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قبل از استفاده از دستگاه حتما این دفترچه راھنما را بدقتً
مطالعه نمایید 

از اینکھ دستگاه محاسب نسبتھای طالیی دندان         را انتخاب نموده اید
                                                                           متشکریم 

این دستگاه حاصل سالھا تحقیق و آزمایش جھت ساخت محصولی دقیق و
                                                              قابل اطمینان میباشد 

PE-2

مقدمھ

: نکات قابل توجھ

                               کلیدھای دستگاه را بھ آرامی فشار دھید
         از مواد قابل اشتعال جھت تمیز کردن دستگاه استفاده نکنید

                                دستکاه را از آب وباران دور نگھ دارید
                     دستگاه را از تغییرات ناگھانی دما دور نگھ دارید

از دستگاه در مکانھایی کھ نویز الکتریکی زیاد میباشد استفاده نکنید
از دستگاه در مکانھایی کھ ویبره مکانیکی زیاد میباشد استفاده نکنید

          دستگاه را در معرض تابش نورمستقیم خورشید قرار ندھید
                                          در جای خشک نگھ داری کنید

(1.1
(1.2
(1.3
(1.4
(1.5
(1.6
(1.7
(1.8

-1
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خصوصیات -2PE-2

دقت وکیفیت باال                                            
مناسب برای اندازه گیری وتعیین نسبتھای طالیی بین دندانھا            

استفاده آسان و سریع                               
ال سی دی بزرگ و رنگی                                
دارای سیستم خاموش شدن اتوماتیک بعد از بیست دقیقھ

ھدف ِاستفاده از دستگاه -3
PE-2 یک دستگاه الکترونیکی محاسبھ گر نسبت طول و عرض دندانھا بوده و بھ استفاده          

  کننده جھت محاسبھ نسبتھای طالیی دندانھا کمک میکند.                                         
         

اصول کارکرد سیستم  -4

دستگاه بھ دو صورت میتواند اندازه دندانھای مورد نظر را دریافت نماید :                  
 ١) بصورت دستی کھ کاربر مقادیرعرض دندان یا دندانھای مورد نظر را ازطریق        
 کلیدھای دستگاه وارد مینماید.                                                                 
٢) از طریق کولیس دیجیتالی کھ از طریق کابل         بھ دستگاه متصل میگردد.          
          

( کولیس دیجیتالی بصورت آپشن عرضھ گشتھ و تھیھ آن توصیھ میگردد)  
    

    

محتویات داخل جعبھ و نام ھر یک     -5

نام                                             عملکرد                                            

واحد اصلی                                دستگاه اصلی محاسبھ گر                                 
کولیس دیجیتال              جھت اندازه گیری عرض دندانھای مورد نظر (آپشن).               
  شارژر                                  جھت شارژ باطری دستگاه                                
دفترچھ راھنما             حاوی نکات الزم جھت استفاده صحیح از دستگاه میباشد.              
     
                    

عملکرد محتویات داخل جعبھ (5.1

(2.2
(2.1

(2.3
(2.4
(2.5

USB
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محتویات داخل جعبھ (5.2

کولیس دیجیتالی مخصوص با کابل (آپشن)دستگاه اصلی

دفترچھ راھنما 5V / 1A or 2A / DCشارژ باطری

GOLDEN SMART

PE-2 Golden Ratio Calculator

ZERO SET

POWER

محاسب نسبتھای طالیی دندان                   

دفترچھ راھنمای فارسی            

PE-2



GOLDEN SMART

PE-2 Golden Ratio Calculator

ZERO SET

POWER
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5V/1A/DCCHARGE

RED = CHARGING
GREEN = FULL

ال سی دی

کلید روشن
و خاموش

کلید صفرکردن کولیس
تعویض صفحھ     
انتقال بھ چپ      

کلید ذخیره کردن مقادیر
افزایش مقادیر عددی  
برگشت بھ مرحلھ قبلی 

چراغ شارژ     
قرمز: در حال شارژ
سبز : شارژ کامل   

ورودی شارژر

(6.1

(6.6

(6.3

(6.2

(6.4

(6.5

ال سی دی                                                                                            
مقادیر تنظیمات کاربر و مقادیر محاسبھ شده را نمایش میدھد.                                 

کلید روشن و خاموش                                                                 
با فشار دادن این کلید دستگاه روشن و با فشار دادن دوباره آن دستگاه خاموش میشود.     

