شركت توليدي تجهيزات پزشكي
درياي طب انديشان
راهنمای استفاده از انكوباتور نوزاد

مدل YP – 920 , YP – 90A
آدرس دفتري مركزي  :تهران –پل سیدخندان -خ ارسباران – کوچه عطار-کوچه چلچله –پالک  62طبقه سوم
تلفکس 22722322-2 :

17172822

آدرس كارخانه  :شهرک صنعتي اشتهارد ،بلوار حسابي غربي ،فاز  ، 3قطعه  3333پست الکترونيکي hos_nahali@yahoo.com :

راهنماي استفاده از انكوباتور نوزاد مدل YP-90A

فهرست
صفحه
بخش اول
مقدمه 3 ..................................................................................................................................................................
توضیح قسمتهای اصلي دستگاه4 ......................................................................................................................

بخش دوم
توضیحات عملكردی 8 ..................................................................................................................................................

بخش سوم
کلیدهای يونیت و کنترل و نحوه تنظیمات دستگاه33 .......................................................................................
بخش چهارم
تميز كردن33 ......................................................................................................................................................
نگهداري38...........................................................................................................................................................
بخش پنجم
توضیح آالرم ها 31.....................................................................................................................................................

2

راهنماي استفاده از انكوباتور نوزاد مدل YP-90A

بخش اول
اطالعات عمومي دستگاه
مقدمه :
در اين راهنما قسمتهاي مختلف دستگاه انکوباتور مدل YP – 90Aمورد بررسي قرارگرفته و نحوه استفاده از
دستگاه و تنظيمات آن بيان شده است .
قسمت هاي اصلي دستگاه انکوباتور مدل YP – 90Aدر شکل زير نشان داده شدهاست .

پايه سرم
هود(محفظه دستگاه)

دريچه دسترسي كناري

دريچه دسترسي جلو

محفظه آب

يونيت كنترل دما

كابينت

چرخ ترمزدار
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توضيحات مربوط به قسمت هاي اصلي دستگاه :
محفظه دستگاه :
دستگاه يك محفظه دو اليه دارد و درب جلوي آن به طور كامل باز مي شود ،همچنين پورت مخصوص ورودي
سرم و لوله هاي اكسيژن روي محفظه دستگاه تعبيه شده است .وجود  2عدد دريچه دسترسي در جلو ،عقب و
طرفين امکان دسترسي از هر چهار طرف به درون محفظه را ممکن مي سازد .
يونيت كنترل :
اين قسمت براي كنترل دماي محفظه و كنترل دماي پوست بدن نوزاد و نيز كنترل ميزان اكسيژن و رطوبت درون
محفظه به كار مي رود .عالوه بر موارد ذكر شده پارامتر مانند قدرت خروجي هيتر و نشانگر هاي آالرم و كليد هاي
مربوط به تنظيمات بر روي يونيت كنترل قرار دارند .
پايه سرم :
محل قرار گرفتن محفظه سرم مي باشد و مي تواند تا  2 Kgوزن را تحمل كند .
كابينت :
دستگاه داراي سه عدد كابينت مگنتي براي قراردادن وسايل مورد نياز مي باشد .
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مشخصات دستگاه:
* برق دستگاه
برق مورد نياز  22 / 22 HZ .......................................................................................................و 222 - 272 V AC / 882 – 822 V AC
توان  ..................................................................................................................................................................................كمتر از 222 VA

* بازه كنترل دما و مشخصات مربوطه
بازه كنترل دماي 22 - 73 °C..............................................................................................................................................................Air
بازه كنترل دماي 73 - 73 °C............................................................................................................................................................Skin
زمان صعود دما  ...............................................................................................................................................................كمتر از  72دقيقه
)  35دقيقه طول مي كشد تا دستگاه از حالت كامال سرد يك افزايش 88 ° Cدماي داشته باشد(
تغييرات دمايي  ..................................................................................................................................................................كمتر از 2/2 °C
يکنواختي دمايي (بعد از رسيدن دستگاه به دماي تعادل) ................................................................................................كمتر از 2/1 °C
دقت سنسور ................................................................................................................................................................Skinكمتر از 2/7 °C
(اصالحات فوق در قسمت « اصطالحات و نشانه ها » توضيح داده شده است)

