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 اقدامات احتیاطی  .1

بر همین اساس .قبل از تعویض المپ تمامی پروسسورها رعایت شوداقدامات احتیاطی زیر میبایست 

 .دستور العمل های زیر را با دقت مطالعه نموده و اجرا نمایید

  مشخصی  هر پروسسور منو و نمایشگر )ن حاصل کنید پایان رسیدن عمر المپ اطمینااز به

 (.دارد که در بخش  مربوطه توضیح خواهیم داد

 پروسسور را از روی ترولی خارج کنید تا تسلط بیشتری به محفظه المپ داشته باشید. 

 ی معمولی استفاده چنانچه از پیچ گوشتی ها. پیچهای کارتریج نیاز به ابزار خاص خود دارند

می کنید حتما مراقب باشید که این پیچها هرز نگردند و یا گل پیچ خراب نشود که در 

 .اینصورت می بایست کارتریج را کامل تعویض نمایید

 حتما پروسسور را خاموش نموده و کابل برق آنرا از پریز خارج نمایید. 

 المپ بسیار داغ می باشدشود زیرا در طول پروسه کاری، کمی صبر نمایید تا المپ خنک. 

 درطول پروسه تعویض المپ دستکش پالستیکی بپوشید. 

 هیچگاه به سطح شیشه ای داخل المپ دست نزنید. 

  استفاده نمایید تا محفظه سریع % 12همواره در شستشوی محفظه المپ و کارتریج از الکل

 .شستشو استفاده نکنیدخشک شودو هیچگاه از محلول دیگری برای 

 EPK-0100ویدئو پروسسور  .2

 المپفنی مشخصات . 2-1

شناخته می  ROLX20وات می باشد که مدل پنتاکس آن با سریال  122المپ پروسسور،المپ زنون 

البته کمپانی های دیگری نیز مثل اسرام از این مدل المپ .استساعت  222عمر این المپ . شود

 .رغم تشابه زیاد استفاده از آنها توصیه نمی گرددتولید می نمایند که علی 
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 اجزای المپ. 2-2

 :اجزای یک المپ به شرح عکس زیر می باشد

 

 المپ زمان تعویض. 2-3

که روی پنل دستگاه است قابل تشخیص است  Lamp Lifeزمان تعویض المپ از طریق نشانگر 

از % 82بدین نحو که این نشانگر در زمان سالمت در وضعیت سبز رنگ می باشد و پس از گذشت 

در این مرحله کاربر زمان کوتاهی دراختیار دارد تا نسبت به . عمر المپ به رنگ نارنجی در می آید

لطفا المپ  "ه معنی ب Please replace the lamp soonالبته پیغام .تعویض المپ اقدام نماید

 .بر روی صفحه مانیتور ظاهر می گردد "را زود تعویض نمایید

پس از این مرحله نشانگر به رنگ قرمز در می آید که می بایست در این وضعیت حتما المپ 

 .تعویض گردد
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احتمال ترکیدن چنانچه در این مرحله نسبت به تعویض المپ اقدامی صورت نگیرد : اخطار

المپ بسیار باال می رود و ممکن است بر اثر ترکیدن لنز و شاتر جلویی المپ نیز دچار آسیب 

 .گردد که هزینه ای بسیار بیشتر از هزینه المپ را درپی خواهد داشت

در کی بورد استاندارد پنتاکس و یا از  Alt+Ctrl+Stopwatchمی توانید از طریق فرمان  :توجه 

در کی بوردهای تجاری موجود همواره از مدت زمان مصرف المپ  Alt+Ctrl+F1ن طریق فرما

 .مطلع شوید تا بتوانید زمان تقریبی تعویض المپ را پیش بینی نمایید

 نحوه تعویض المپ. 2-4

طی مراحل زیر المپ را از  با رعایت نکات ایمنی گفته شده در بخش اقدامات احتیاطی اقدام

 :پروسسور جدا نمایید

در جهت خالف عقربه های این پیچها . نماییدرا باز ( شکل زیر)پیچهای درب محفظه المپ   .1

می شوند لذا در نگهداری آنها دقت الزم را داشته  مفقودبه سرعت ساعت باز می شوند و 

 .باشید

 

