
 Meg های خانوادۀ راهنمای نصب و راه اندازی سریع دستگاه

آن  در پشت دستگاه ،(a)  برقبه كانکتور  كابل برق پس از نصب پس از اطمينان از سالمت ظاهری دستگاه،  1

 .نماييدمتصل  (V 240 V~ 200را به شبکة برق )

 اسب دستگاه، باید از پریزهای ارت دار هشدار : برای اطمينان از رعایت مسائل ایمنی و زمين شدن من      

 بدین منظور استفاده نمود.      

 آن را روشن كنيد. -در پشت دستگاه  -(b)با استفاده از كليد برق اصلی 

2 
ها نماید. ابتدا نمایشگر  می دستگاه شروع به تست قسمت های مختلف خود ده وپانل جلوی دستگاه روشن ش

 Mono-Cut    ،Mono-Coag مورد بررسی قرارگيرند . سپس مودهایبه ترتيب روشن شده و 

هم زمان شمارۀ نسخة نرم افزاری دستگاه به  .شوندمی های مربوطه روشن  چك شده و چراغ Bipolarو

 .شود می ظاهر LCDویرایش آن نيز به روی نمایشگر  همراه تاریخ

3 
شاهده گردد، گزارش خرابی مربوطه صادر پس از بررسی، چنانچه مشکل فنی در قسمتی از دستگاه م

   Self-Checkingدر صورتيکه پس از مراحل  قابل رؤیت است. LCDد كه بروی صفحة نمایش شو می

 SELF CHECK REPORT“ بررسی انجام شده با موفقيت پایان یابد، پيغام: 

NO errors reported”  برای لحظاتی بروی نمایشگرLCD د.گرد ظاهر می 

 LCDبروی نمایشگر  ”WELCOME TO MEGX Please press a key to start”پيغامسپس  4

، به صورت چشمك زن در پانل دستگاهشود در این هنگام اطالعات از قبل ذخيره شده در حافظة  ظاهر می

 (نام مدل دستگاه می باشد = X)   گردد. ظاهر می

5 
 .دگردتا سيستم به حالت نرمال رفته و آمادة كار  دهيدفشار  ها را  دكمهيکی از

)بهتر است دستگاه را خاموش نموده و كليه اكسسوری های همراه دستگاه را به دستگاه متصل نموده و يکبار 

 .ديگر مراحل باال را تکرار نماييد(

6 
  كنيد.ل سيستم آمادۀ كار می باشد، مود وتوان مورد نظر را انتخاب نموده و دستگاه را فعا

 

7 
می توانيد روی یك تکه گوشت یا ميوه یا قالب صابون خيس) كه قبال روی پليت قرار داده اید( اثرات توان 

 خروجی را مشاهده فرمایيد.

كليد . ابتدا الزم است تا  استفاده فرمایيد پدال پاییاز قصد دارید برای فعال نمودن دستگاه  چنانچهتذكر:  8

 انتخاب نمایيد. (مورد نظربا توجه به مود )وضعيت صحيح  در را (c)یانتخاب پدال پای

انتخاب شده است و   Monopolarپدال برای مودهای ، باشداین كليد روشن  چپچراغ سمت چنانچه  

انتخاب شده است كه برای  Bipolarپدال برای مودهای  ، باشداین كليد روشن  راستچراغ سمت  چنانچه

 ال كافيست این كليد را یکبار فشار دهيد.عملکرد پدعوض كردن 

تا راهنمایی های الزم انجام شود. ده نموتماس حاصل    06329169190   با تلفن ،چنانچه در هر كدام از مراحل باال مشکلی مشاهده فرمودید  

 موفق وپيروز باشيد. 

شركت مهندسی كاوندیش سيستم فروش خدمات پس ازواحد   

a 

b 

c 
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