*آالرم
آالرم  ................................................................................................................................................................... Powerقطعي برق دستگاه
آالرم موتور ........................................................................قطعي موتور فن يا چرخش فن با سرعت كم يا مسدود شدن مسير گردش هوا
آالرم سنسور  ...................................................................................................................................................................خرابي سنسور Air
قرار نگرفتن سنسور  Skinدر محل مناسب
خرابي سنسور Skin
خرابي سنسور Overheat
خرابي سنسور گردش هوا
آالرم دما ...............................................................................................................انحراف دماي سنسور  Airيا  Skinاز مقدار تنظيم شده
آالرم ........................................................................................................ Overheatگرم شدن بيش از حد دماي دستگاه يا پوست نوزاد
آالرم حافظه موقت ...................................................................................................................................................E2 ROMخرابي داخلي
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*دماي محيط
دماي محيط كاركرد دستگاه  22 .............................................................................................................................تا  72درجه سانتي گراد
دماي محيط نگهداري و انبار كردن دستگاه  -32 ...............................................................................................تا  + 32درجه سانتي گراد

*رطوبت محيط
رطوبت محيط كاركرد دستگاه  72 ............................................................................................................................................تا  32درصد
رطوبت محيط نگهداري و انبار كردن دستگاه  .................................................................................................................كمتر از  12درصد

*فشار هوا
فشار هواي حمل و نقل و انبار كردن  222 hpa ................................................................................................................................تا 8222
فشار هواي محيط كاركرد دستگاه  322 hpa ....................................................................................................................................تا 8222

*ميزان جريان هوا
سرعت جريان هواي محيط  ....................................................................................................................................كمتر از  2/7متر بر ثانيه

*مشخصات مكانيكي
بيشترين وزن قابل تحمل توسط تخت نوزاد  82 .............................................................................................................................كيلو گرم
بيشترين وزن قابل تحمل توسط پايه سرم  2 .................................................................................................................................كيلو گرم
بيشترين وزن قابل تحمل توسط محفظه دستگاه  3........................................................................................................................كيلو گرم
طول تخت نوزاد  27 .......................................................................................................................................................................سانتي متر
عرض تخت نوزاد  72 .....................................................................................................................................................................سانتي متر
سيستم زاويه دهنده تخت نوزاد  2 .................................................................................................................................................تا  2درجه
مقدار نويز داخل محفظه  ................................................................................................................................................كمتر از  22دسي بل
ميزان دي اسيد كربن داخل محفظه  ................................................................................................................................كمتر از 8

درصد

سرعت گردش هوا درون محفظه  ...........................................................................................................................كمتر از  2/72متر بر ثانيه
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*كليد RESET/SILENT
هنگامي كه يکي از آالرم هاي زير رخ دهد  ،با يك بار فشار دادن كليد  RESET/SILENTمي توانيد براي مدت 2
دقيقه آالرم را بي صدا نمائيد ،اگر تا  2دقيقه آالرم رفع نشود ،آالرم صوتي بصورت اتوماتيك دوباره فعال مي شود.

به هنگام وقوع آالرم ،كليد SETدستگاه كار نميکند و براي وارد شدن به بخش تنظيمات ( )SETTINGكليد
 RESET/SILENTبايد دوباره فشار داده شود .
توجه:
طول عمر دستگاه ( يعني از زمان شروع به كار تا زمان از دور خارج شدن آن )  1سال مي باشد .