به سمت و به کمک انگشت نشانه و شصت سوکت مربوط به اتصال برق المپ را از دوطرف  .2

توجه . تا از محل خود خارج شود( مطابق شکل زیر)د و به عقب بکشید داخل فشار دهی



 پنتاکس پروسسورهای ویدئو المپ تعویض راهنمای دفترچه شرکت طب داخلی پیشرو

 

6 

 

داشته باشید که این سوکت فقط از طریق فوق خارج می شود و در سایر حالت ها امکان 

و ( دایره سبز رنگ شکل زیر)این سوکت جهت دار بوده .جداسازی آن امکان پذیر نمی باشد

گیرد لذا در زمان بستن مجدد المپ به  تحت هیچ شرایط برعکس در محل خود قرار نمی

 .این موضوع دقت نمایید

 

. پیچ محکم کننده کارتریج المپ را در جهت خالف عقربه های ساعت بچرخانید تا باز شود .3

توجه داشته باشید که این پیچ از طریق یک سیم به پایه خود متصل است و پس از باز شدن 

 .آنرا در محل خود رهاکنید

 

کارتریج را به کمک دوانگشت شصت و نشانه از باال و پایین بگیرید و آرام به سمت خارج  .4

کارتریج المپ روی ریل خود قراردارد و در زمانیکه شما المپ را می کشید المپ به .بکشید

بدیهی است در صورت عدم . آرامی روی این ریل حرکت کرده و به سمت خارج می آید
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مزاحمی وجود دارد که باید بررسی کرده و مورد را برطرف  عاملروانی در حرکت حتما 

 .نمایید

 

محفظه داخلی را کامال تمیز نموده و با یک گاز تمیز لنز % 12با یگ گاز غیر استریل و الکل  .5

 .جلویی را بصورت مجزا تمیز نمایید

ه در طول پروس. المپ جدید را به همان ترتیبی که المپ قدیمی را بازکردید نصب کنید .6

نصب المپ جدید دقت کنید که پیچ روی کارتریج را محکم و درست ببندید و همچنین 

 .سوکت برق را بدرستی نصب نمایید

. در زمان بستن دریچه محفظه المپ به جهت هواکش ها دقت کنید که باید روبه پایین باشد .1

ل محفظه اگر روبه باال باشد ممکن است آب یا هر محلول دیگیری بر اثر پاشیدن به داخ

 (طبق شکل زیر)المپ نفوذ کند که بسیار خطرناک خواهد بود

 

حال می . پس از بستن دریچه پروسسور را مجدد به برق متصل نموده و آنرا روشن نمایید .8

در کی بورد استاندارد پنتاکس و یا از طریق  Alt+Ctrl+Stopwatchتوانید از طریق فرمان 
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پس از آمدن .المپ رافعال نمود Resetدر کی بوردهای تجاری منوی  Alt+Ctrl+F1فرمان 

رفته و کلید  Reset Lamp منو ، به کمک کلیدهای جهت نما روی کی بورد روی گزینه

Enter و سپس کلید  را فشار دهیدEsc را فشار دهید. 

نشانگر عمر می بینید که . مجدد روشن نماییدثانیه  5پس از پروسسور را خاموش نمایید و  .9

 .المپ روی پنل جلو دستگاه به رنگ سبز درخواهد آمد

 irisکردن پی درپی المپ جلوگیری کنید زیرا باعث محدود شدن زاویه حرکت  Resetاز  .12

و می . پروسسور می گردد که همین امر باعث تاریکی دید در زمان پروسه اسکوپی می گردد

 .مودپروسسور را کالیبره ن irisبایست حتما موتور 

 100P-EPKویدئو پروسسور   .3

 .می باشد 2کلیه مراحل مطابق بخش  EPK-1000با توجه به تشابه این پروسسور با 

 P-EPKویدئو پروسسور  .4

 مشخصات فنی المپ. 4-1

شناخته  OLH5وات می باشد که مدل پنتاکس آن با سریال  152 هالوژن هایپروسسور،المپ هایالمپ

البته کمپانی های دیگری نیز مثل اسرام از این مدل المپ .ساعت است 52عمر این المپها . می شود

 .تولید می نمایند که علی رغم تشابه زیاد استفاده از آنها توصیه نمی گردد

 اجزای المپ. 4-2

 :معمولی بوده که اجزای خاصی ندارد و شکل آن بصورت زیر استیک المپ 
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 زمان تعویض المپ. 4-3

