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  رات و خدماتيكتابچه تعم  
  

  ٠٠شماره بازنگري:
  ٩٤تاريخ: آبان ماه 

   نام محصول:
  فوتوتراپي اينتنزيو

  :مدل
٢٢٥-٢٢٤-٢٢٢  

  تهيه كننده: 
  بهروز دادخواه
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  به نام خدا
  مقدمه

  يپزشك يها هدستگا  ير ونگهداريت چرخه نصب وتعميريمد ياياهداف ومزا
 رات ينه تعميكاهش قابل توجه هز  
 ش طول عمردستگاه ها يافزا 
 دستگاه ها  يكاهش زمان ازكارافتادگ 
 رات مكرر ياز به تعميعدم ن 
 شتر درعملكرد دستگاهها يحصول دقت وصحت ب 
 ماروپرسنليب يتمنديورضا ي،اثربخشييكارا يش شاخصه هايافزا 
 زات يتجه يرونگهداريوتعم ت چرخه نصبيريف مديروظايق ازحسن انجام تعهدات شركتها زيكسب اطالع دق

  يپزشك
  ونيبراسيوكا ل يحفاظت ينگهدار يدوره ا يدهاياستاندارد جهت بازد يه فرم هاين وتهيتام-١
  ون  يبراسيوكال يحفاظت ينگهدار يدوره ا يدهايزات الزم جهت بازديه  تجهين وتهياقدام جهت تام-٢
  ون يبراسيوكال  يحفاظت يدارسازنده جهت نگه يكمپان يشنهاديپ  ياخذروش ها وفرمتها-٣
  ون يبراسيوكال يحفاظت ينگهدار يج آزمون هايمنظم وثبت نتا يدورها يدهايبرنامه وانجام بازد-٤
ل يزات وسايتجه يمن وكامل سخت افزارها ونرم افزارهايح وايصح يل ،نصب وراه اندازينظارت برتحو-٥

   يپزشك
  روثبت سوابق مربوطهيل دستگاه پس ازتعميرتاتحوير اززمان درخواست تعمينظارت برچرخه تعم-٦
  پرونده دستگاه ها جهت كنترل روند سالمت دستگاه  يبررس-٧

  آموزش پرسنل  
 تعهدات شركتها يريگ يپ 
 شده است  يكه منتج به خراب يص موارديتشخ 

   يزات پزشكيرتجهينه  تعميهز يفاكتورها يكارشناس-٨
  خدمات پس ازفروش يقراردادها يكارشناس -٩

 يهنگام خروح مقطع يجاد خالء درعملكرد مراكز درمانيازافت وا يرير الزم جهت جلوگياتخاذ تداب-١٠
                                       يدستگاه ها از چرخه كار

  ريواقدامات تعم يل خرابيبه دل  
 يريت مورد اندازه گيكم  

 رد يگ ياندازه م ستميكه س يتياوضعيت ي،خاص يكيزيت فيكم
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 سنسور 
  كند يل ميتبد يكيالكتر يرابه خروج يكيزيت فيكم       

 گناليس يبهساز  
  گنال است يلتر كردن سيت وفيگر تقويد يبه عبارت

 يش خروجينما  
  يريند اندازه گيج فرآينتا يكياگرافي يش عددينما

  يزات پزشكيتجه يت نگهداريريمد      
كند  يدگيزات رسيتجه يكه به امور نگهدار يستم منظميس يازدستگاه ها وبرقرار  يلزوم توجه به مسائل محافظت فن

زات ،الزم است يتجه ييدوكارايتول يشود.درجهت بهبود بازده ياحساس م يبه حدكاف يهم اكنون درجهان صنعت
ه يبه عنوان  يصنعت يستمهايدرس يوبهره بردار ي،ساخت،نصب وراه انداز يدرمراحل طراح يت فنيريمد يتهايفعال

  رند.يمورد مالحظه قرار گ ياديوبن يبخش اساس
  يحفاظت ينگهدار

 ييتهاي،به مجموعه فعال يحفاظت يانگهداريرات يتعم يبه معن   Preventive Maintenanceمخفف   PMكلمه 
ن يشود.ا ياجرا م يزات پزشكيرات  تجهيتعم يق انداختن بازده زمانيوبه تعو ييش كارايشود.كه درجهت افزا ياطالق م

صحت ودقت  يت عملكرد آن بررسيوضع يدستگاه ،بررس يفيوك يكم يدوره ا ينيوبازب يتها شامل كنترل ،بازرسيفعال
وب دستگاه به منظور يازع يحهت به حداقل رساندن خطرات ناش يمنيا ينيون) بازبيبراسيدستگاه (تست كال يها يخروج

