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 .5دستگيره
 .2صفحه نمايش
 .3پرينت اتوماتيک
 .4دكمه رو به پايين
 .5دكمه Enter
 .5دكمه رو به باال
 .7شستشوی خودكار
 .3ليوان نمونه
 .9لوله خروجي نمونه
 .50لوله مکنده

 .5دستگيره
 .2ورودی آداپتور  52ولت
 .3خروجي تاميين برق پرينتر
 .4كابل پرينتر
 .5كليدخاموش روشن
 .5آدابتور

Mode selector
با روشن كردن دستگاه تا زماني كه آنااليزر برای كار آماده مي شود پيغام …  Getting readyبر روی صفحه نمايش ظاهر
مي شود وهنگامي كه دستگاه برای كار آماده شد صفحه نمايش عبارت  Ready to startرا نشان مي دهد.
به منظور شروع آناليز بايد نمونه شير را داخل ظرف پالستيکي كوچک ريخته و در جايگاه مخصوص نمونه قرار دهيد  .سپس
كليد  ENTERرا تا زماني كه پيغام  Release button To Start menuظاهر مي شود نگه داريد.
با رها كردن كليد  ENTERصفحه  Mode selectorمشاهده مي شود كه شامل موارد زير مي باشد .
Cal1 – Cow
Cal 2 – Pasteur
Cal 3 – Cream
Cleaning
Final Clean
Printing
 : Cal1 – Cowجهت آناليز شير خام مورد استفاده قرار مي گيرد.
 : Cal2_Pasteurجهت آناليزر شير پاستوريزه مورد استفاده قرار مي گيرد .
 :Cal3_Creamجهت آناليز خامه مورد استفاده قرار مي گيرد .

مراحل كار با سيستم  PHمتر دستگاه
اگر چنانچه اپراتور بخواهد در حين آناليز ساير پارمترها  pH ،نمونه را اندازه گيری كند بايد مراحل زير را دنبال كند .
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جهت برداشتن درپوش  ،پيچ آبي رنگ باالی دستگاه را باز كرده و در پوش سفيد رنگ را از قسمت باال خارج كنيد مراقب
باشيد مهره نارنجي رنگ ( )O-ringاز جای خود خارج نشود .
سپس الکترود را همراه با پيچ آبي رنگ در محفظه مخصوص خود قرار دهيد و پيچ را كامال سفت كنيد بطوری كه هوا وارد
سيستم نشود .
برای چک كردن هوا در سيستم بايد مراحل زير را دنبال كرد :
وارد قسمت آناليز شير شويد  .ظرف نمونه را از آب پر كرده و در قسمت مکنده دستگاه گذاشته و كليد  ENTERرا فشار
دهيد دستگاه شروع به مکش مي كند  .اگر قطره آب در قسمت محفظه الکترود تشکيل شد به معني وجود هوا مي باشد و با
با دقت بيشتر پيچ آبي رنگ را سفت كنيد تا هيچ قطره آبي روی دستگاه ديده نشود .

 : Cleaningجهت شستشوی بين كاری مورد استفاده قرار مي گيرد  .زماني كه اپراتور برای مدت  55دقيقه با دستگاه كار
نمي كند  ،با انتخاب اين گزينه و يا با فشار دادن كليد  Bروی دستگاه پيغام  Auto clean Runروی صفحه نمايش ظاهر
مي شود .
ظرف خالي را در قسمت مکنده قرار دهيد دستگاه به طور اتوماتيک محلول شستشو (آب مقطر) را از مخزن مکش كرده و
سپس از شيلنگ خروجي تخليه مي كند.در حين آناليز پيغام  Cleaning Please Waitروی صفحه نمايش ظاهر مي
شود و پس از آن  End of cleaningنشان داده مي شود  .بعد از  2ثانيه پيغام  Analyzer readyروی نمايشگر
ديده مي شود سپس آنااليزر آماده برای آناليز نمونه مي باشد .

