دستور العمل استفاده از انکوباتور مدل YP – 90A
راهنمایی های عمومی :
 - 1دستگاه را در محل مناسب قراردهید از قراردادن دستگاه در مجاورت دستگاههای حرارتی و برودتی ،محل های پرسر و صدا ،پنجره و نور
مستقیم آفتاب خودداری نمایید.
 - 2برای تمیز کردن محفظه دستگاه از الکل استفاده ننمایید و برای تمیز کردن آن از سایر مواد ضد عفونی کننده مانند هایژن  ،دکونکس و. . .
استفاده نمایید  .برای تمیز کردن سایر قسمتهای دستگاه محدودیتی وجود ندارد.
 - 3حداقل  11دقیقه قبل از قراردادن نوزاد در دستگاه  ،دستگاه را روشن نموده تا دستگاه به شرایط ثبات حرارتی برسد.
 - 4تا حد ممکن از خارج کردن سنسور  SKINخودداری نمایید و برای وصل کردن مجدد آن به آرامی و با دقت سنسور را در محل مربوطه
وارد نمایید.
 -5در صورت استفاده از رطوبت  ،باید از آب مقطر استفاده نمود و بعد از هر بار استفاده ،محفظه شستشو و آب آن تعویض شود.
 -6در صورت بروز مشکل در عملکرد دستگاه با واحد فنی شرکت دنیای طب اندیشان و با شماره های  66515563-4تماس حاصل نمایید.از
تعمیر دستگاه توسط افراد غیر متخصص اکیدا خودداری نمایید.
راهنمای استفاده از دستگاه :
1
2
3
4
5
6

 با استفاده از کلید  ( Powerکنار دستگاه ) ،دستگاه را روشن نمایید . در این مدل امکان تنظیم پارامترهای دمای محفظه و دمای بدن نوزاد وجود دارد . در این انکوباتور با انتخاب هر حالت ( ) Modeدستگاه  ،نمایشگر دمای همان حالت (  ) Modeرا نمایش می دهد .و چراغ پارامتر مورد نظر همزمان روشن باشد.
 برای تنظیم هر پارامتر باید چراغ دکمهنمایشگر دستگاه در حال چشمک زدن  ،در حالت  ، Airدمای  32cدرجه را نشان می دهد با استفاده
و سپس
 با فشردن کلیدرا برای تائید تنظیم فشار دهید.
و و دمای مورد نظر را انتخاب کنید و سپس کلید
ازکلیدهای
دمای مورد نظر را انتخاب و با
و
را فشار دهید  ،با استفاده از کلید های
و سپس
 برای تنظیم حالت  skinابتدا کلیدآن را تایید نمایید.
کلید

 – 5دستگاه را روی هر مورد قرار دهیم  ،نمایشگر Real tempدمای آن حالت (  ) Modeو نمایشگر ( Auxiliaryجانبی ) دمای حالت
( ) Modeدیگر را نشان می دهد.
-6در صورت نیاز نداشتن به دستگاه با استفاده ازکلید  Powerدستگاه را خاموش کنید.
پیامهای خطای دستگاه
روشن شدن LED
POWER
FAN

علت آالرم
سیستم تغذیه یا فیوزهای دستگاه
مشکل  Fanیا باالرفتن غیر عادی دمای اطراف فن

SENSOR

 Skin ، Sensorیا  Airمشکل دارد

OVERHEAT

د مای محفظه باالتر از  83درجه است

DEVIATION

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

SYSTEM

با واحد فنی شرکت دنیای طب اندیشان تماس بگیرید

غیر فعال می شود ،چراغ مربوط به آالرم در صورت بر طرف شدن مشکل خاموش می شود .در صورت
 آالرم های صوتی توسط کلیدبرطرف نشدن مشکل پس از  5دقیقه مجددا آالرم صوتی فعال می شود .