 يكه دچار مشگل هستند،م يض قطعاتيوتعو ي،روغن كار يز كاريل تميازقب يياتهيمار وپرسنل وانجام  فعاليحفظ جان ب
 يتحت عنوان نگهدار يتهاي،فعال يزات پزشكيرات تجهيتعم يق انداختن بازه زمانيوبه تعو ييش كارايشود.درجهت افزا

ك يمتفاوت است .اما در يگرينسبت به د يتها درهر دستگاهين فعاليرد.آن چه مسلم است انجام ايگ يرانه صورت ميشگيپ
 ينيع ينيوبازب يشتر به بازرسيب  يفيك يتهايكرد.درفعال يم بنديتقس يفيوك يتها به دو دسته كمين فعاليتوان ا يم ينگاه كل

نان ازعملكرد يدستگاه وحصول اطم يشگرها ونشانگرهاينما ينيشود. به عنوان مثال بازب يزات پرداخته ميتجه  يوبصر
  باشد. يح آنها ،ميصح
شتر اندازه يب يكم يتهايق آن و....... قابل انجام است .درفعاليان ازطريجر ينان از عدم نشتيكابل برق وحصول اطم ينيبازب

 يزان نشتيدستگاه ،تست م يصحت ودقت آنها مدنظر است .به عنوان مثال تست خروج يمختلف وبررس يپارامترها يريگ
  شود. يو .....انجام م نيان بدنه دستگاه ، تست مقاومت زميجر

رانه يشگينگهداشت پ يستهاياچك لي، فرم ها رانه يشگيپ ينگهدار ياجرا يچگونگ يتها درقالب دستورالعملهاين فعاليا
انجام روند  نگهداشت  ينگهداشت چگونگ يشود. دستوالعملها يرانه ارائه ميشگيپ ينگهدار يستم نرم افزاريوس

 يريگيپ يسهايسروPM دهد . درفرم  يح ميدستگاه ، محدوده مجاز هر پارامتر و.....راتوض يهايانجام خروج ي،چگونگ
ر است : يشود كه شامل موارد ز يدرج م يموجوددر مراكز درمان يزات پزشكيهركدام از تجه يالزم برا يها يوبازرس

ت ايد نظر درمندرجات فرم ، شرح عمليده فرم ، شماره تجيخ تهينام ومشخصا ت كامل دستگاه ، محل استقرار دستگاه ، تار
انه و...) .   مسئول ي، ماه يا ت (هفتگيك از عمليدستگاه ، دوره متناوب انجام هر يم انجام شده بررويس تنظيد ، سرويبازد
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ومحدوده مجاز PM ت يمندرج درفرم ، مدت زمان انجام فعال يتهايخ انجام فعاليف محوله ، تاريك از وظايانجام هر
  ت. يهرفعال

  

  مشخصات  )١فصل 
  ) :mmعاد كلي دستگاه ( ) اب١-١  

    
  طول  عرض                     ارتفاع

H1=122  W=74  L1=78    
 

  وزن دستگاه:  )1-2
  

W=35   kg        
      

 فتو تراپيسيستم   3)-١
                       المپ فلورسنت  )1-3-1
nmγ  I  V  P  Lamp  

450 0.04 A 220v  AC 9 W              LED                    
    

                      
  

  نصب و راه اندازي  ) ٢فصل 
  م نصب زمكاني -۱

  مراجعه  نمائيد .  به دفترچه راهنما در مورد مكانيسم نصب دستگاه و تجهيزات 
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  نقشه هاي الكترونيكي و بلوك دياگرام سوم)فصل 
  

در روند كار دستگاه ازجمله روشن شدن المپ ها، باطري،... اشكالي به وجود آمد (در مرحله  اگر
تست هاي الكترونيكي كه شرح آن در نقشه هاي  استفاده از مي تواند با يا تعمير) تعميركار نصب و

آمده است ،اقدام به  ٤كه در فصل جدول عيوب  ونيز دراين بخش ، در PCB شماتيك و نقشه هاي
  نمايد. و برد رله برد تغذيه تست و عيب يابي مدارات الكترونيكي از جمله برد كنترل و