Setup menu

دستگاه را خاموش كرده و دست خود را روی كليد  ENTERنگه داريد و كليد  POWERرا در موقعيت (1روشن ) قرار
دهيد  .تا ظاهر شدن پيغام  start setupكليد  ENTERرا نگه داريد  .با رها كردن كليد  ENTERمنوی فرمان
ظاهر مي شود .
A. Special modes :
1. Calibration
2. Cycle
زير منوهای  calibrationو  Cycleجهت كاليبراسيون اوليه دستگاه استفاده مي شوند و مربوط به كارخانه سازنده
مي باشند  .لطفا از وارد شدن به آنها جدا خوداری فرماييد .
B. Corrections :
1. Measurement
2. Temperature
3. Cond measure
 Measurementدر مواردی كه نتايج بدست آمده از يک نمونه شير توسط آنااليزر و روش مرجع مشابه نيستند ،
جهت كاليبراسيون دستگاه از اين منو مي توان استفاده كرد .در اين منو هر پارامتر مي تواند بطور جداگانه تصحيح گردد.
اپراتور مي تواند با استفاده از فرمول مقدار پارامترها را محاسبه كند و تغييرات را اعمال كند.

Cal :1 Cow
جهت كاليبراسيون شير خام ميباشد  .با فشار دادن دكمه  ENTERصفحه زير ظاهر مي شود .
 Paramنشان دهنده پارامترها ی شير خام مي باشد .

Cal : 1 Cow

 Correctميزان تغييرات را در پارامتر مورد نظر نشان مي دهد .
 Editبا فشار دادم دكمه

Param : Fat

اپراتور مي تواند مقدار مورد نظر را

Correct = 0.00

به پارامتر انتخاب شده اضافه يا كم كند .سپس دكمه  ENTERرا فشار دهيد

Next

OK

Edit

خارج شدن از اين صفحه به معنای ذخيره شدن اصالحات و فعال شدن آن مي باشد.
 Nextبا فشار دادن دكمه

مي توان ساير پارامتر ها را انتخاب كرد

پس از پايان تغييرات با استفاده از كليد  ENTERاز منوی  Measurementخارج شويد .
 Cal :2 Pasteurو  Cal: 3 Creamجهت كاليبراسيون كانالهای شير پاستوريزه و خامه مي باشد .
 Temperatureجهت كاليبراسيون دما استفاده مي شود .
 Cond measureجهت كاليبراسيون هدايت الکتريکي استفاده مي شود .

C. Settings
1. Net number
2. Recalibrate
3. Save calibr
4. Restore calibr
5. Settings page 2
1-5 Set Calibr Name
2-5 Select High Fat
3-5 HFspeed for cal
4-5 Reslt precision
5-5 PCB Main ldenti
6-5 Larg Res En/Dis
6. Set base Frpnt

 : Recalibrateاپراتور مي تواند با استفاده از دو نمونه شير با چربي باال و پايين كاليبراسيون را مجدداَ انجام دهد .
با استفاده از گزينه  NEXTكانال مورد نظر را انتخاب كرده و دكمه  ENTERرا فشار دهيد .
نتايجي كه از شير با چربي باال و پايين توسط روش مرجع بدست آمده را وارد كنيد .هر پارامتر را توسط گزينه  Editانتخاب
كرده و برای ذخيره كردن گزينه  OKرا انتخاب كنيد سپس با گزينه  Nextساير پارامترها را به همين روش در حافظه
دستگاه ذخيره كنيد  .با انتخاب گزينه  OKدستگاه برای كاليبراسيون آماده مي شود  .و گزينه Put sampl: High 5
 timesبر روی  LCDظاهر مي شود  ،بنابراين  5بار شير با چربي باال را به دستگاه بدهيد  .سپس همين عمل را برای شير
كم چرب تکرار كنيد و در آخر  5مرتبه آب مقطر را در اختيار دستگاه قرار دهيد .پس از پايان كاليبراسيون گزينه
 Recalibrated Analyzer readyظاهر مي شود  .اين پيغام نشانه اين است كه كاليبراسيون با موفقيت به پايان رسيده و
دستگاه برای كار كردن مجدد آماده است.
نمونه بايد دمايي حدود  55تا  25درجه سانتي گراد داشته باشد.
قبل از هر بار اندازه گيری نمونه را به شکلي كه ايجاد كف نکند خوب هم بزنيد.
اگر در حين كار دمای نمونه از  25درجه سانتي گراد تجاوز كند پيغام  Temperature out of rangeظاهر مي شود.

 Save calibrو  Restore calibrاز طريق اين منو شما مي توانيد كاليبراسيون جديد را در دستگاه ذخيره كرده
يا كاليبراسيون قديمي (مربوط به كارخانه) را با كاليبراسيون جديد جايگزين كنيد .
اگر بعد از كاليبراسيون  Save calibrationرا انتخاب كنيد شما كاليبراسيون جديد را بر روی تنظيمات كارخانه
ذخيره كرده ايد  .بعد از اين  ،بازيابي كاليبراسيون كارخانه غير ممکن است .
بنابراين  :لطفا از وارد شدن به اين گزينه خوداری كنيد .

