بیلی روبین متر

ػوبرٍ

M&B

ًبم

کبربزد

۱

RESET

حذف اًداسٍ بیلیزّبیي ًؼبى دادٍ ػدٍ رّی صفحَ ًوبیؼگز ّ آهبدٍ طبسی بزای تظت بعدی .اطتفبدٍ
تزکیبی ایي دکوَ ّ دکوَ  ّ POWERیب دکوَ  SETجِت حذف ّ یب ببسگؼت بَ اًداسٍ گیزی قبلی

۲

SET

تغییز ّاحد اًداسٍ گیزی اس  mg/dlبَ µmol/L

۳

POWER

۴

صفحَ
LCD

صفحَ ًوبیغ دادٍ ُب ّ دطتْرات کبلیبزاطیْى

٥

الهپ
READY

رّػي بْدى آى بَ رًگ طبشً ،ؼبًگز آهبدٍ بْدى دطتگبٍ جِت اًداسٍ گیزی اطت کَ پض اس ۱۲
ثبًیَ قببل اطتفبدٍ هجدد هی ببػد.

۶

پزّة

بب فؼبر پزّة بز رّی پْطت ًْساد ،عول فالػیٌگ اًجبم هی ػْد (.کلیک کزدى )

۱

TEST

بدیي هعٌی اطت کَ دطتگبٍ آهبدٍ اًجبم اًداسٍ گیزی هی ببػد .ایي کلوَ پض اس فؼبر دادى دکوَ

رّػي ّ خبهْع ًوْدى دطتگبٍ در حبلت  ONیب OFF

 RESETبز رّی صفحَ ظبُز هی ػْد کَ تب  ۲۱دادٍ قبلی را در حبفظَ خْد ًگبٍ هی دارد.

۲

هقدار اًداسٍ
گیزی ػدٍ

پبطخ تظت بیلیزّبیي بب داهٌَ  ّ ۰ ~ ۳۲ mg/dlبب دقت  ۱۱/٥mg/dlیب ۱ ۲٥/٥µmol/L

 µmol/Lیب mg/dl

۳

ّاحد اًداسٍ
گیزی

۴

ًؼبًگز
ببطزی

ٌُگبم ػبرژ ًبکبفی بز رّی صفحَ ًوبیبى هی ػْد.

٥

ػوبرٍ طزی
تظت

ًؼبًگز چٌدهیي تظت اًجبم ػدٍ هی ببػد.

 – ۶دستورالعمل کاربری :
 ۶-۱دطتگبٍ را اس جعبَ درآّردٍ ّ طزپْع پزّة را جدا کٌید.
 ۶-۲طز پزّة را بب پٌبَ آغؼتَ بَ الکل طفید تویش ًوبیید.
 ۶-۳بب دکوَ طْییچ (  ،) Powerدطتگبٍ را رّػي ًوبیید .در ابتدا ػوبرٍ ّرژى بز رّی صفحَ
ًوبیؼگز (  ) LCDظبُز هی ػْد ّ طپض " "۰.۰۰دیدٍ هی ػْد (.ػکل ) ۶-۳

 ۶-۴جِت ػزّع اًجبم تظت ،دکوَ  Resetرا فؼبر دُید .چزاغ  Readyبعد اس چٌد لحظَ طبش هی ػْد.
 ۶-٥هطوئي ػْید کَ پزّة را کبهال بصْرت عوْدی رّی پْطت ًْساد
قزار دادٍ اید ّ طپض بب ّارد کزدى فؼبر اًدکی( کلیک کزدى)  ،پزّة
،فلغ هی سًدُ .زگش رّی چؼن ًْساد فلغ ًشًید ّ طز پزّة ببید ُویؼَ بب
پْطت در توبص کبهل ببػد.

 ۶-۶پض اس فلغ سدى ،هقدار بیلی رّبیي پْطتی ًْساد بال فبصلَ بز رّی صفحَ ًؼبى دادٍ خْاُد ػد.
( ػکل ) ۶-۶
 ۶-۷جِت اًجبم تظت هجدد ،هزاحل  ۴الی  ۶تکزار ػْد.ػوبرٍ تعداد تظت اًجبم ػدٍ در گْػَ صفحَ افشایغ هی یببد ّ هعزف تعداد
تظتِبی اًجبم ػدٍ اطت (.ػکل ) ۶-۷