  
  بلوك دياگرام كلي قسمت الكتريكي دستگاه را مشاهده  مي نماييد: زير در شكل

در اين شكل تمام خطوط سيگنال و تغذيه به تفكيك سطح ولتاژ با رنگ هاي مختلف، مشخص شده 
  و با توجه به راهنماي سيگنال ها در سمت چپ مي توانيد ولتاژ هر خط را تشخيص دهيد. اند
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  ) نماي ظاهري برد كنترل٢ شكل 

  assemply drawing) ٣ شكل 
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  روش تست برد رله:
  براي روشن نمودن رله هاي پنج ولت خود بهره مي برد. PNPبرد رله از دو ترانزيستور 

 pull upبا مقاومت  در حالت عادي و خاموش، همانطور كه در شكل مشخص شده ورودي هاي تحريك
  ولت هستند و ميكروكنترلر براي تحريك آنها بايد اين ورودي ها را صفر كند. ٥ شده اند و

روي ٢و  ١رله را وصل نموده و پايه هاي ورودي سيگنال  آنتغذيه  ،راي بررسي عملكرد اين بردبپس 
ها بايد به صورت جداگانه تحريك شود و صداي آن  كانكتور سه پين را به زمين متصل كنيد، هر كدام از رله

  شنيده شود يا اتصال برق المپ ها ديده شود.
  

  روش تست برد تغذيه:
ولت و دو اپتوكوپلر براي ارسال سيگنال سالمت فن ها به ميكروكنترلر  ١٢و  ٥برد تغذيه داراي دو رگوالتور 

  مي باشد.
پايه يا (تر، ولتاژ كانكتور پنج ولت خروجي مخصوص رله براي تست رگوالتور هاي اين بورد با يك ولت م

  ولت مخصوص فن ها را بررسي كنيد. ١٢و  )برد كنترلهاي يك و دو كانكتور مخصوص 
سيگنال مربوط  ؛همچنين براي بررسي اپتوكوپلرها ، اطمينان حاصل كنيد كه با روشن بودن هر كدام از فن ها

، صفر مي شود و با جدا نمودن فن، به سطح ولتاژ حدود مخصوص برد كنترل پين به آن روي كانكتور چهار
  پنج ولت مي رسد.

  هداري دوره اي  گسرويس و نتعمير،  چهارم)فصل 
  

فواصل 
 سرويس و نگهداري زماني

  ماهه 6 

  دو سر آن  لتو 4.1-3.5با گرفتن ولتاژ حدود Back up   باطري بررسي سالمت-١
  كنترل ظاهري پنل -2
  كنترل سيستم سير كوالسيون -3
  كنترل سيستم ترمز  چرخها -4
  سور)كاليبراسيون سيستم كنترل حرارت (سن-5
 كنترل تنظيمات دستگاه -6
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  علت و نحوه رفع   شرح عيب مشاهده شده  رديف 

 تعداد
مشاهده 

  شده 
آخرين 

  تاريخ

١  
دستگاه با قطع برق شهر آالرم 
نمي زند و اطالعات درمان را 

  نمي كند. بازيابي
(پايه دار) سوخته  2n2907ترانزيستور 

  ٢٢/١٠/٩٣  ١  است. و بايد تعويض شود.

٢  
دستگاه با خاموش كردن كليد 

اصلي برق، آالرم قطع برق شهر 
مي زند و اطالعات درمان را 

  نگه مي دارد.

ولت مربوط به نمايش وجود برق  ٦ترانس 
  شهر معيوب است و بايد تعويض شود.

)  
تواند مربوط به هر يك از  اين مشكل مي

ولت براي بورد كنترل  ٦اجزاي تامين اين 
باشد مانند سيم يا كانكتور اتصال. با 

گرفتن ولتاژ متناوب دو سر فيش ورودي 
اين ترانس روي برد كنترل مي توان به 

  مشكل پي برد)

٢١/١٠/٩٣  ٢  

در صورتي كه با ولتاژ گرفتن دو سر 
مشاهده ولت  ٣,٣ورودي رگوالتورهاي 
ولت وجود دارد  ٣,٥شود كه ولتاژ حدود 

روي بورد كه   D2احتمال دارد ديود
كارش جلوگيري از رفتن برق باتري 

ليتيومي به تغذيه مدار است خراب شده 
باشد و اتصال كوتاه شده باشد در اين 

و بعد  D1حالت برق باتري از طريق ديود 
اي كه خراب و اتصال كوتاه   D2ديود 

  ق اصلي بورد وصل مي شود.است به بر
اتصال كوتاه گرفتن دو سر    پس با تست

اگر ديود اتصال كوتاه بود بايد  D2ديود 
  تعويض شود.  