که روی پنل دستگاه است قابل تشخیص است بدین  Serviceزمان تعویض المپ از طریق نشانگر 

از عمر % 122نحو که این نشانگر در زمان سالمت در وضعیت سبز رنگ می باشد و پس از گذشت 

در این مرحله کاربر زمان کوتاهی دراختیار دارد تا نسبت به . المپ به رنگ نارنجی در می آید

لطفا  "ه معنی ب or 2” “Please replace the lamp 1البته پیغام.مپ اقدام نمایدتعویض ال

می توان قبل از تعویض .بر روی صفحه مانیتور ظاهر می گردد "را تعویض نماییدیا دو یک المپ 

را وارد عمل نمود تا پس از پایان عمر المپ دوم آنوقت هردو را  2المپ طبق شکل زیر المپ 

 .تعویض نمایید

 

چنانچه در این مرحله نسبت به تعویض المپ اقدامی صورت نگیرد احتمال ترکیدن : اخطار

المپ بسیار باال می رود و ممکن است بر اثر ترکیدن لنز و شاتر جلویی المپ نیز دچار آسیب 

 .گردد که هزینه ای بسیار بیشتر از هزینه المپ را درپی خواهد داشت

 نحوه تعویض المپ. 4-4

رعایت نکات ایمنی گفته شده در بخش اقدامات احتیاطی اقدام طی مراحل زیر المپ را از با 

 :پروسسور جدا نمایید
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در جهت خالف عقربه های  این پیچ. نماییدرا باز ( شکل زیر)درب محفظه المپ پیچ   .1

 .دساعت باز می شو

 

ایت کنید و مطابق شکل زیر صفحه شماره یک را با فشار انگشت شصت به سمت باال هد .2

سپس صفحه شماره دو را به سمت خارج بکشید تا صفحه به همراه المپ از محل خود 

 .  خارج شود

 

 صفحه ضامن نگهدار سازه المپ (1)

 ( کارتریج)سازه نگهدار المپ صفحه  (2)
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به عقب و به کمک انگشت نشانه و شصت سوکت مربوط به اتصال برق المپ را از دوطرف  .3

د فاقتوجه داشته باشید که این سوکت . تا از محل خود خارج شود( مطابق شکل زیر)بکشید 

لذا در هر جهتی می توان مجدد آنرا .جهت بوده و البته جهت پالریته نیز در آن اهمیت ندارد

 .متصل نمود

 

محفظه داخلی را کامال تمیز نموده و با یک گاز تمیز لنز % 12با یگ گاز غیر استریل و الکل  .4

 .مجزا تمیز نماییدجلویی را بصورت 

در طول پروسه . المپ جدید را به همان ترتیبی که المپ قدیمی را بازکردید نصب کنید .5

ضامن مجدد در جای خود قرار گیرد در غیر اینصورت نصب المپ جدید دقت کنید که 

المپ در مرکز قرار نمی گیرد و از طرفی ممکن است رها شده و به داخل محفظه المپ 

 .بیفتد

پروسسور را روشن نموده و کلید  ی تعویض المپ دوم باید درب محفظه را بستهحال برا .6

ببرید و مجدد پروسسور را خاموش نمایید و پروسه تعویض  2انتخاب المپ را به وضعیت 

دقت کنید که هر المپی را که انتخاب کنید موقعیتش در داخل محفظه المپ . را تکرار نمایید

 .در وضعیت باال قرار می گیرد

مشکی است لذا حتما این سوکت  2سفید و سوکت المپ  1دقت کنید که سوکت المپ : توجه 

 .ها را درست متصل نمایید

 .پس از بستن دریچه پروسسور را مجدد به برق متصل نموده و آنرا روشن نمایید .1
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 i-EPKویدئو پروسسور  .5

 مشخصات فنی المپ. 5-1

شناخته می   OL-X25وات می باشد که مدل پنتاکس آن با سریال  322المپ پروسسور،المپ زنون 

البته کمپانی های دیگری نیز مثل اسرام از این مدل المپ .ساعت است 522عمر این المپ . شود