 : Settings page 2با وارد شدن به اين منو صفحه زير ظاهر مي شود.
 : Set Calibr Nameبرای تنظيم نام كانالهای اندازه گيری به طور جداگانه استفاده مي شود.

Settings page 2
Set Calibr Name

نام مورد نظر مي تواند از ليست نام های از قبل مشخص شده در حافظه دستگاه انتخاب
شود و يا در صورت نبودن نام مورد نظر در ليست نام جديد را مي توان وارد كرد.
هنگام نوشتن نام جديد امکان استفاه از همه كدها  ASCLLحروف الفبا  ،شماره ها،

Select High Fat
HFspeed for cal
Reslt precision

نشانه های نقطه گذاری و عالمت های عمومي وجود دارد .

PCB Main ldenti

در نوشتن نام جديد مي توانيد از  3نشانه استفاده كنيد.

Larg Res En/Dis
Exit

 : Reslt precisionتوسط اين گزينه مي توان دقت نتايج را تعيين كرد .
 :PCB Main ldentiاين گزينه اطالعات مربوط به برد اصلي دستگاه را مشخص مي كند .
 : Larg Res En/Disمي توانيد بسته به مدل دستگاه تعداد پارامترهای اندازه گيری شده كه به كامپيوتر فرستاده مي شود
را تنظيم نماييد .اگر گزينه  Large Disableانتخاب شود فقط نتايج مهم از دستگاه به كامپيوتر منتقل مي شوندكه شامل:
چربي  ،پروتئين  ، SNF ،در صد آب  ،دانسيته  ،درجه حرارت  ،الكتوز  ،شماره سريال و نام كانال اندازه گيری مي باشد .
اگر گزينه  Enableرا انتخاب كنيد به جز پارامترهای ذكر شده در باال پارامترهای خاكستر ،نقطه انجماد  ، PH ،هدايت
الکتريکي  ،نيز به كامپيوتر فرستاده خواهند شد .در اين مورد الزم است كه نرم افزار در كامپيوتر با فرمت فرستاده شده
سازگار شود .
 : Set base Frpntبا استفاده از اين گزينه اپراتور مي تواند نقطه انجماد پايه را برای هر كدام از كانالهای كاری به طور
مجزا وارد كند .با انتخاب آين گزينه صفحه زير ظاهر مي شود .
با كليد های

و

مي توان كانال مورد نظر را انتخاب كرد  .سپس كليد ENTER

Cal : 1 Cow
Next

OK

Prev

را فشار داده و نقطه انجماد پايه را با گزينه  OKذخيره كنيد .
Prev

D. Tests
1. Test Pump
2. Ultrasound
3. Set Amplitude
4. Rs232 Com Port
5. Keypad
6. USB Flash
 :Pump Testمي توان با فشار دادن كليد  Enterنسبت به كاركرد صحيح پمپ دستگاه اطمينان حاصل كرد.

 :Ultrasoundمي توان با فشار دادن كليد  Enterنسبت به كاركرد صحيح قسمت اولتراسونيک دستگاه اطمينان
حاصل كرد.

E. PH & Co Meter
1. PH Calibation
2. PH Measuring
3. PH En/Disable
4. PH U display
)5. PH Test U (V
6. Co Meter Calibr
7. Co Meter Test
8. Co Meter En/Dis

 : PH Calibationبرای كاليبراسيون  PHمتر به كار مي رود  .كه توسط بافر  7و  4انجام مي شود .

 .5منوی كاليبراسيون  ) PH Calibation( PHرا انتخاب كنيد و كابل الکترود را از قسمت پشت دستگاه به سوكت
مربوطه متصل كنيد ( .مطمئن شويد كه كامال در هم قفل شده است) .
 .2صفحه نمايش شکل مقابل را نشان مي دهد .
 .3الکترود را داخل بافر  7قرار داده .

pH Calibr
Put Izopot buff
Buff = 07.00

( الکترود بايد كامال در وسط ظرف بافر قرار گيرد به طوری كه با بدنه و ته ظرف برخورد نداشته باشد )
دكمه  ENTERرا فشار دهيد تا ولتاژ پراپ بر روی صفحه نمايش ظاهر گردد.
 .4پمپ شروع به مکش كند سپس صفحه نمايش به شکل مقابل ظاهر مي شود .

