طریقه استفاده از دستگاه انکوباتور مدل 111
دستگاه را توسط کلید

روشن کنید .در این حالت تنها قسمت کنترل هوای

داخل محفظه فعال میگردد .با کلیدهای

دمای داخل محفظه را تنظیم

کنید .دمای داخل محفظه پس از  30دقیقه به حالت پایدار درمیآید.

در حالت کنترل دمای داخل محفظه اگر نیاز به دمای بیش از  37درجه باشد

میتوانید با فشار دادن دکمه

دما را تا  39درجه تنظیم نمایید .در این حالت

هشدار نوری نشان دهنده حالت ویژه ،فعال میگردد.
در صورت نیاز به کنترل دمای بدن نوزاد ،دکمه

را فشار دهید تا قسمت

کنترل دما توسط حسگرپوستی فعال گردد .در این حالت میتوانید با دکمه های
دمای داخل محفظه را تنظیم نمایید .در صورتی که حسگر پوستی به بدن

نوزاد متصل باشد نمایشگر ،دمای بدن نوزاد را نشان میدهد.

اگر نیاز به تنظیم رطوبت داخل محفظهباشد ،ابتدا کشوی منبع آب رابه سمت

بیرون بکشید و منبع آب را به آرامی خارج کنید و آن را با آب مقطر پرکرده و در
جای خود به طوری که سوپاپ آن در محل خود قرار گیرد قرار دهید .کلید فعال

سازی قسمت رطوبت را فشار داده و درجه رطوبت نسبی را با کلیدهای
تنظیم نمایید .نمایشگر ،درصد رطوبت داخل محفظه را نشان میدهد.

هشدار

 :SEN.Fاگر در مدار حسگر اختاللی بوجود آید این هشدار فعال می گردد.

 :Overheatاگر دمای حس شده توسط حسگر دما بیش از  39/3شود ،این
هشدار فعال میگردد.

در صورتیکه  30دقیقه  ،پس از تنظیم کردن دستگاه دمای داخل محفظه و دمای
تنظیم شده به وسیله کاربر بیش از  2درجه باشد ،هشدار  A.S.Dفعال میگردد

با فشار دادن کلید

نیم ساعت دیگر به دستگاه فرصت تنظیم دما میدهد.

 :F.Fدر صورت از کار افتادن فن این هشدار فعال می گردد ،و سیستم گرم کننده

از کار می افتد.
حسگر دما را روی شکم نوزاد (در ناحیه کبد) قرار دهید و از چسب ضد حساسیت
استفاده نمایید و همچنین از قرار دادن حسگر پوستی در مقعد نوزاد اجتناب شود.

اگر دمای بدن نوزاد (در صورتی که حسگر پوستی به بدن نوزاد متصل باشد) بیش
از 38.5درجه شود  Overheatفعال می شود.

در صورت خالی بودن منبع آب ،هشدار  L.Wفعال میگردد.
در صورت خالی بودن باطری پشتیبانی چراغ پاور چشمک میزند.
دستگاه باید هر  6ماه یکبار توسط نمایندگان مجاز خدمات توسان ،سرویس
وکالیبره گردد.