 .تولید می نمایند که علی رغم تشابه زیاد استفاده از آنها توصیه نمی گردد

 اجزای المپ. 5-2

 :می باشداجزای یک المپ به شرح عکس زیر 

 

 زمان تعویض المپ. 5-3

که روی پنل دستگاه است قابل تشخیص است  Lamp Lifeزمان تعویض المپ از طریق نشانگر 

از % 82بدین نحو که این نشانگر در زمان سالمت در وضعیت سبز رنگ می باشد و پس از گذشت 

راختیار دارد تا نسبت به در این مرحله کاربر زمان کوتاهی د. در می آید قرمزعمر المپ به رنگ 

لطفا المپ  "ه معنی ب Please replace the lamp soonالبته پیغام .تعویض المپ اقدام نماید

 .بر روی صفحه مانیتور ظاهر می گردد "را زود تعویض نمایید
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در می آید که می بایست در این وضعیت حتما چشمک زن پس از این مرحله نشانگر به رنگ قرمز 

 .گردد المپ تعویض

 

چنانچه در این مرحله نسبت به تعویض المپ اقدامی صورت نگیرد احتمال ترکیدن : اخطار

المپ بسیار باال می رود و ممکن است بر اثر ترکیدن لنز و شاتر جلویی المپ نیز دچار آسیب 

 .گردد که هزینه ای بسیار بیشتر از هزینه المپ را درپی خواهد داشت

همواره از مدت کلید منو و مطابق با دفترچه راهنمای کار با پروسسور یق می توانید از طر :توجه 

 .زمان مصرف المپ مطلع شوید تا بتوانید زمان تقریبی تعویض المپ را پیش بینی نمایید

 نحوه تعویض المپ. 5-4

با رعایت نکات ایمنی گفته شده در بخش اقدامات احتیاطی اقدام طی مراحل زیر المپ را از 

 :جدا نمایید پروسسور

خالف عقربه های در جهت  این پیچ. نماییدرا باز ( شکل زیر)درب محفظه المپ  پیچ  .1

 .ساعت باز می شوند
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پیچهای مشخص شده در شکل زیر را در جهت خالف عقربه های ساعت بازنموده و المپ  .2

پس از تعویض المپ مجدد به همین منوال  .به همراه کارتریج را از محل خود خارج نمایید

صیه می شود که المپ را همواره به .ت. می توانید المپ را در محل مشخص خود ببندید

همراه کارتریج تعویض نمایید اما به دلیل قیمت باالی کارتریج میتوانید فقط المپ را تعویض 

نحوه تعویض کارتریج را  در ادامه.نموده و از کارتریج قدیمی المپ قبلی استفاده نمایید

 .توضیح خواهیم داد

 

و )پس از باز کردن کارتریج در پشت آن سه عدد پیچ وجود دارد که آنرا باز نموده و سگک  .3

کارتریج جلو المپ را باز می نمایید که در این حالت ( در برخی مدلها هم یک پیچ است

با الکل بشویید زیرا حتما خاک  حال کارتریج را کامال. المپ کامال از کارتریج جدا می شود
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آلود و کثیف می باشد و البته لنز شیشه ای جلوی کارتریج را نیز کامال با الکل تمیز و خشک 

سپس مجددا مناطق مشخص شده روی کارتریج را که نقاط ابتدایی و انتهایی المپ می .نمایید

 3نتهایی المپ را ببندید و سپس ابتدا قسمت ا.باشند با سیلیکون موجود در جعبه آغشته نمایید

. پیچ آنرا محکم نمایید و سپس قسمت جلویی را روی المپ جا زده و سگک را محکم نمایید

دقت کنید که لنز جلوی کارتریج کثیف نشود و همچنین قسمت جلویی المپ بصورت کج 

را  را محکم کنید المپ و کارتریج( و یا پیچ)قبل از اینکه سگک .روی کارتریج قرار نگیرد

روی یک سطح صاف قراردهید و چک کنید که کارتریج های عقب و جلو نسبت به هم تراز 

با کمی فشار و چرخاندن کارتریج آنرا حتما ،ناتراز و کج بودند هچنانچ. باشند و کج نباشند

 آنرا محکم نمایید( ویا پیچ)تراز نموده و سپس سگک کارتریج 

داخلی را کامال تمیز نموده و با یک گاز تمیز لنز  محفظه% 12با یگ گاز غیر استریل و الکل  .4