کلید ذخیره کردن مقادیر/ افزایش مقادیر عددی/ برگشت بھ مرحلھ قبلی                                      
١) با فشار دادن این کلید مقادیرعددی نمایش داده شده در صفحھ چنانکھ در رنج قابل قبول باشند ذخیره  
 خواھند شد.                                                                                                      
٢) با فشار دادن این کلید ھنگام وارد کردن مقادیرعددی ، میتوان مقدارعدد را یک واحد افزایش داد.     
٣) با فشار دادن و نگھ داشتن این کلید میتوان بھ مرحلھ قبلی باز گشت.                                       

ورودی شارژر                                                                                       
از این سوکت جھت وصل نمودن شارژر بھ دستگاه اصلی استفاده میشود.                    

چراغ شارژ                                                                                                              
پس ازاتصال شارژر بھ دستگاه این چراغ بھ رنگ قرمز روشن شده وبھ معنی شارژ شدن باطری میباشد.   
زمان شارژحدود ده ساعت میباشد، درصورت شارژشدن کامل باطری چراغ بھ رنگ سبزروشن میشود.    
    
                         

کلید صفرکردن کولیس/ تعویض صفحھ/ انتقال بھ چپ                                                         
١) با فشار دادن این کـلید زمانی کھ دستگاه مـقـدار عـددی کولیس را نمایش میدھد میتوان کولیـس متصل
 شده بھ دستگاه را صفـر نمود مشابھ این کلید درکولیس نیز وجود دارد.                                   
٢) بعد از ذخـیـره کردن مقـادیـر انـدازه گیـری شـده دستـگاه محاسـبات را انـجام داده وصفحھ اول آن را 
 نـمایش خواھد داد با فشار دادن این کلید میتـوان بھ صفحات دیگـرانتقال یافت.                          
٣) ھنگام وارد نمودن مقادیر عددی توسط کلیدھا با فشار دادن این کلید میتوان بھ مکان سمت چپ انتقال 
 یافت و عدد مورد نظر را ذخیره نمود.                                                                      

عملکرد قسمتھای مختلف دستگاه اصلی -6



PAGE ( 6 )

شروع بکار با دستگاه

(7.1

(7.2

روشن کردن دستگاه            
                                                                       
کلید روشن و خاموش را فشار دھید. 

انتخاب نحوه ورود مقادیر بھ دستگاه                                                 
                                                 
در شکل مقابل ، چنانچھ دستگاه مجھز بھ کولیس باشد                                                 
 آن را از طریق کابل بھ دستگاه متصل نموده و گزینھ                                                  
 کولیس                 را انتخاب نمایید.                                                                  

درغیراینصورت گزینھ دستی                                                                             
 را انتخاب نمایید تا مـقادیر را تـوسط                                                                     
 صفحھ کلید دستگاه وارد نمایید.                                                                           

برای حرکت بین منوھا ازکلید            و برای ذخیره حالت انتخابی از کلید            استفاده نمایید.

-7

POWER

SET

ZERO

ZERO

                                                            
شکل شماره یک ، بمدت سھ ثانیھ نمایش داده شده و سپس                                                           
بھ مرحلھ بعد میرود.                                                                                                     
شماره سریال دستگاه و ورژن نرم افزار نصب شده ، قابل                                                           
مشاھده میباشد.                                                                                                           

                                                            
شکل شماره یک                                                              

                                                            
شکل شماره دو                                                              

                                                        ورژن نرم افزار نصب شده                                                            

                                                       دستی                                                            

                                                        فلش انتخاب                                                            

                                                            
شماره سریال دستگاه                                                              

                                                            
کولیس                                                              

(Caliper)

(Manual)



انتخاب دندان مورد نظر                                                                             
                                                              

صفحھ اندازه گیری توسط کولیس                                                                 
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(7.3

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  در شکل شماره سھ ، نام دندان یا دندانـھایی                                                                                                                               
 کھ اندازه گیری عرض آنھا ، مد نظرمیباشد                                                                                                                               
 انتخاب میگردد.                                                                                                                                                              
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  چنانچھ کولیس بھ عنوان ابزار ورودی انتخاب                                                                                                                             
 گردد شکل شماره چھار، نمایان میگردد.                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  با کولیس عرض دندان مورد نظر را اندازه گرفتھ و با فشار دادن کلید             آنرا ذخیره نمایید.                                                                          
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  با فشار دادن کلید             میتوانید کولیس را صفر نمایید.                                                                                                                       
                                                                                                                                             
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  برای حرکت بین منوھا از کلید              و ذخیره حالت انتخاب شده از کلید             استفاده نمایید.                                                             
                                                                                                                                  