* تنظيمات پيش فرض اوليه دستگاه:
حالت كنترل دما ..........................................................................................................................................................................كنترل Air
دماي اوليه تنظيم شده براي 72 °C.........................................................................................................................................................Air
دماي اوليه تنظيم شده براي 73 °C......................................................................................................................................................Skin
واحد اندازه گيري دما ..........................................................................................................................................................درجه سانتي گراد
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بخش دوم
توضيحات عملكردي
يونيت كنترل دماي انکوباتور شامل تعدادي نشانگر  LEDمي باشد كه دماي تنظيم شده توسط كاربر ،دماي داخل
محفظه انکوباتور ،دماي پوست بدن نوزاد و ميزان اكسيژن و رطوبت درون محفظه را نشان مي دهد .
دستگاه داراي دو حالت كار  Airو  Skinمي باشد .
در حالت كنترل ، Airدماي درون محفظه دستگاه كنترل مي شود .در اين حالت نشانگر اصلي دما ،دماي درون
محفظه و نشانگر جانبي  ،دماي سنسور پوستي را نشان مي دهد .
در حالت كنترل ، Skinدماي پوست بدن نوزاد كنترل مي شود .در اين حالت نشانگر اصلي دما ،دماي سنسور
پوستي و نشانگر جانبي ،دماي درون محفظه را نشان مي دهد .
فن موجود در داخل دستگاه باعث گردش هواي گرم درون محفظه شده و گرماي ايجاد شده توسط هيتر را بصورت
يکنواخت در تمام قسمت هاي محفظه پخش مي نمايد.
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قدرت خروجي هيتر دستگاه (هم در حالت  Airو هم در حالت  )Skinبصورت اتوماتيك و با توجه به مقدار دماي
تنظيم شده توسط كاربر و مقدار دماي واقعي دستگاه تعيين مي شود و به اينصورت كه هنگامي كه اختالف دماي
تنظيم شده با دماي سنسور  Airيا  Skinزياد باشد  ،هيتر باحداكثر قدرت خود كار مي كند تا هر چه سريعتر دما
را باال ببرد .با كم شدن اختالف دماها  ،از قدرت هيتر كاسته مي شود و زماني كه دماي دستگاه به دماي تنظيم
شده توسط كاربر برسد ،هيتر دستگاه نيز با حداقل قدرت خود كار مي كند تا دما روي مقدار ثابتي پايدار شود .
* كنترل دماي محفظه (حالت )Air
دراين حالت دماي درون محفظه دستگاه با استفاده از دو عدد سنسوركه در داخل جعبه سنسور قرار دارند،كنترل
مي شود  .بازه كنترل دما درحالت  Airاز  22 °Cتا  73 °Cمي باشد.
سنسور دوم دما ،براي كنترل گرماي بيش از اندازه دستگاه است بدين صورت كه اگر دماي درون محفظه از حد
معيني باالتر رود  ،هيتر قطع شده و آالرم گرماي بيش از اندازه فعال مي شود .
* كنترل دماي محفظه (حالت )Skin
در اين حالت دماي پوست بدن نوزاد با استفاده از يك سنسور پوستي كه بايد به پوست بدن نوزاد (قسمت كبد)
متصل باشد كنترل مي شود .بازه كنترل دما در حالت  Airاز  73 °Cتا  73 °Cمي باشد
هشدار:
هرگز از حسگر دماي پوست به صورت حسگر دماي مقعد نوزاد استفاده نکنيد.
 نکته :دماي پيش فرض توسط كارخانه براي حالت  Airروي  72 °Cو براي حالت  Skinروي  73°Cتنظيم شده است و
دستگاه به محض روشن شدن ،بصورت اتوماتيك روي حالت  Airو دماي  72 °Cقرار مي گيرد تا در صورت نياز
تنظيمات ديگري اعمال شود.
دستگاه داراي يك باتري  9ولت داخلي است كه تنظيمات اعمال شده توسط كاربر را ،در صورت قطعي برق ،تا 82
دقيقه در حافظه دستگاه نگه ميدارد .
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* پورت RS - 232
دستگاه انکوباتور مجهز به پورت خروجي  RS – 232بعنوان ترمينال خروجي اطالعات مي باشد كه امکان كنترل
همزمان چندين دستگاه توسط يك سرور مركزي را فراهم مي سازد.