 .جلویی را بصورت مجزا تمیز نمایید

در طول پروسه نصب . المپ جدید را به همان ترتیبی که المپ قدیمی را بازکردید نصب کنید .5

 .المپ جدید دقت کنید که پیچ روی کارتریج را محکم و درست ببندید

حال می . ن نماییدبه برق متصل نموده و آنرا روشپس از بستن دریچه پروسسور را مجدد  .6

توانید از طریق کلید منوی روی کی بورد وارد صفحه مربوط به تنظیمات المپ شوید که در 

را  Reset Lampدر این منو پیغام . دفترچه راهنمای پروسسور توضیح داده شده است

 .می گردد Resetبار تایید،المپ  2انتخاب کنید پس از 

 irisکردن پی درپی المپ جلوگیری کنید زیرا باعث محدود شدن زاویه حرکت  Resetاز  .1

و می . پروسسور می گردد که همین امر باعث تاریکی دید در زمان پروسه اسکوپی می گردد

 .پروسسور را کالیبره نمود irisبایست حتما موتور 
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 i7000-EPKویدئو پروسسور  .6

 مشخصات فنی المپ. 6-1

با )  OL-X29وات می باشد که مدل پنتاکس آن با سریال  322المپ پروسسور،المپ زنون 

البته .ساعت است 522عمر این المپ . شناخته می شود( بدون کارتریج) OL-X28و یا ( کارتریج

کمپانی های دیگری نیز مثل اسرام از این مدل المپ تولید می نمایند که علی رغم تشابه زیاد استفاده 

 .آنها توصیه نمی گردداز 

 اجزای المپ. 6-2

 :اجزای یک المپ به شرح عکس زیر می باشد

 

 زمان تعویض المپ. 6-3

که روی پنل دستگاه است قابل تشخیص است  Lamp Lifeزمان تعویض المپ از طریق نشانگر 

از % 82بدین نحو که این نشانگر در زمان سالمت در وضعیت سبز رنگ می باشد و پس از گذشت 

در این مرحله کاربر زمان کوتاهی دراختیار دارد تا نسبت به . عمر المپ به رنگ قرمز در می آید
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لطفا المپ  "ه معنی ب Please replace the lamp soonالبته پیغام .تعویض المپ اقدام نماید

 .بر روی صفحه مانیتور ظاهر می گردد "را زود تعویض نمایید

پس از این مرحله نشانگر به رنگ قرمز چشمک زن در می آید که می بایست در این وضعیت حتما 

 .المپ تعویض گردد

 

احتمال ترکیدن  چنانچه در این مرحله نسبت به تعویض المپ اقدامی صورت نگیرد: اخطار

المپ بسیار باال می رود و ممکن است بر اثر ترکیدن لنز و شاتر جلویی المپ نیز دچار آسیب 

 .گردد که هزینه ای بسیار بیشتر از هزینه المپ را درپی خواهد داشت

می توانید از طریق کلید منو و مطابق با دفترچه راهنمای کار با پروسسور همواره از مدت  :توجه 

 .مصرف المپ مطلع شوید تا بتوانید زمان تقریبی تعویض المپ را پیش بینی نماییدزمان 

 نحوه تعویض المپ. 6-4

با رعایت نکات ایمنی گفته شده در بخش اقدامات احتیاطی اقدام طی مراحل زیر المپ را از 

 :پروسسور جدا نمایید

خالف عقربه های  این پیچ در جهت. را باز نمایید( شکل زیر)پیچ درب محفظه المپ   .1

 .ساعت باز می شوند
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پیچهای مشخص شده در شکل زیر را در جهت خالف عقربه های ساعت بازنموده و المپ  .2

پس از تعویض المپ مجدد به همین منوال . به همراه کارتریج را از محل خود خارج نمایید

همواره به صیه می شود که المپ را .ت. می توانید المپ را در محل مشخص خود ببندید

همراه کارتریج تعویض نمایید اما به دلیل قیمت باالی کارتریج میتوانید فقط المپ را تعویض 

در ادامه نحوه تعویض کارتریج را .نموده و از کارتریج قدیمی المپ قبلی استفاده نمایید

 .توضیح خواهیم داد

 

