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 .ضمن تشکر از خرید شما، پیش نیاز نصب دستگاه خریداری شده تقدیم حضورتان می گردد 

 و كلید استارت و استوپ. A32آمپر و مینیاتوری  25كنتاكتور -مجهز به كنترل فاز نصب تابلو برقتهیه و  -1

با توانایی  نصب مکنده دوقلوتهیه و  -2
M3

H
 2500. 

 لو برق و مكنده بايد آماده به كار باشد و قبل از تماس با شركت تست شده باشند.تاب -3

 ش اولیه قبل از نصب.دریافت نرم افزارهای ماشین به همراه دیسك های آموزشی جهت آموز -4

  XP.یا  7( با ویندوز Laptopیا  PCوجود یك دستگاه رایانه ) -5

 .به اندازه فاصله تابلو برق تا دستگاه 4×4تهیه كابل  -6

 دستگاه(.)سایز كوچك و بزرگ به اندازه میز جهت تست دستگاه  MDFتهیه چند قطعه ورق سالم  -7

 .اي مربوطه در جاي خود بسته شود نصب و همچنین پايه ه خارج كردن دستگاه از پالت و قراردادن آن در محل -8

 قرار دهید.كه نصب پايه هاي دستگاه نیاز به جرثقیل دارد حتماً در روز تخلیه پايه هاي دستگاه را زير دستگاه  با توجه به اينكه

 داشته باشد. Art Cam, AutoCADحضور فردی كه می خواهد با دستگاه كار كند و آشنایی كافی با نرم افراز  -9
 .دقت شود كه محل نصب دستگاه مرطوب نبوده و فاصله كافی با دیوار و دستگاههای دیگر داشته باشد  -10

 

 نکته بسیار مهم
 

  عهده خریدار می باشد. فنی برای نصب و بازدیدهای بعدی برهزینه رفت و آمد كارشناس 

 لاه شادگی نداشاته باشاد چاك و بعاد تحویال گرفتاه  دستگاه را در هنگاام تحویال حتمااه باه لحااك اینکاه در حمال ضاربه و

 شود. درصورت هرگونه ابهام در خصوص آماده سازی فرم با دفتر مركزی تماس حاصل فرمائید.

 ( تشخیص گارانتي بودن ياا نباودن قاتااع تت12در دوره گارانتي دستگاه )ويضاي بار دهاده كارشناساان شناي شاركت ماه

 مي باشد.

  پا  از آمااده نماودن ماوارد یااد شاده، بارای نصاب دساتگاه خاود باا دفتار مركازی پاایونمشتری گرامی خواهشامند اسات              

 عمل آورید.رمائید و هماهنگی های الزم را به ( تماس حاصل ف021-73078واحد خدمات پ  از فروش )

 قباله از همکاری جنابعالی سپاسگزاریم.           

 واحد خدمات پس از فروش پایون                                                                                                                                         

 