هشدار:
اگر وسيله جانبي به اين پورت وصل شود حتما بايد براساس استاندارد  IEC601 – 1طراحي شده باشد در غير
اينصورت شركت در قبال ايمني و درستي عملکرد دستگاه نخواهد داشت.
لطفا در صورت بروز هر گونه مشکل با شركت تماس بگيريد.
* محفظه دستگاه

()HOOD

 محفظه دستگاه بصورت دو جداره مي باشد كه باعث مي شود اوال از هدر رفتن گرماي داخل دستگاه جلوگيريشود و هم ثانيا تاثير منابع گرما يا سرماي خارجي بر روي دماي درون محفظه كاسته مي شود.
 دريچه هاي دسترسي دستگاه روي كاف پالستيکي مي باشند كه مانع از خروج گرماي درون دستگاه به هنگامباز بودن دريچه ها مي شود  .دريچه هاي كناري نيز قابل تنظيم براي سايزهاي مختلف لوله هاي ورودي مي باشد.
 پايه سرم دستگاه براي قرارگيري محفظه سرم بود و تا  2kgوزن را مي تواند تحمل كند. -جك هاي زاويه دهنده تخت نوزاد از هر طرف تخت مي توانند از  2تا  2درجه به تخت نوزاد زاويه دهند.
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بخش سوم
كليدهاي يونيت كنترل و نحوه تنظيمات دستگاه
* كليدهاي يونيت كنترل دما :
كليدهاي يونيت كنترل دماي انکوباتور  YP – 90Aدر شکل زير نشان داده شده و توضيحات مربوط به آنها بيان
شده است :

 -1نشانگر دماي تنظيم شده :
دماي تنظيم شده توسط كاربر را نشان مي دهد كه در حالت  Airمقدار تنظيم شده براي درون محفظه و در حالت
 Skinمقدار دماي تنظيم شده براي پوست بدن نوزاد است .
-2نشانگر دماي سنسور  Airو سنسور : Skin
اين نشانگر ها دماي درون محفظه و دماي پوست بدن نوزاد را نشان مي دهند .
 -3نشانگر قدرت خروجي هيتر:
اين صفحه نشان مي دهد كه در هر محفظه هيتر دستگاه با چه قدرتي در حال كار كردن است (از  2تا  822درصد) .
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 -4چراغ كليد : Set
با يك با رفشار دادن كليد  Setاين چراغ روشن شده و با فشردن دوبار آن چراغ خاموش مي شود روشن بودن
چراغ كليد  Setنشان ميدهد كه صفحه كليد فعال مي باشد .
 -5كليد : Set
صفحه كليد دستگاه در حالت عادي قفل مي باشد  ،براي انجام هر تنظيمي ابتدا بايد يك بار كليد  Setفشار
داده شود تا چراغ مربوط به ان روشن شود و صفحه كليد فعال گردد.
 -6چراغ حالت : Skin
روشن بودن اين چراغ نشان مي دهد كه دستگاه در حالت  Airكار مي كند .
 -7كليد حالت : Skin
با استفاده از اين كليد مي توان دستگاه را روي حالت ( Skinكنترل دماي پوست ) قرار داد.
 -8چراغ حالت : Air
روشن بودن اين چراغ نشان مي دهد كه دستگاه در حالت  Airكار مي كند .
 -9كليد حالت : Air
با استفاده از اين كليد مي توان دستگاه را روي حالت ( Airكنترل دماي محفظه ) قرار داد.
 -11چراغ شارژ باتري :
اين چراغ ميزان شارژ باتري داخلي دستگاه ما را نشان مي دهد  .به اينصورت كه سبز بودن اين چراغ نشان مي
دهيد كه باتري داخلي بصورت كامل شارژ شده است و نارنجي بودن آن به اين معني است كه باتري داخلي
دستگاه در حال شارژ است.
 -11كليد : RESET / SILENT
هنگامي كه آالرم و يا آالرم زماني فعال مي شود  ،با يك بار فشار دادن كليد Silentمي توانيد به مدت  2دقيقه
صداي آالرم را قطع كنيد  .اگر تا  2دقيقه نقص رفع نشود .دوباره االرم فعال مي شود.
در هنگام رفع دادن آالرم با دوبار فشار دادن كليد Silentصداي آالرم قطع مي شود و نمايشگر دما به حالت
چشمك زن در مي آيد .در اين حالت دوباره مي توان دما را تنظيم كرد .
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 -12چراغ مربوط به آالرمي هاي دستگاه :
در صورت بروز آالرم  ،يکي از اين چراغ ها كه مربوط به آن آالرم مي باشد روشن مي شود  .اين  2عدد چراغ با نام
هاي زير مشخص شده اند .
- Power
- Sensor
- High deviation