و )ا باز نموده و سگک پس از باز کردن کارتریج در پشت آن سه عدد پیچ وجود دارد که آنر .3

کارتریج جلو المپ را باز می نمایید که در این حالت ( در برخی مدلها هم یک پیچ است

حال کارتریج را کامال با الکل بشویید زیرا حتما خاک . المپ کامال از کارتریج جدا می شود
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تمیز و خشک  آلود و کثیف می باشد و البته لنز شیشه ای جلوی کارتریج را نیز کامال با الکل

سپس مجددا مناطق مشخص شده روی کارتریج را که نقاط ابتدایی و انتهایی المپ می .نمایید

سپس ابتدا قسمت انتهایی المپ را ببندید و .باشند با سیلیکون موجود در جعبه آغشته نمایید

پیچ آنرا محکم نمایید و سپس قسمت جلویی را روی المپ جا زده و سگک را محکم  3

دقت کنید که لنز جلوی کارتریج کثیف نشود و همچنین قسمت جلویی المپ . نمایید

قبل از اینکه پیچ را محکم کنید المپ و کارتریج را .بصورت کج روی کارتریج قرار نگیرد

روی یک سطح صاف قراردهید و چک کنید که کارتریج های عقب و جلو نسبت به هم تراز 

کج بودند،حتما با کمی فشار و چرخاندن کارتریج آنرا چنانچه ناتراز و . باشند و کج نباشند

 کارتریج آنرا محکم نماییدپیچ تراز نموده و سپس 

محفظه داخلی را کامال تمیز نموده و با یک گاز تمیز لنز % 12با یگ گاز غیر استریل و الکل  .4

 .جلویی را بصورت مجزا تمیز نمایید

در طول پروسه . ا بازکردید نصب کنیدالمپ جدید را به همان ترتیبی که المپ قدیمی ر .5

 .نصب المپ جدید دقت کنید که پیچ روی کارتریج را محکم و درست ببندید

حال می . پس از بستن دریچه پروسسور را مجدد به برق متصل نموده و آنرا روشن نمایید .6

 توانید از طریق کلید منوی روی کی بورد وارد صفحه مربوط به تنظیمات المپ شوید که در

را  Lamp Life Resetدر این منو پیغام . دفترچه راهنمای پروسسور توضیح داده شده است

 .می گردد Resetبار تایید،المپ  2انتخاب کنید پس از 

 irisکردن پی درپی المپ جلوگیری کنید زیرا باعث محدود شدن زاویه حرکت  Resetاز  .1

و می . ن پروسه اسکوپی می گرددپروسسور می گردد که همین امر باعث تاریکی دید در زما

 .پروسسور را کالیبره نمود irisبایست حتما موتور 
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 i5000-EPKویدئو پروسسور  .7

 مشخصات فنی المپ. 7-1

با )  OL-X27وات می باشد که مدل پنتاکس آن با سریال  322المپ پروسسور،المپ زنون 

البته .ساعت است 522این المپ عمر . شناخته می شود( بدون کاذتریج) OL-X28و یا ( کارتریج

کمپانی های دیگری نیز مثل اسرام از این مدل المپ تولید می نمایند که علی رغم تشابه زیاد استفاده 

 .از آنها توصیه نمی گردد

 اجزای المپ. 7-2

 :اجزای یک المپ به شرح عکس زیر می باشد

 

 زمان تعویض المپ. 7-3

که روی پنل دستگاه است قابل تشخیص است  Lamp Lifeزمان تعویض المپ از طریق نشانگر 

از % 82بدین نحو که این نشانگر در زمان سالمت در وضعیت سبز رنگ می باشد و پس از گذشت 

در این مرحله کاربر زمان کوتاهی دراختیار دارد تا نسبت به . عمر المپ به رنگ قرمز در می آید
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لطفا المپ  "ه معنی ب Please replace the lamp soonالبته پیغام .تعویض المپ اقدام نماید

 .بر روی صفحه مانیتور ظاهر می گردد "را زود تعویض نمایید

پس از این مرحله نشانگر به رنگ قرمز چشمک زن در می آید که می بایست در این وضعیت حتما 

 .المپ تعویض گردد

 

صورت نگیرد احتمال ترکیدن چنانچه در این مرحله نسبت به تعویض المپ اقدامی : اخطار

المپ بسیار باال می رود و ممکن است بر اثر ترکیدن لنز و شاتر جلویی المپ نیز دچار آسیب 

