




































































 اقدام صحيح داليل/  دليل هشدار پيام

 
 خطاي وكيوم

 
 .دستگاه بدرستي عمل وكيوم را انجام نميدهد

تميز كرده و سيكل را تكرار  واشر درب را

اگر خطا مجددا نمايش داده شد،  . مينماييم

دستگاه را در اختيار سرويس كار مجاز جهت 
 .تعمير قرار ميدهيم

 .وارد چمبر نميشود بخار خطاي ورود بخار به چمبر
اگر خطا مجددا . را تكرار مينماييم سيكل

نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار سرويس 
 .كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

دما و فشار هوا مطابق برنامه انتخاب شده باال  خطاي افزايش دما
 .نميرود

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم

نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار سرويس 
 .كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

 باالنس فشار هواي چمبر خطاي
اندازه فشار هواي  در زمان سيكل استريل،

داخل چمبر كمتر از حداقل آستانه دستگاه 
 . باشد

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم

نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار سرويس 
 .كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

داخل چمبر بيش از مقدار نامي دستگاه  دماي بيش از حد دما خطاي افزايش
 .باشد

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم

نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار سرويس 
 .كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

در زمان سيكل استريل، فشار هواي داخل   از حد فشار هوا خطاي افزايش بيش
 .دستگاه باشدچمبر بيشتر از حداكثر آستانه 

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم

نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار سرويس 
 .كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم



 اقدام صحيح داليل/  دليل هشدار پيام

 خطاي فشار هوا
سنسور فشار هواي دستگاه شكسته يا دچار 

 .عدم اتصال شده باشد

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم
نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار 

 .سرويس كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

 T1خطاي 
 سنسور دماي داخل چمبر شكسته يا دچار

 .عدم اتصال شده باشد

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم
نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار 

 .سرويس كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

 T2 خطاي
بخار، شكسته يا  ژنراتوردماي داخل سنسور 

 .دچار عدم اتصال شده باشد

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم
نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار 

 .سرويس كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم

 T3خطاي 
دماي المنت چمبر شكسته يا دچار  سنسور

 .عدم اتصال شده باشد

اگر خطا مجددا . سيكل را تكرار مينماييم
نمايش داده شده، دستگاه را در اختيار 

 .سرويس كار مجاز جهت تعمير قرار ميدهيم