- Fan
- Overheat
- Low deviation
 -13كليد جهتي پائين :

در هنگام تنظيمات دما  ،اكسيژن و رطوبت براي كاهش دادن مقادير بکار مي رود.
 -14كليد جهتي باال :
در هنگام تنظيمات دما  ،اكسيژن و رطوبت براي افزايش دادن مقادير بکار مي رود.
پورت هاي اتصال دستگاه ،ورودي و خروجي برق و كليد روشن و خاموش در شکل زير نشان دارد.
محل اتصال كابل جعبه سنسور

كليد روشن/خاموش

محل اتصال پورت Rs-232

برق ورودي
برق خروجي
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*نحوه تنظيمات دستگاه :
 تنظيم دماي درون محفظه ()Air Tempبراي تنظيم كردن دماي درون محفظه انتدا يك بار كليد  Setرا فشار دهيد تا چراغ مربوطه روشن شده و قفل
صفحه كليد باز شود ،در اين حالت صفحه نشانگر دماي تنظيمي بصورت چشمك زن در مي آيد.
با استفاده از كليد Airانک وباتور را در حالت كنترل دماي محفظه قرار دهيد  ،در اين صورت دمايي كه بصورت
چشمك زن در صفحه نشانگر  Set Tempديده مي شود ،دماي تنظيمي شده براي حالت  Airاست كه با استفاده
از كليد هاي جهتي باال و پائين مي توانيد مقدار آن را بين  22° Cتا  73° Cقرار دهيد .

پس از اتمام تنظيمات يك بار ديگر كليد  Setرا فشار دهيد تا چراغ آن خاموش شود و دستگاه با تنظيمات جديد
اعمال شده ،شروع به كار نمايد.
*نحوه تنظيمات دستگاه :
 تنظيم دماي پوست بدن نوزاد ()Skin Tempبراي تنظيم كردن دماي پوست بدن نوزاد ابتدا يك بار كليد  Setرا فشار دهيد تا چراغ مربوطه روشن شده و قفل
صفحه كليد باز شود ،در اين حالت صفحه نشانگر دماي تنظيمي بصورت چشمك زن در مي آيد.
با استفاده از كليد  Skinانکوباتور را در حالت كنترل دماي پوست قرار دهيد  ،در اين صورت دمايي كه بصورت
چشمك زن در صفحه نشانگر  Set Tempديده مي شود ،دماي تنظيمي شده براي حالت  Skinاست كه با
استفاده از كليد هاي جهتي باال و پائين مي توانيد مقدار آن را بين  73° Cتا  73° Cقرار دهيد .
پس از اتمام تنظيمات يك بار ديگر كليد  Setرا فشار دهيد تا چراغ آن خاموش شود و دستگاه با تنظيمات جديد
اعمال شده  ،شروع به كار نمايد .
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بخش چهارم
تميز كردن و نگهداري
تميز و ضد عفوني كردن
توجه :
قبل از تميز كردن دستگاه از قطع بودن تمامي كابل هاي دستگاه بويژه مبنع اكسيژن اطمينان حاصل كنيد.
* دستگاه بايد بعد از نصب حتما ضد عفوني شود و همچنين دستگاه را بايد هر زماني كه نوزاد از داخل آن خارج
مي شود ضد عفوني كرد .
تميز كردن تخت نوزاد
-8