 .گردد که هزینه ای بسیار بیشتر از هزینه المپ را درپی خواهد داشت

مدت  می توانید از طریق کلید منو و مطابق با دفترچه راهنمای کار با پروسسور همواره از :توجه 

 .زمان مصرف المپ مطلع شوید تا بتوانید زمان تقریبی تعویض المپ را پیش بینی نمایید

 نحوه تعویض المپ. 7-4

با رعایت نکات ایمنی گفته شده در بخش اقدامات احتیاطی اقدام طی مراحل زیر المپ را از 

 :پروسسور جدا نمایید

پیچ در جهت خالف عقربه های این . را باز نمایید( شکل زیر)پیچ درب محفظه المپ   .8

 .ساعت باز می شوند
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پیچهای مشخص شده در شکل زیر را در جهت خالف عقربه های ساعت بازنموده و المپ  .9

پس از تعویض المپ مجدد به همین منوال . به همراه کارتریج را از محل خود خارج نمایید

المپ را همواره به  صیه می شود که.ت. می توانید المپ را در محل مشخص خود ببندید

همراه کارتریج تعویض نمایید اما به دلیل قیمت باالی کارتریج میتوانید فقط المپ را تعویض 

در ادامه نحوه تعویض کارتریج را .نموده و از کارتریج قدیمی المپ قبلی استفاده نمایید

 .توضیح خواهیم داد

 

و )رد که آنرا باز نموده و سگک پس از باز کردن کارتریج در پشت آن سه عدد پیچ وجود دا .12

کارتریج جلو المپ را باز می نمایید که در این حالت ( در برخی مدلها هم یک پیچ است

حال کارتریج را کامال با الکل بشویید زیرا حتما خاک . المپ کامال از کارتریج جدا می شود

 با الکل تمیز و خشک آلود و کثیف می باشد و البته لنز شیشه ای جلوی کارتریج را نیز کامال
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سپس مجددا مناطق مشخص شده روی کارتریج را که نقاط ابتدایی و انتهایی المپ می .نمایید

 3سپس ابتدا قسمت انتهایی المپ را ببندید و .باشند با سیلیکون موجود در جعبه آغشته نمایید

. کم نماییدپیچ آنرا محکم نمایید و سپس قسمت جلویی را روی المپ جا زده و سگک را مح

دقت کنید که لنز جلوی کارتریج کثیف نشود و همچنین قسمت جلویی المپ بصورت کج 

را محکم کنید المپ و کارتریج را ( و یا پیچ)قبل از اینکه سگک .روی کارتریج قرار نگیرد

روی یک سطح صاف قراردهید و چک کنید که کارتریج های عقب و جلو نسبت به هم تراز 

چنانچه ناتراز و کج بودند،حتما با کمی فشار و چرخاندن کارتریج آنرا . ندباشند و کج نباش

 آنرا محکم نمایید( ویا پیچ)تراز نموده و سپس سگک کارتریج 

محفظه داخلی را کامال تمیز نموده و با یک گاز تمیز لنز % 12با یگ گاز غیر استریل و الکل  .11

 .جلویی را بصورت مجزا تمیز نمایید

در طول پروسه نصب . به همان ترتیبی که المپ قدیمی را بازکردید نصب کنیدالمپ جدید را  .12

 .المپ جدید دقت کنید که پیچ روی کارتریج را محکم و درست ببندید

حال می . پس از بستن دریچه پروسسور را مجدد به برق متصل نموده و آنرا روشن نمایید .13

بوط به تنظیمات المپ شوید که در توانید از طریق کلید منوی روی کی بورد وارد صفحه مر

را  Reset Lampدر این منو پیغام . دفترچه راهنمای پروسسور توضیح داده شده است

 .می گردد Resetبار تایید،المپ  2انتخاب کنید پس از 

 irisکردن پی درپی المپ جلوگیری کنید زیرا باعث محدود شدن زاویه حرکت  Resetاز  .14

و می . مر باعث تاریکی دید در زمان پروسه اسکوپی می گرددپروسسور می گردد که همین ا

 .پروسسور را کالیبره نمود irisبایست حتما موتور 

 

 

 