در صورتي كه با ولتاژ گرفتن دو سر 
ولت مشاهده  ٣,٣ورودي رگوالتورهاي 
ولت وجود دارد  ٣,٥شود كه ولتاژ حدود 

روي بورد كه   D2احتمال دارد ديود

  ١٨/١٢/٩٣  
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كارش جلوگيري از رفتن برق باتري 
ليتيومي به تغذيه مدار است خراب شده 

باشد و اتصال كوتاه شده باشد در اين 
و بعد  D1حالت برق باتري از طريق ديود 

اي كه خراب و اتصال كوتاه   D2ديود 
  است به برق اصلي بورد وصل مي شود.

اتصال كوتاه گرفتن دو سر    پس با تست
د اتصال كوتاه بود بايد اگر ديو D2ديود 

  تعويض شود.  
  

٣  
دستگاه در حالت كاركرد عادي 

ساعت ريست  ٥بعد از حدود 
  )crashمي كند(

ميكروكنترلر دستگاه نامرغوب  - ١
  است و بايد تعويض شود.

 ؛ ريستنرم افزار به بعد ١١توجه: از ورژن 
تاثيري در كاركرد  غير اراديشدن هاي 

  دستگاه ندارد.

٢٢/١٠/٩٣  ٢  

٤  
طول عمر  المپ هاي دستگاه 

ماند و اعداد  ذخيره نمي
نامربوط و خارج از رنج نمايش 

  مي دهد.

تا  ١٧/٩/٩٣نرم افزار دستگاه از تاريخ 
  اين مشكل را دارند. ١٣/١١/٩٣

است و  ٤ورژن اين ايراد در برنامه ي 
  برطرف گرديده است.

  
در غير اين صورت بورد تغذيه دستگاه 

  است و بايد تعويض شود. نامرغوب
براي دستگاه   Line Filterاز نويزگير 

  استفاده شود.

٢٢/١٠/٩٣  ٢  

بورد در ابتدا اصال پروگرم نمي  ٥
  شود

كه  RJ1-6اهم  k 10مقاومت هاي 
  مخصوص پورت پروگرمر هستند معيوبند.
بايد وقتي بورد خاموش است با اهم متر 

   كيلو اهم بودن آنها را چك نمود ١٠مقدار 
احتمال اتصال كوتاه بودن مقاومت ها 

  وجود دارد.

١٩/١٢/٩٣  ١  
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  روشن نشدن دستگاه   ٦

رتباط كابل برق به سوكت ورودي ا-1
  دستگاه كنترل گردد.

كنترل   1Aو3A يوزهاي بين راهي ف-٢
  گردد.

ريچ روي برد تغذيه بعملكرد صحيح -٣
  كنترل گردد.

ملكرد صحيح آي سي ع-٤
روي برد تغذيه   LM2575رگوالتور

 كنترل گردد.
  

    

  روشن نشدن المپها  ٧

روي برد  5Vملكرد صحيح رله هاي ع-١
  رله بررسي شود .

نترل عملكرد صحيح ترانزيستورهاي ك-٢
2N2219 . روي برد كنترل  

ترانس نترل عملكرد صحيح ك-٣
  الكترونيكي.

  

    

  يكسره شدن المپها  ٨

روي برد  5Vملكرد صحيح رله هاي ع-١
  رله بررسي گردد.

نترل  عملكرد صحيح ك-٢
  . رلهروي برد  2N2219ترانزيستور

  

    

  بازر كار نمي كند  ٩
 عملكرد صحيح بازر كنترل گردد.  - ١
بررسي  D2و D1عملكرد ديودهاي  - ٢

 شود.
با گرفتن ولتاژ بازر  SMDترانزيستور  - ٣

 دو سر بازر بررسي شود.
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روي برد LM 2575كنترل رگوالتور    از كار افتادن فن  ١٠

      تغذيه

صفحه ي نمايش به خوبي كار   ١١
  .مي كند اما فرمان نمي گيرد

از باز بودن قفل صفحه اطمينان  - ١
حاصل شود(با ريست نمودن؛ 
 قفل دستگاه در ابتدا باز است)

 LCDاتصال كانكتور سيم فلت  - ٢
 بررسي شود.

سالمت سيم فلت ال سي دي به  - ٣
 صورت شهودي بررسي شود.

در غير موارد باال؛ صفحه ي  - ٤
 لمسي بايد تعويض شود.

در غير موارد باال بورد كنترل  - ٥
شامل آي سي كنترلر تاچ 

اسكرين و يا ميكروكنترلر معيوب 
  مي باشد. 