كليد  Powerدستگاه را در حالت خاموش قرار داده و كابل منبع را از دستگاه جدا كرده  ،سنسور را از

سوكت آن خارج كنيد .
-2

تخت نوزاد را از داخل هود خارج كنيدو تشك را از روي تخت برداريد و سطح آن را ضد عفوني و سپس

توسط يك پارچه تميز خشك نمائيدو مي توانيد رويه تشك نوزاد را به طور كامل بشوئيد و آن را در معرض نور
آفتاب خشك كنيد.
-7

قاب پالستيکي موجود در زير تخت نوزاد را به طريق نشان داده شده در شکل بلند كنيد و به آرامي آن را

از جاي خود خارج كرده و سطح آن را ضد عفوني و سپس توسط يك
پارچه تميز خشك نمائيد.

 -3با چرخاندن اهرم هاي پالستيکي و قرار دادن آن در حالت نشان داده شده در شکل،صفحه ي پالستيکي را آزاد
كنيد و سطح آن را ضد عفوني و سپس توسط يك پارچه ي تميز خشك نمائيد.
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 -2نوار پالستيکي را از جاي خود خارج نمائيد .

 -2صفحه پالستيکي را از جاي خود خارج نمائيد .

 -3دريچه ي محفظه آب را از جاي خود خارج نمائيد .مي توانيد محفظه را با شوينده ضد عفوني نمائيد و بعد از
شستشو دادن با آب ،آن را با پارچه تميز ،خشك كنيد .

 -1خارج كردن يونيت دستگاه
با آزاد كردن اهرم هاي كناري يونيت ،آن را در جهت فلش نشان داده شده در شکل از جاي خود خارج كنيد .
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توجه :
گرماي ايجاد شده توسط هيتر دستگاه ممکن است باعث ايجاد سوختگي شود لذا حداقل  32دقيقه پس از خاموش
كردن دستگاه مي توانيد اقدام به تميز كردن آن نمائيد .
 -9با باز كردن پيچ هاي قرار داده شده در پشت دستگاه فيلتر هوا را تعويض نمائيد .بايد در صورت مشاهده غبار
هوا ،بعد از  2ماه تعويض گردد .
 -82ميتوانيد با خارج كردن كاف ها ،همانند شکل نسبت به تعويض آنها اقدام نمائيد .

()8

()2

()7
توجه :
هيچ گاه از محلول هاي ضد عفوني كننده الکلي براي تميز كردن محفظه هود دستگاه استفاده ننمائيد ،براي اين
كار بهتر است از مواد غير الکلي بسيار رقيق ( 8درصد) استفاده شود همچنين اين قسمت نبايد در معرض تابش نور
ماوراي بنفش قرار گيرد.
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هشدار :
برخي مواد ضدعفوني كننده ممکن است رساناي جريان الکتريکي باشند لذا از تماس دادن اين مواد با قست هاي
الکتريکي،جدا خودداري نمائيد .
توجه:
هيچ كدام از قسمت هاي دستگاه نيايد روغن كاري شوند .
بعد از انجام مراحل ذكر شده مي توانيد قسمت هاي مختلف دستگاه را دوباره در جاي خود قرار دهيد.

نگهداري
توجه :
رفع ايراد هاي مجاز ذكر شده در جدول بايد توسط افراد آموزش ديده ي مركز درماني صورت گرفته و بقيه ي
تعميرات و مشکالت بوجود آمده كه در جدول ذكر نشده بر عهده ي پرسنل فني  ،آموزش ديده و داراي تجربه
كافي شركت مهندسي پزشکي دنياي طب انديشان مي باشد و شركت هيچگونه تعهدي در برابر آسيب هاي
احتمالي ناشي از نگهداري نادرست را بر عهده نمي گيرد .

