
                    YP – 90Aدستور العمل استفاده از انکوباتور مدل                   
                                                                                                                                      

 : راهنمایی های عمومی 

قراردهید از قراردادن دستگاه در مجاورت دستگاههای حرارتی و برودتی، محل های پرسر و صدا، پنجره و نور ل مناسب دستگاه را در مح -1

 .مستقیم آفتاب خودداری نمایید

. . . برای تمیز کردن محفظه دستگاه از الکل استفاده ننمایید و برای تمیز کردن آن از سایر مواد ضد عفونی کننده مانند هایژن ، دکونکس و -2

 .وجود نداردبرای تمیز کردن سایر قسمتهای دستگاه محدودیتی . استفاده نمایید 

 .دقیقه قبل از قراردادن نوزاد در دستگاه ، دستگاه را روشن نموده تا دستگاه به شرایط ثبات حرارتی برسد 11حداقل  -3

آن به آرامی و با دقت سنسور را در محل مربوطه  وصل کردن مجدد برایخودداری نمایید و  SKINتا حد ممکن از خارج کردن سنسور  -4

 .وارد نمایید

 .شودشستشو و آب آن تعویض  محفظه استفاده نمود و بعد از هر بار استفاده، مقطر در صورت استفاده از رطوبت ، باید از آب -5

از .تماس حاصل نمایید 66515563-4های شکل در عملکرد دستگاه با واحد فنی شرکت دنیای طب اندیشان و با شماره مدر صورت بروز  -6

 .تعمیر دستگاه توسط افراد غیر متخصص اکیدا خودداری نمایید

 

 :راهنمای استفاده از دستگاه 

 . دستگاه را روشن نمایید، (کنار دستگاه )  Powerبا استفاده از کلید  -1

 . دپارامترهای دمای محفظه و دمای بدن نوزاد وجود داردر این مدل امکان تنظیم  -2

 .  را نمایش می دهد(  Mode) دستگاه ، نمایشگر دمای همان حالت ( Mode )در این انکوباتور با انتخاب هر حالت  -3

 .و چراغ پارامتر مورد نظر همزمان روشن باشد       برای تنظیم هر پارامتر باید چراغ دکمه  -4

جه را نشان می دهد با استفاده در c32، دمای  Airنمایشگر دستگاه در حال چشمک زدن ، در حالت با فشردن کلید        و سپس         -5

 .را برای تائید تنظیم فشار دهید   مای مورد نظر را انتخاب کنید و سپس کلید    د   و  و         کلیدهای از

و با  و       دمای مورد نظر را انتخاب       د ، با استفاده از کلید های را فشار دهی       و سپس      ابتدا کلید  skinبرای تنظیم حالت  -6

 .کلید         آن را تایید نمایید

حالت دمای ( جانبی ) Auxiliaryو نمایشگر  ( Mode) حالت دمای آن  Real tempدستگاه را روی هر مورد قرار دهیم ، نمایشگر – 5

(Mode ) دیگر را نشان می دهد. 

 .دستگاه را خاموش کنید Powerورت نیاز نداشتن به دستگاه با استفاده ازکلید در ص-6 

 دستگاه یاهای خطپیام

 
صورت در  .بر طرف شدن مشکل خاموش می شودت ربوط به آالرم در صورچراغ م ،آالرم های صوتی توسط کلید        غیر فعال می شود -

 .دقیقه مجددا آالرم صوتی فعال می شود  5پس از  برطرف نشدن مشکل
 

 علت آالرم  LEDروشن شدن 

POWER  سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه 
FAN   مشکلFan  یا باالرفتن غیر عادی دمای اطراف فن 

SENSOR Sensor    ،Skin  یاAir مشکل دارد 

OVERHEAT   درجه است 83د مای محفظه باالتر از 

DEVIATION  به دلیل عوامل محیطی یا  خرابی دستگاه( ±2) ایجاد اختالف دما بین میزان واقعی و مقدار تنظیم شده 

SYSTEM  با واحد فنی شرکت دنیای طب اندیشان تماس بگیرید 

  

  
 

  

 

  

  

   

  