    

١٢  
صفحه ي نمايش به صورت 

سفيد نمايش داده  صفحه ي
  مي شود

 crashممكن است ميكروكنترلر  - ١
شده و به خاطر وجود باتري 

back up  با خاموش و روشن
كردن هم از اين حالت بيرون 

 .نيايد
پس با فشردن دكمه ريست روي 

برد كنترل اين حالت را چك 
 نماييد.

با جدا نمودن سيم يكي از فن ها،  - ٢
و شنيدن صداي آالرم از سالم 

بودن ميكروكنترلر و فعال بودن 
(تغذيه صحيح و ...) آن مطمئن 
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شويد، اگر ميكرو كنترلر سالم 
بود؛ كانكتور ال سي دي را 

 بررسي كنيد.
در غير موارد باال ال سي دي بايد  - ٣

 تعويض شود.
 در غير موارد باال بورد كنترل بايد - ٤

  تعويض شود.
  

  علت و نحوه رفع عيب  مكانيك
دم كاركرد مناسب ترمز ع-١

  چرخها 
ال ترمز و يا شكستگي پد -١-١

  ترمز
دن پين پدال شخارج  -٢-١

  ترمز چرخ
  

  تعويض پدال ترمز و يا ترمز  -١
  تعويض و يا جازدن صحيح پين پدالها -٢
  تعويض چرخ -٣
  

  
(فصل  دستگاه سرويس داري ونگه ،بكارگيري نكات ذكر شده براي تعمير اسرويس كار ب توجه:

در صورتي كه با رعايت اين  سرويس دستگاه نمايد. ،جدول عيوب) مي تواند اقدام به تعمير و٤
  كان تعمير دستگاه در محل نباشد، دستگاه به كارخانه جهت تعمير ارسال گردد.مموارد ا
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  الكترونيكي و عوامل شكستقطعات  ) پنجمفصل 
  

  :خازن الكتروليتي آلومينيومي
معموال الكتروليت شميائي خازن هاي الكتروليتي پس از مدتي، خشك مي شود و منجر به نشتي آن مي 

گفته  ESRشود. به مرور اين نشتي جريان كه خود را در مدار به صورت يك مقاومت نشان مي دهد و به آن 
مي شود، باعث گرم شدن خازن مي شود. گرم شدن خازن به خشك شدن بيشتر آن منجر مي شود تا در 

  نهايت خازن الكتروليتي كارائي خود را به صورت كامل از دست مي دهد.

  چند عامل كه خشك شدن الكتروليت خازن ها را تشديد مي كند عبارتند از : 
 گرماي محيط كار خازن  
 زن ، هشدار به توليدكنندگان و نمايندگان: هميشه از خازن هاي نو استفاده كنيد.كهنه بودن خا 
 فركانس كاري باالي خازن : مانند خازن هاي منابع تغذيه سوئيچينگ 
 .كافي نبودن ظرفيت خازن براي ايفاي نقشي كه در مدار بر عهده دارد  

  
 SMD خازن

تعداد اليه هاي زيادي روي يكديگر تشكيل مي  SMDهاي  خازنكافي در  ظرفيت خازنيبراي دستيابي به 
به يكديگر جوش مي  به دو سر خازن اعمال شود، معموال اليه هابيش از حد مجاز  ولتاژيدهند، وقتي 

  خورند.
  ها همراه با اتصال كوتاه شدن مي باشد. خازنبه همين دليل خرابي اين 

  توجه:
اين  عمده وجود ندارد و يكي از خرابي هاي SMD ازنچند عدد خبرد كنترل فوتوتراپي تغذيه در قسمت 

  باشد. خازن هامي تواند اتصال كوتاه شدن اين  ،واحد
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  وريستور
از آنها  (Voltage Dependent Resistors)  ولتاژ به وابسته هايمقاومت  كه به عنوان وَريستورها

هاي حفاظت از مدارهاي الكترونيكي و سيستم شانشود، قطعات الكتريكي هستند كه وظيفه اصليياد مي
  .قدرت توسط جذب انرژي اضافي و تنظيم مقادير ناخواسته ولتاژهاي زودگذر (ناپايدار) است

هاي ها و پستدر نيروگاهكليدزني قطع و وصل و يا  تواند ناشي از رعد و برق ميولتاژهاي سريع و گذرا  
جمع شده در بدن انسان باشد  الكتريسيته ساكن از تخليهو يا حتي  باشد.، قدرت و يا مدارهاي الكترونيكي

توانند به طور مكرر عمل تنظيم و محدود كردن اين گونه ولتاژهاي كه وريستورها بدون خراب شدن مي
  .ناپايدار و زودگذر را انجام دهند
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. همچنين پارامتر ها شبيه خازن است و رقم آخر توان ده عدد را نشان مي دهد نحوه خواندن ولتاژ وريستور  
ميلي متر و  ٧به معني وريستور با قطر  zov07d471اول قطر وريستور را نشان مي دهد.به عنوان مثال 