توجه :
هيچ گاه قسمت هاي پالستيکي نشان داده شده در شکل را هنگام نگهداري و ضد عفوني از جاي خود خارج
نکنيد. .
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توضيح آالرمها

نوع آالرم
برق دستگاه قطع است و آالرم قطع

علت آالرم
كليد يونيت در حالت خاموش است

رفع نقص
كليد يونيت را روشن كنيد

برق فعال نيست
آالرم قطعي برق همراه با صدا فعال
است
)(POWER

آالرم سنسور محفظه

كليد برق دستگاه در حالت خاموش

كليد را در حالت روشن قرار دهيد

است
سيم برق متصل نيست

سيم برق را وصل كنيد

فيوز خراب شده است

تعويض فيوزهاي دستگاه

سنسور دماي محفظه قطع شده است

ارجاع به بخش فني شركت

سنسور دماي محفظه آسيب ديده

ارجاع به بخش فني شركت

است

آالرم سنسور) ( SENSOR

آالرم سنسور پوستي

سنسور پوستي شل شده است

سنسور را وصل كنيد

سوكت سنسور پوستي قطع شده

ارجاع به بخش فني شركت

است
سنسور پوستي آسيب ديده است

آالرم گرماي بيش از حد سنسور جانبي قطع شده است
سنسور جانبي
آالرم سنسور جريان هوا

سنسور را تعويض كنيد
ارجاع به بخش فني شركت

سنسور جانبي آسيب ديده است

ارجاع به بخش فني شركت

سنسور جريان هوا قطع شده است

ارجاع به بخش فني شركت

سنسور جريان هوا آسيب ديده است

ارجاع به بخش فني شركت

آالرم قرار نگرفتن

سنسور پوستي در محل سنسور پوستي در محل مناسب قرار
مناسب

نگرفته است

محل قرار گرفتن سنسور پوستي
راچك كنيد
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نوع آالرم
آالرم خرابي فن موتور
) ( Fan

آالرم بسته شدن مجراي
عبورهوا
آالرم توقف فن موتور
آالرم سرعت كم فن موتور

آالرم گرماي بيش از حد محفظه
)(OVER HEAT

رفع نقص

علت آالرم

مجراي عبور هوا از سمت راست و چپ مجراي عبور هوا از سمت راست و
بدنه اصلي بسته شده است

چپ بدنه اصلي چك كنيد

فن موتور متوقف شده است

ارجاع به بخش فني شركت

دور چرخش فن موتور كمتر از 8222
دور بر دقيقه است
سيستم كنترل كننده آسيب ديده

ارجاع به بخش فني شركت
ارجاع به بخش فني شركت

است
سنسور جانبي خراب شده است

ارجاع به بخش فني شركت

رله آسيب ديده است

ارجاع به بخش فني شركت

آالرم خرابي سيستم

ارجاع به بخش فني شركت

آالرم انحراف دماي كمتر از مقدار

در يا دريچه هاي محفظه به درستي

تمام درها و دريچه ها را ببنديد

تنظيمي

بسته نشده اند

خرابي حافظه موقت E ROM

 Lower Deviationتغيير شديد و ناگهاني دماي محيط
آالرم انحراف دماي بيشتر از مقدار
 Higher Deviationنزديك بودن دستگاه به منبع گرمايي
صفحه كليد كار نمي كند

دماي محفظه را چك كنيد
منبع گرمايي را از انکوباتور دور
كنيد

سوكت صفحه كليد قطع شده است

ارجاع به بخش فني شركت

كليدها آسيب ديده است

ارجاع به بخش فني شركت

صفحه نمايش و نشانگرها خراب شده

ارجاع به بخش فني شركت

است

ارجاع به بخش فني شركت

گرم كننده خراب شده است

 در هنگام وقوع آالرم ،براي بي صدا كردن آن يکبار كليد  Silentرا فشار دهيد .در اين حالت اگر تا 2
دقيقه عيب دستگاه برطرف نشود  ،آالرم دوباره فعال مي شود .
 در هنگام وقوع آالرم ،براي وارد شدن به قسمت تنظيم دما ،دوبار كليد  Silentرا فشار دهيد .
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