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دستور العمل استفاده از دستگاه شیکر انکوباتور
-1هدف  :اين دستورالعمل  ،استفاده  ،نگهداري و كاليبراسيون دستگاه شيکر انکوباتور ساخت كشور كره واقع درآزمايشگاه
نانوبيومواد را شرح ميدهد.
-2دامنه عملکرد  :اين دستگاه جهت تامين يک محيط كنترل شده خاص براي رشد ميکروارگانيسم ها و سلول ها و گياهان
كاربرد دارد و نبايد جهت موارد غير مرتبط استفاده شود.
-3مسئولیت  :كارشناس آزمايشگاه مسئول صحت كار دستگاه بوده و در صورت بروز اشکال بايد به ايشان گزارش گردد.
 -4مواد و تجهیزات  :ارلن ها و بشرهاي مخصوص شيکر انکوباتور براي كار دستگاه مورد نياز است .دستگاه نيازمند متعلقاتي
مانند ترانس ميباشد.
 -5روش كار :
 -1پاور دستگاه را روشن نمایید .این دستگاه توانایی برنامه ریزی زمانی و دمایی حداكثر تا سه بازه زمانی و سه بازه
دمایی را دارد.
 -2دكمه  tempدستگاه را فشار داده و دمای مورد نیاز را توسط فلش های رو به پایین و رو به باال تنظیم نمایید.
سپس دكمه مربع را فشار دهید .در صورتی كه دماهای مختلف نیاز است این عمل را سه بار برای دما های  t2 ،t1و t3
تکرار كنید .در صورت اینکه به صورت طوالنی مدت نیاز به دمای یکسانی دارید تمام موارد گفته شده را بر روی یک
دما تنظیم نمایید.
 -3دكمه  timeدستگاه را فشار داده و زمان مورد نیاز برای دمای تنظیم شده را توسط فلش های رو به پایین و رو به
باال تنظیم نمایید .سپس دكمه مربع را فشار دهید .در صورتی كه زمان های مختلف نیاز است این عمل را سه بار برای
زمان های اول  ،دوم و سوم تکرار كنید .در صورت اینکه به صورت طوالنی مدت نیاز به روشن بودن دستگاه دارید
تمام موارد گفته شده را بر روی یک زمان تنظیم نمایید.
 -3میزان شیک shakeدستگاه را با فشار دادن دكمه مربوطه تنظیم و برای تثبیت آن دكمه مربع را فشار دهید.
 -4دكمه استارت را زده و سپس كلید شیک را روشن نمایید .چشمک زن دمای دستگاه شروع به چشمک زدن می
نماید كه نشان از شروع به كار دستگاه می باشد.
 -5بعد از اتمام زمان مورد نیاز دكمه  stopeرا زده و سپس دستگاه را از طریق پاور آن خاموش میکنیم.
-6ایمنی و توصیه  :در هنگام استفاده از دستگاه با دور باال احتياط شود .در صورت نياز به كاركردن طوالني مدت حتما با
كارشناس آزمايشگاه هماهنگي الزم انجام شود .از گذاردن مواد فرار وسمي با درب بازجدا" خود داري شود .از قراردادن مواد آتش
زا در داخل دستگاه خودداري شود.
-7نگهداری و مراقبت  :بعد از اتمام كار دستگاه را خاموش نمائيد و ظروف مورد استفاده را بشوييد.
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