  ولت است. ٤٧٠ولتاژ 
  

  ديود 
و از بين  ي مياني آنها مي سوزدماده ديود ها معموال در فركانس هاي پايين مدار باز مي شوند و در حقيقت 

نقاط تيزي  ،در فركانس هاي باال اتصال كوتاه مي شوند چرا كه در جريان هاي با نرخ تغييرات باال مي رود و
  .در پيوند ها ايجاد شده و عامل اتصال كوتاه مي شوند

به اتصال كوتاه آن مي لذا از آنجا كه مدارهاي ما فركانس بااليي دارند به احتمال زياد خرابي ديود منجر 
  شود. 

  
  ترانزيستور

  نيز به دليل داشتن پيوندهاي نيمه هادي شبيه ديود رفتار مي كنند. bjtترانزيستور هاي 
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  صفحه ي لمسي مقاومتي
 يهاهيال. ستا يفلز هيال دو شان،نيترمهم كه استشده ليتشك هيال چند از يلمس صفحه يفناور نيا در

 ئ،يش توسط يخاص نقطه در صفحه نيا يوقت. اندشده جدا هم از يكم فاصله با) فشار به حساس( يمقاومت
 صورت به صفحه حالت نيا در. گردنديم متصل گريكدي به نقطه آن در يمقاومت صفحات شود، لمس

 رييتغ. شوديم پردازش كنترلر، كي توسط كه كنديم رييتغ صفحه يكيالكتر انيجر و كرده عمل مقاومت
 صفحات نيب مقاومت اتصال، مكان و شده استفاده يهاميس تعداد برحسب كه است نحو نيا به انيجر

  .بود خواهد متفاوت

اومتي پيدا مي كنند قطع شدن مسير جريان آنها در اثر فشار زياد يا ايراد اصلي اي كه صفحات لمسي مق 
  شود.فرسايش در يك نقطه ي خاص است كه باعث از كار افتادن كامل آن مي 

  همچنين از مشكالت ديگر صفحه ي لمسي، قطعي در سيم فلت رابط (مخصوصا در نوع پودري) مي باشد.
  

 SMDسلف 
تعداد اليه هاي زيادي روي يكديگر تشكيل مي  SMDبراي دستيابي به اندوكتانس كافي در سلف هاي 

  ي به يكديگر جوش مي خورند.دهند، وقتي جرياني بيش از حد مجاز از سلف عبور داده شود معموال اليه ها
  به همين دليل خرابي اين سلف ها همراه با اتصال كوتاه شدن مي باشد.

  توجه:
وجود ندارد و يكي از خرابي هاي اين  SMDبرد كنترل فوتوتراپي يك عدد سلف  back lightدر قسمت 

  واحد مي تواند اتصال كوتاه شدن اين سلف باشد.
  سلف سيم پيچي

سلف سيم پيچي با عبور جريان بيش از حد مجاز معموال مدار باز مي شود چرا كه سيم هاي سلف در يك يا 
  چند نقطه مي سوزند و مدار را قطع مي كنند.

پس براي تست سلف مي توان از يك اهم متر استفاده كرد. در اين حالت سلف بايد از خود مقاومت ناچيز و 
  نزديك به صفر نشان دهد.
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  نحوه ي تنظيمات دستگاه فوتوتراپي جديد شم) فصل ش
  ٢٢٥ ٢٢٤ ٢٢٢مدل هاي 

براي تنظيمات دستگاه ابتدا روي  آيكون تنظيمات واقع در سمت راست و پايين صفحه ي اصلي  (پس از باز كردن قفل صفحه 
  لمسي ) كليك كنيد.

  مختص نمايندگان است قبل از ورود دستگاه از شما رمز ورود مي خواهد. از آنجا كه دسترسي به صفحه ي تنظيمات
  رمز خود را آهسته و شمرده شمرده وارد كنيد.