pH Calibr
Put Izopot buff
Buff = 07.00
V= x.xxxV
set

 .5پس از ثابت شدن ولتاژ  ،گزينه  SETرا انتخاب كنيد .
 .5مجددا پمپ شروع به مکش مي كند و صفحه نمايش به شکل زير ظاهر مي شود .
 .7اپراتور بايد ليوان پر از آب را زير قسمت مکنده دستگاه قرار دهد و كليد  ENTERرا فشار دهد.
پس از شستشو دستگاه برای كاليبراسيون با بافر  4آماده مي باشد .

Put filled with
Water glass
And Enter press
To continue

مراحل باال را برای بافر  4تکرار كنيد .سپس صفحه نمايش به شکل زير ظاهر مي شود
اين پيغام نشان دهنده اين است كه كاليبراسيون با موفقيت به پايان رسيده است .
سپس دستگاه بطور اتوماتيک  pHرا اندازه گيری مي كند ،اپراتور مي تواند مجدد الکترود را

PH Calibr OK

داخل بافر  7و  4قرار دهد و از صحت كاليبراسيون اطمينان حاصل كند .

 : PH Measuringبا ورود به اين منو اندازه گيری  PHدر حالت  Off lineشروع مي شود كه در اينجا آنااليزر فقط
به عنوان وسيله اندازه گيری  PHكار مي كند  .اپراتور بايد الکترود را داخل نمونه قرار دهد و صفحه نمايش به صورت
زير ظاهر مي شود.
 - x.xxxولتاژ پراب را نشان مي دهد.
 PH - y.yyyنمونه را نشان مي دهد.

pH measuring
x.xxxV
y.yy pH
Exit

با فشار دادن كليد  ،Exitبا استفاده از كليد ) (Upاپراتور مي تواند از برنامه خارج شود.

 : PH En/Disableتوانايي يا عدم توانايي اندازه گيری  PHدر حين كار طبيعي آنااليزر مي باشد (به صورت ) On line

يعني اينکه مقدار  PHدر همان صفحه ای كه ساير پارامترهای نمونه ديده مي شود  ،ظاهر شود .بعد از شروع اين منو
پيغام زير ظاهر مي شود.
 XXXحالت جاری مد كاری مي باشد.

PH Measuring
XXX
No
OK
Yes

با فشار دادن كليدهای زير هر يک از نوشته ها )  (Down) (UPامکان تغيير وجود دارد.
 – Yesبه اين معنا است كه در حين كار طبيعي آنااليزر  PHهمراه با بقيه پارامترها اندازه گيری خواهد شد.
 _ Noبه اين معنا است كه اندازه گيری  PHهمراه با بقيه پارامترها انجام نخواهد شد.

رابطه  pHبا اسيديته بطور تقريبي در جدول زير مشخص شده است (اسيديته بر حسب درجه دورنيک مي باشد).

الزم به ذكر است كه اعداد ارائه شده به منطقه جغرافيايي  ،نژاد دام  ،تغذيه  ،آب وهوا و سن دام بستگي دارند و اين عوامل
مي توانند به مقدار 0/05تا0/5درصد در مورد  pHتاثير گذار باشند .
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 : Co Meter Calibrاين منو جهت كاليبراسيون هدايت الکتريکي بکار مي رود .
ابتدا بايد دستگاه را كامال شستشو داد سپس با انتخاب گزينه «»Co Meter Calibration
پيغام مقابل ظاهر مي شود.

Co Meter Value
Base = 5.02

حال اپراتور بايد محلول بافر استاندارد با هدايت الکتريکي ) 5.02 (ms/cmرا در ظرف پالستيکي
مخصوص نمونه ريخته و در جايگاه مخصوص نمونه قرار دهد
سپس كليد  Enterرا فشار دهيد .تا پيغام مقابل ظاهر شود .

Co Meter Calibr
Put new sample
And press Enter

دستگاه شروع به مکش مي كند  .اين عمل را  5مرتبه تکرار كنيد و بعد از آن دستگاه را خاموش كنيد
هم اكنون هدايت الکتريکي دستگاه كاليبر گرديده است و دستگاه آماده است .بعد از روشن كردن مجدد دستگاه آنااليزر
بايد با آب مقطر كامال شسته شود .

