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:  راهنمایی های عمومی 
دستگاُ را در هحل هٌاسة قزاردّیذ اس قزاردادى دستگاُ در هجاٍرت دستگاّْای حزارتی ٍ تزٍدتی، هحل ّای پزسز ٍ صذا ،  -1

.  خَدداری ًواییذ پٌجزُ ٍ ًَر هستقین آفتاب

تزای تویش کزدى کٌارُ ّای شیشِ ای تخت احیاء اس هَاد الکل دار استفادُ ًٌواییذ تزای ایي کار اس سایز هَاد ضذ عفًَی کٌٌذُ  -2

 . تزای ًظافت قسوتْای فلشی دستگاُ هحذٍدیتی ٍجَد ًذارد. استفادُ ًواییذ . . . ّایضى، دکًَکس ٍ:  رقیق شذُ هاًٌذ 

 Pre Warmدّیذ دستگاُ در ایي هذت در هذ ٍ اجاسُ کٌیذ، دستگاُ را رٍشياد در دستگاُُ قثل اس قزاردادى ًَسدقیق 30حذاقل -3

 . تا دستگاُ تِ شزایط ثثات حزارتی تزسذ ٍ دقیقا ّواى دهای هَرد ًظز شوا را تاهیي ًوایذ کٌذکار

ردى هجذد سٌسَر، تا تَجِ تِ عالهت رٍی سٌسَر، خَدداری ًواییذ ٍ تزای ٍصل ک SKINتا حذ هوکي اس خارج کزدى سٌسَر -4

 .آى را تا دقت ٍ تِ آراهی در هحل هزتَطِ ٍارد ًواییذ

پزسٌل . سٌسَر پَستی را ّویشِ رٍی قسوت کثذ ٍ سیٌِ ًَساد قزار دّیذ ٍ هزاقة تاشیذ کِ ّیچ گاُ اس تذى ًَساد جذا ًشَد – 5

.  تذى آى را تزرسی کٌٌذ دقیقِ یکثار  ٍضعیت ًَساد ٍ دهای 30تخش تایذ ّز 

.  ّز گًَِ خزاتی در دستگاُ، تا سهاى تزطزف شذى هشکل اس دستگاُ استفادُ ًکٌیذ در صَرت ٍجَد -7

 

: راهنمای استفاده از دستگاه 
    سپس هی تَاًیذ تا کلیذّای رٍی دستگاُ تِ دلخَاُ ّزکذام اس قسوتْای  . ، دستگاُ را رٍشي کٌیذ(پشت دستگاُ )  Powerکلیذ  -1

 . کٌتزل کٌٌذُ دها، الهپ خًَگیزی ٍ الهپ ّای فتَتزاپی را رٍشي کٌیذ

  : را کٌتزل کٌیذ( تذى ًَساد ) صَرت دهای تخت سِ  در ایي هذل تخت احیاء هی تَاًیذ تِ -2

  (Manual)کنترل دستی  -3      (Baby)استفاده از سنسور پوستی  -2 (  Pre – warm)حالت گرم کردن اولیه  -1   

 . هی تَاى دهای تخت را تٌظین کزد 5تا  4تا اًجام دادى ّز کذام اس هزاحل  -3

تا . ًوایشگز دهای تٌظیوی تِ حالت چشوک سى در هی آیذ. تزای تٌظین دها در حالت سٌسَر پَستی اتتذا کلیذ      را فشار دّیذ -4

 .   ٍتارُ کلیذ       را فشار دّیذاستفادُ اس کلیذّای           ٍ           دهای هَرد ًظز را تٌظین ٍ د

در ایي . تزای تٌظین دها در حالت دستی اتتذا کلیذ       ٍ سپس کلیذ           را فشار دّیذ ٍ تعذ دٍتارُ کلیذ       را فشار دّیذ -5

قذرت ّیتز را هی تَاًیذ . کٌیذدرصذ تٌظین  50تا  0 اسحالت تا استفادُ اس کلیذّای           ٍ          هی تَاًیذ قذرت ّیتز را 

دقیقِ یکثار آالرم هی سًذ تا پزسٌل تزای تزرسی ٍضعیت  15در ایي حالت دستگاُ ّز . در ًوایشگز هخصَص آى هشاّذُ کٌیذ

 . ًَساد ٍ دهای تذًش تاالی تخت حضَر یاتٌذ

لَصی اس ًَساد، ضاهي قزهش رًگ پشت دستگاُ را دستگاُ، هثال تزای اًجام رادیَ( قسوت ٍارهز ) در صَرت ًیاس تزای تغییز ساٍیِ ّذ  -6

 . قزار تگیزد 60 °و 30 °ّذ تاالی دستگاُ هی تَاًذ تِ دٍ طزف حزکت ٍ در ساٍیِ ّای. تِ سوت پاییي تکشیذ

 . درجِ ساٍیِ دّیذ 10 °تزای ساٍیِ دادى تِ تخت تا استفادُ اس دستِ سیز تخت هی تَاًیذ، تخت را تا  -7

(  پیامهای خطای دستگاه) 

 

 

  علت آالرم  LEDرٍشي شذى 

POWER    سیستن تغذیِ یا فیَسّای دستگاُ دچار هشکل شذُ است
SENSOR   یکی اس دٍ سٌسَر پَستی یا تخت اس جای خَد خارج شذُ است یا آسیة دیذُ است

OVERHEAT  38 °سٌسَر پَستی دهای تاالتز اس  

DEVIATION  ظین شذُ تِ هیشاى ٍجَد اختالف تیي دهای ٍاقعی ٍ دهای تي

  

  

  

 

  

 

  

  