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

(7.4

SET

SET

ZERO

ZERO

                                                            
شکل شماره سھ                                                              

                                                            
شکل شماره چھار                                                              

                                                        فلش انتخاب                                                            

                                                       عرض دندان لترال فک باال                                                            

                                                       عرض دندان سنترال فک باال                                                            

                                                       مجموع عرض دو دندان سنترال ولترال فک باال                                                            

                                                            
 عرض دندان کانین فک باال                                                              

                                                            
مجموع عرض سھ دندان سنترال ولترال و کانین فک باال                                                              

                                                        نشاندھنده وضعیت باطری                                                            

                                                        مقدار اندازه گیری شده توسط کولیس                                                            

                                                        محدوده قابل قبول برای این دندان عددی بین ۴ الی ١٢ میلیمتر میباشد                                                            

                                                        دندان انتخاب شده برای اندازه گیری عرض                                                            
(دندان سنترال فک باال)                                                                         

                                                        کمترازمقدارقابل قبول وامکان ذخیره عدد نیست                                                                                        
بیشترازمقدارقابل قبول وامکان ذخیره عدد نیست                                                                                       
درمحدوده قابل قبول ومیتوان عدد را ذخیره نمود                                                                                       

                                                        کولیس بھ عنوان ابزار ورودی                                                            

                                                        نشاندھنده واحد اندازه گیری (میلیمتر)                                                            

(Low Value)
(High Value)
(Set Key Active)
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(7.5

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  چنانچھ کولیس در دسترس نباشد و حالت دستی                                                                                                                            
 بھ عـنـوان ابـزار ورودی انـتـخاب گردد شکـل                                                                                                                            
 شماره پـنج ، نمایان میگردد.                                                                                                                                                
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  در این صفحھ ابتدا رقم سمت راست چشمک میزند کھ میتوان مقدار آن را در صورت نیاز با فشار دادن کلید                                                                                                                                             
           
 افزایش داد. پس از رسیدن عدد بھ ٩ با فشاردادن دوباره کلید            عدد صفر میشود.                                                                                                                                                        

با فشار دادن کلید             میتوان ارقام دیگرعدد را بصورت چشمک زن در آورده و توسط کلید                                                                                                                                                        

مقادیر آنھا را نیز در صورت نیاز افزایش داد تا بھ عدد مورد نظر رسید.                                                                                                                                                                                    

با فشار دادن دوباره کلید             کلمھ ذخیره                در صفحھ نمایان میگردد کھ در صورتی کھ عدد                                                                                                                                            

 تنظیم شده در محدوده قابل قبول باشد میتوان با فشار دادن کلید             مقدار عددی را ذخیره نمود.                                                                                                                                                     
                                                                                                                 
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                            
شکل شماره پنج                                                              

SET

SET

SET

SET

ZERO

ZERO

                                                        حالت دستی بھ عنوان ابزار ورودی                                                            

                                                        نشاندھنده واحد اندازه گیری (میلیمتر)                                                            

                                                        نشاندھنده وضعیت باطری                                                            

                                                        مقدارعددی وارد شده توسط صفحھ کلید                                                            

                                                        محدوده قابل قبول برای این دندان عددی بین ۴ الی ١٢ میلیمتر میباشد                                                            

                                                        دندان انتخاب شده برای اندازه گیری عرض                                                            
(دندان سنترال فک باال)                                                                         

                                                        کمترازمقدارقابل قبول وامکان ذخیره عدد نیست                                                                                        
بیشترازمقدارقابل قبول وامکان ذخیره عدد نیست                                                                                       
درمحدوده قابل قبول ومیتوان عدد را ذخیره نمود                                                                                       

(Low Value)
(High Value)
(Set Key Active)

(SAVE)

صفحھ وارد کردن مقادیر بصورت دستی                                                         
                                                              

                                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                
                                                                                                                                  
  پس از ذخیره عدد مورد نظر، دستگاه مقادیر طول و عرض دندانھای دیگر را محاسبھ                                                                              
 نموده و درسھ صفحھ جداگانھ نمایش خواھد داد.                                                                                                                         
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(7.6

                                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                
                                                                                                                                                                                                                                     
  
این صفحھ ، مقادیر واقعی محاسبھ شده برای دندانھا را نمایش میدھد.                                                                                                                           
                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  با فشار دادن کلید             میتوان بھ صفحھ دیگر مراجعھ نمود.                                                                                                 
                                                                               
