلر را از الی درب عبور دھید و پنل کنترلی را در جای مناسبی قرار دھید. 

اتصال بھ منبع تغذیھ:

 آداپتور تغذیھ و سالمت کابل برق را چک کنید. دوشاخھ را بھ پریز برق متصل نمائید. سوکت آداپتور را بھ پنل کنترلی وصل کنید. 
  220_230V AC    50 Hz  Type A 



صفحھ ٨

استفاده از شیکر

نکات مھم در خصوص استفاده از صفحھ چسبناک:

پیش از قرار دادن ظرف بر روی شیکر، از خشک و تمیز بودن سطح صفحھ -
چسبناک مطمئن شوید. ھرگز ظروف ترک داریا شکستھ را بر روی شیکر قرار

ندھید.

پیش از استارت شیکر، ھریک از ظروف را بھ آرامی بھ سمت باال بکشید و از
اتصال آنھا مطمئن شوید. درنظر داشتھ باشـیـد کـھ ایـجاد شـبنم در دمـاھای پایین

ممکن است باعث سست شدن اتصال و برخورد ظروف با یکدیگر شود.

این دستگاه برای ظروف پھن، با کف تخت مناسب است. ظـروف بلنـد با سـطـح
مقطع کوچک اتصال مناسبی ندارند.

بھ آرامی
بکشید

و صبر کنید!

برای جدا کردن ارلن، گردن ظرف را بھ آرامی بکشید یا فشار دھید و چند ثـانیھ
صبر کنید!

برای ظـروف بـا مقطـع بـزرگ، الزم است حدود ٢٠ تا ٣٠ ثایھ فرصت دھید تا
اتصـال ظـرف بھ صفحھ چسـبنـاک جدا شود. ھرگز فشار اضافی بھ ظرف وارد

نکنید!
توجھ: بعضی اوقات، ممکن است اتصال ارلن بطور ناگھانی شل شود!

در صورت نیاز بھ نظافت، بوسیلھ اسپری آب گرم و کمک گرفتن از یک قلم مویی
نرم، یا اسفنج بدون پرز،سطح چسب را بشویید و فرصت دھید تا کامال خشک شود.
بھ ھیچ عنوان از حاللھا، مواد شوینده، مواد پاک کننده، مایع ظرفشویی و... استفاده

نکنید.
در صورت نیاز بھ ضدعفونی سطح، صرفا با استفاده از محلولھای کاتیون آمونیـوم
نوع چھارم(                                                        )استفاده نمائید؛ سـپـس
سـطـح چسـب را بـھ خوبـی بــا آب بشـویـیـد. اگر ضدعفونی بصورت معمول انجام

می شود، صفحھ ی چسبناک باید ھرچند وقت یکبار تعویض شود.

quaternary ammonium compounds

ظروفی کھ بسیار محکم چسبیده باشند، با استفاده از اسپری آب و دادن زمان کافی
جدامی شوند.

توجھ!!!



استفاده از شیکر

صفحھ ٩

تنظیمات و استارت:

١
٢
٣

۴
۵

کلید روشن/خاموش

وضعیت                     شیکر فلش نشانگر تنظیم سرعت یا زمان

مقدار زمان تنظیمی

مقدار سرعت تنظیمی

RPM:  200
TIME:  Continuos 

STOP

٢ ٣ ۴ ۵ ۶

۶

١

RUN/STOP

کلید چرخشی فشاری

شیکر را روشن کنید       ، منتظر بمانید تا صفحھ تنظیمات ظاھر شود. با چرخاندن کلید چرخشی       میتوانید فلش نشانگر   

را بر روی تنظیم سرعت        یا تنظیم زمان       ببرید. با یکبار فشردن کلید چرخشی، تنظیمی کھ فلش روی آن قرار دارد قابل

تغییر است. برای این کار با چرخاندن کلید چرخشی مقادیر تغییر میکنند و با فشردن آن مقدار تنظیم شده تایید می گردد. با نگھ

داشتن کلید بمدت ۵ثانیھ نشانگر وضعیت شیکر                 می شود و شیکر شروع بھ حرکت میکند.

در نظر داشتھ باشید کھ برای جلوگیری از ایجاد شوک بھ سلولھا ، افزایش و کاھش سرعت در مواقع استارت و استاپ دستگاه بھ
صورت تدریجی صورت می پذیرد. 

در مواقعی کھ شیکر در رمپ افزایش یا کاھش سرعت قرار دارد، امکان اعمال تغییرات وجود ندارد.
 

١۶٢

٣۴

۵RUN



در صورت بروز ھرگونھ مشکل با کارشناسان ما تماس بگیرید.

٠٢١ ۶۵۵٣۶۶۴۴

صفحھ ١٠

اطالعات کاربردی



www.kavoshteb.com
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