  در صورتي كه رمز چهار رقمي شما درست باشد، دستگاه به صورت خودكار وارد صفحه ي تنظيمات مي شود.
و تنظيم عمر المپ هاي تعويضي يير رمز ورود آيكون هاي تغبعد از ورود به صفحه ي تنظيمات از سمت چپ و باال به ترتيب 

  را مشاهده  مي كنيد.
نين در رديف پايين از سمت چپ به ترتيب  آيكون هاي تنظيم زمان قفل خودكار صفحه و كاليبراسيون سنسورهاي دما  همچ

 تغيير رمز عبور: ) ١-6  را مشاهده مي كنيد.
 چپ و باالي صفحه ي تنظيمات را لمس كنيد. براي تغيير رمز آيكون تغيير رمز واقع در سمت  
 ).صفحه ي كيبورد باز شده و از شما مي خواهد رمز جديد را وارد نماييدInter new password( 
  بعد از وارد كردن شمرده شمرده ي  رمز چهار رقمي جديد خود ؛ دكمه يOK  واقع در پايين صفحه ي كيبورد  را

 فشار دهيد.
  جديدي باز مي كند و از شما مي خواهد دوباره رمز جديد خود را براي تاييد و اطمينان از دستگاه صفحه ي كيبورد

 صحت ورود وارد نماييد.
  بعد از وارد كردن مجدد رمز چهار رقمي  دكمه يOK .را لمس كنيد 
  در صورتي كه دو عدد وارد كرده يكسان باشد پيغامpassword changed ر رمز مبني بر موفقيت آميز بودن تغيي

 با رنگ سبز نمايش داده مي شود.
  در صورتي كه دو عدد وارد شده در سري اول و دوم برابر نباشند پيغامInputs  aren’t  equal  مبني بر يكسان

 نبودن دو عدد با رنگ قرمز نمايش داده مي شود در اين حالت پسورد تغيير داده نمي شود.
 توجه : در تمام مراحل با استفاده از دكمه Delete  واقع در سمت راست و الالي صفحه ي كيبورد مي توانيد عدد

 وارد شده را يك مرحله پاك كنيد.
  همچنين در هر مرحله مي توانيد با استفاده از دكمه يcancel  واقع در سمت چپ و باالي كيبورد از مراحل تغيير

 يا ورود رمز خارج شويد.
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  تنظيم عمر المپ ها  ) ٢-6
عمر كاركرد هر المپ را با دقت دقيقه به صورت جداگانه محاسبه كند و بر حسب ، است به طور مستمراين دستگاه قادر 

  ساعت نمايش دهد.
در صورتي كه فرضا يك المپ بنا به هر دليلي معيوب شود و نياز به تعويض پيدا كند بعد از تعويض المپ مربوطه ، نماينده 

  كند. Resetشود و عمر المپ مربوطه را به عمر كامل آن موظف است وارد صفحه ي تغيير عمر المپ ها ب
  نحوه ي تغيير عمر المپ بدين صورت است:

 صفحه ي تنظيمات آيكون مربوط به تغيير عمر المپ ها را لمس كنيد تا صفحه ي عمر المپ ها باز شود. رد 
 س كنار آنها تيك بخورد.ي كه تعويض نموده ايد را لمس كنيد تا چك باكدر اين صفحه روي المپ يا المپ هائ 
  دكمه يReset .را لمس نماييد 
 )در مدل  ٣٠٠٠٠عمر المپ مربوطه به ماكزيمم خودLED.شارژ مي شود ( 
  براي بستن صفحه ، با زدن دكمه يOK .تنظيمات را ذخيره كنيد 
  توجه در صورتي كه دكمه يOK .را نزنيد تغيير تنظيمات ذخيره نمي شود 

  تنظيم زمان قفل اتوماتيك صفحه  ) ٣-6
به منظور جلوگيري از دستكاري تنظيمات توسط اشخاص غير متخصص در بيمارستان و همچنين جلوگيري از لمس سهوي 

ي لمسي بعد از مدت معيني از ه به جايي يا موارد ديگر؛ دستگاه طوري طراحي شده كه صفح ي لمسي دستگاه در جا صفحه
  ي نمايش قفل مي شود. آخرين زمان كار با صفحه

داده مي شود  ايين سمت راست صفحه ي اصلي نمايشقفل بودن يا باز بودن صفحه ي نمايش با آيكون شبيه قفل در پ
همچنين در نزديكي زمان قفل صفحه ي نمايش نور پس زمينه كم مي شود و تا قفل صفحه به كمترين ميزان خود مي رسد 

  ا نمايش دهد.تا به صورت واضح قفل شدن دستگاه ر
توجه : در صورتي كه زمان قفل دستگاه فرا رسد تمام پنجره هاي ديگري كه غير از صفحه صلي باز باشند بسته خواهند شد و  

  دستگاه به صفحه ي اصلي باز مي گردد.
يين سمت راست براي باز كردن قفل صفحه بايد انگشت خود را به مدت چند ثانيه به صورت مداوم؛ روي آيكون قفل واقع در پا