                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                            
شکل شماره شش                                                              

ZERO

                                                        صفحھ نمایش اندازه ھای واقعی                                                             

                                                        نشاندھنده واحد اندازه گیری (میلیمتر)                                                            

                                                        نشاندھنده وضعیت باطری                                                            

                                                        دندان سنترال فک باال                                                            
                                                                         
                                                        ارتفاع دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        ارتفاع دندان                                                            
                                                                         

                                                        ارتفاع دندان                                                            
                                                                         

                                                        دندان لترال فک باال                                                            
                                                                         

                                                        دندان کانین فک باال                                                            
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(7.7

                                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                
                                                                                                                                  
  این صفحھ ، مقادیر مجازی محاسبھ شده برای دندانھا را نمایش میدھد.                                                                                                                        
                                                                                
                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  با فشار دادن کلید             میتوان بھ صفحھ دیگر مراجعھ نمود.                                                                                                 
                                                                               
                                                                                                                                
                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 
                                                                                                                    
                                                                                                               
                                                                                                                    
                                                             
                                                                                                                                                              
                                                                                
                                                                                              
                                                                        

                                                            
شکل شماره ھفت                                                              

ZERO

                                                        صفحھ نمایش اندازه ھای مجازی                                                             

                                                        نشاندھنده واحد اندازه گیری (میلیمتر)                                                            

                                                        نشاندھنده وضعیت باطری                                                            

                                                        دندان سنترال فک باال                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        دندان لترال فک باال                                                            
                                                                         

                                                        دندان کانین فک باال                                                            
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(7.8

                                                                                                                                     
                                                                                                            

                                                                
                                                                                                                                  

  این صفحھ ، مقادیر محاسبھ شده توسط فرمول دکتر چو را نمایش میدھد.                                                                                                                              
                                                                              

                                                                                                                                
                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                        
                                                                                                                                 

                                                                                                                    
                                                                                                               

                                                                                                                    
                                                             

                                                                                                                                                              
                                                                                

                                                                                              
                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  با فشار دادن کلید             میتوان دوباره بھ صفحھ اول شکل شماره شش مراجعھ نمود.                                                                      

                                                                               
                                                                                                                                

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 
                                                                                                                    

                                                                                                               
                                                                                                                    

                                                             
                                                                                                                                                              

                                                                                
                                                                                              

                                                                        

                                                                                                                                     

                                                                                                            

                                                                

                                                                                                                                  
  با فشار دادن و نگھ داشتن کلید             میتوان بھ مرحلھ قبلی بازگشت.                                                                      

                                                                               
                                                                                                                                

                                                                                                                                                   
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                 
                                                                                                                    

                                                                                                               
                                                                                                                    

                                                             
                                                                                                                                                              

                                                                                
                                                                                              

                                                                        

                                                            
شکل شماره ھشت                                                              

ZERO

                                                        صفحھ نمایش اندازه ھای دکتر چو                                                             

                                                        نشاندھنده واحد اندازه گیری (میلیمتر)                                                            

                                                        نشاندھنده وضعیت باطری                                                            

                                                        دندان سنترال فک پایین                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        عرض دندان                                                            
                                                                         

                                                        دندان لترال فک پایین                                                            
                                                                         

                                                        دندان کانین فک پایین                                                            
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حفاظت و نگھداری

عیب یابی

- 8

- 9

عیب

دستگاه

علت 

کم بودن باطری

راه حل

روشن نشدن

چراغ شارژ

باطری شارژ شود

باطری دستگاه فاسد شده است با باطری مشابھ جایگزین شود
سبز نمیشود

مشخصات دستگاه -10

ولتاژ کار                          ولت یک عدد باطری لیتیم یون                        
توان مصرفی                                            میلی وات                           
ابعاد                 طول =          عرض =         ارتفاع =         (میلیمتر)   
نوع و سطح حفاظت در                  دستگاه با تغذیھ باطری داخلی تیپ                   
برابر شوک الکتریکی                                                                              

BF

(4.1)(2000 mA)

(400)

(170)(٧۶)(٢٨)

لطفا دستگاه را برای مدت طوالنی در شرایط زیر نگھداری نمایید :                         
                                                                      
                                                                                     

دما           (٧٠)   الی  (٢٠-)  درجھ سانتیگراد                                    
                                                                    
                                                                                     
فشار           (١٠۶)  الی  (۵٠)   کیلو پاسکال                                      
                                                                      
                                                                                     
رطوبت              (٩۵)  الی  (٠)   درصد                                            
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