نکات بهره برداری از الگر کول باکس مدل DS13

ویرایش 14010205

با سالم
این نکات رایج ترین اشکاالتی است که کاربران با آن مواجه هستند  ،لطفا این راهنما همواره در دسترس کاربران قرار گیرد
همواره کلید شارژ باطری در وضعیت  1قرار گیرد.
جهت شارژ باطری می بایست آداپتور مربوطه به مدت  3ساعت به دستگاه متصل باشد(.یادآوری می گرددکه در این مدت ،کلید شارژبایستی در وضعیت  1باشد)
هنگام چاپ اطالعات دمایی  ،آداپتور باید متصل باشد.
به صورت دوره ای (پس از هر  15-10بار استفاده) حافظه داخلی را پاکسازی نمایید.
جهت پاک کردن حافظه داخلی به شرح زیر اقدام نمایید:
•

کلید شارژ باطری در وضعیت صفر قرار گرفه و به الگر هیچ کابلی مصل نباشد

•

انگشت خود را روی تیک سبز نگه داشته و کابل  USBرا متصل کنید.

•

در  My Computerیک حافظه جانبی به نام دمانگار شناخته می شود که داخل آن اطالعات دمایی با تاریخ ذخیره شده است و
می توانید پس از کپی گرفتن از آنها  ،اطالعات را پاک کنید.

•

همچنین جهت تغییر در تنظیمات  ،دستگاه می بایست در این وضعیت به کامپیوتر متصل گردد.

ولتاژ مطلوب برای باطری که در صفحه نمایش به کاربر نمایش داده می شود  ،بین  3.8تا  4.2ولت می باشد که ولتاژ بیشتر نشان دهنده
شارژ بیشتر دستگاه می باشد.
دستگاه در حالت ثبت دما و بر روی باطری (در صورتیکه شارژ باطری مناسب باشد) در حدود  12ساعت است که پس از طی شدن این زمان می
بایستی دستگاه مجدد شارژ گردد.
در صورتیکه جهت رول کاغذ چاپگر به درستی نباشد  ،اطالعات بر روی کاغذ چاپ نمی شود .همچنین از وجود کاغذ به میزان کافی اطمینان
حاصل نمایید.
لطفا جهت اطمینان از عملکرد چاپگر به شرح زیر اقدام نمایید:
•

انگشت خود را بر روی دکمه گرد روی چاپگر (در کنار LEDسبز رنگ)نگه دارید.

•

آداپتور  9ولتی را به پرینتر متصل نمایید.

•

در صورتی که کاغذ و ولتاژ باطری مناسب باشد یک پرینت تست از چاپگر خارج خواهد شد.
جهت اطالع از آخرین تغییرات نرم افزاری لطفا به سایت  www.darestan.irمراجعه نمایید.