  اه كار كرد..قفل باز در آيد و بتوان با دستگ صفحه ي اصلي نگه داريد تا شكل آيكون به صورت
واقع در رديف پايين و سمت   Lock Timeoutمدت زماني كه بعد از كار نكردن، صفحه قفل مي شود؛ با استفاده از آيكون 

  چپ پنل تنظيمات قابل تنظيم است.
  تيك صفحه:امان قفل اتونحوه ي تنظيم مدت زم

  ثانيه تغيير مي كند.  ١٨٠يا  ٩٠يا  ٣٠با هر بار دست زدن روي اين آيكون مقادير بين 
  دقيقه دست نخوردن صفحه ؛  قفل مي شود. ١,٥ثانيه يا همان  ٩٠به طور مثال دستگاه بعد از 
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  هاي دما كاليبراسيون سنسور ) ٤-6
انه كاليبره شده اند. ليكن در صورتي كه به مرور زمان، كاليبره ي سنسوري سنسورهاي دما و دستگاه به صورت كامل در كارخ

به هر دليل (مثال تغييرات فيزيكي سنسور يا تغييرات فيزيكي مدار اندازه گيري يا ...) تغيير كرد؛ نماينده مي تواند از قسمت 
  ليبره كند.كاليبراسيون واقع درصفحه ي تنظيمات؛ براي حصول دقت مورد نظر، سنسور را كا

  نحوه ي كاليبره سنسورها:
  را لمس نماييد.  Calibrationدر پنل تنظيمات آيكون 

بار وجود دارد كه به راحتي مي توان آن را جا به جا كرد نقطه ي وسط اين ها  در صفحه ي كاليبراسيون باز شده دو اساليدر
ستره ي تغيير درجه قابليت تغيير دارد يعني گ ٠,١به مفهوم صفر مي باشد و به طرف راست و چپ هر كدام سه درجه با دقت 

  + مي باشد. ٣تا  -٣اين اساليدرها از 
و در پايين آن مجموعه ي كاليبره ي سنسور   Skin Calibrationوست در قسمت باال مجموعه ي كاليبره ي سنسور پ

  دماي هوا وجود دارد.
  نحوه ي كاليبراسيون:

 سوري كه بايد كاليبره شود را در نزديك ترين حد ممكن كنار يكديگر مي چسبانيم و و سن در ابتدا ترمومتر مرجع
 گذاريم.در محيطي آرام ( ترجيحا و در صورت امكان بنماري) مي 

  بعد از گذشت چند ساعت و اطمينان از ثابت و آرام بودن محيط اندازه گيري ، دماي ترمومتر مرجع را با دماي
 سنسور كه در سمت چپ نمايش داده مي شود مقايسه مي كنيم.

 .توجه دماي سنسور پوست در باال و دماي سنسور دماي هوا در پايين نمايش داده مي شود 
 به سنسور مورد نظر را طوري جا به جا مي كنيم كه دماي نمايش داده شده توسط دستگاه با  اساليدر بار مربوط

 دماي ترمومتر مرجع يكي بشود.
 ) بعد از حصول اطمينان دكمه ي پايين اساليدر سنسور مربوطهApply air/skin Calibration را فشار مي (

 دهيم تا تغييرات ذخيره شود.
 طي كاليبره ي جديد براي ان سنسور لحاظ مي شود.از اين به بعد تحت هر شراي 
  توجه : با استفاده از دكمه پايين صفحه با عنوانReset to factory Calibration  كاليبراسيون مي توانيد تمام

  نجام شده در كارخانه بازگردانيد.را به كاليبراسيون ا
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 ليست لوازم  يدكي) هفتمفصل 
  

  Description  Code  قطعه/مجموعه
ال اي دي المپ 

  فوتوتراپي
  

Phototherapy LED 
lamp 

3131036009  

  ON/OFF switch  3131025500  كليد خاموش  و روشن
 Membrane panel  3118000110  ممبرانپنل 

3118000111 
3118000112  

  Control Board  2247050000  برد كنترل
  power supply Board  2247040000  برد منبع تغذيه 

 Relay board 2247000000  رله برد
  Buzzer  3131081000  بازر

١٠٠چرخ ترمز دار  Castor With brake 0952000000 
١٠٠چرخ بدون ترمز   Castor Without brake 0935000000 

 Air sensor 3123010005 سنسور هوا 
 Skin sensor 3123010007 سنسور پوست 

LCD  با تاچ مقاومتي
  بدون درايور

LCD+resistive touch 3126200000 

 


