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 240V AC  -  50~60 HZ~210 برق ورودی دستگاه

 %35 حداکثرطوبت

 © 50+~10- حداکثر دما

TSP700 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سنسور نمایش دما

 و درمان حافظه ذخیره زمان استفاده

 دو حالتهمیزان تابش امکان تعیین 

 ذخیره و نمایش زمان کارکرد المپ ها

 آالرم صوتی

 پشتیبانساعت داخلی به همراه باتری 

 با راندمان باال LEDپنل های بهره گیری از 
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 :هشدارهای اولیه 

 ندهید قرار موادتزریقی و داروها یا و اشتعال قابل گازهای مجاورت یا معرض در را دستگاه هیچگاه. 

 است الزامی نوزاد بدن دمای مرتب گیری اندازه. 

 نمایید اجتناب فتوتراپی دستگاه نور به مستقیم کردن نگاه از. 

 آن،دستگاه دادن ازحرکت قبل دقیقه ده حداقل یا ندهید، حرکت را آن است روشن دستگاه هنگامیکه در 

  .نمایید خاموش را

 قرارندهید نورخورشید مستقیم تابش یا و برودتی یا گرمایشی وسائل مجاورت در را دستگاه هیچگاه. 

 می شود توصیه نوردرمانی هنگام بند چشم و شورت از استفاده. 

 کنید اجتناب دستگاه روی آوردن فشار از. 

 کنید اجتناب )و بدنهنمایشگرو  کلید صفحه(تیز نوک اجسام آوردن فشار از. 
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 راه اندازی اولیه:

 کیف خارج نمائید. دستگاه را از داخل .1

کابل برق را به دستگاه متصل کنید)دقت کنید که کابل کامال محکم در جک  .2

 پاور قرار گرفته باشد( و سپس به پریز برق متصل کنید.

قرار داده و آن را جهت اندازه گیری دمای  USBکابل سنسور را در سوکت  .3

 نزدیک نوزاد در مجاورت او و در داخل تونل قرار دهید.

پاور را بزنید و منتظر بمانید تا بعد از نمایش لوگو شرکت طراحان سیستم کلید  .4

پنل مانیتورینگ نمایش داده شود.حال میزان دما ،ساعت فعلی و سایز پارامترها 

 قابل روئیت می باشند.

را  STARTمی توانید زمان درمان مورد نیاز را به ساعت وارد نموده و کلید  .5

 د.فشار دهید تا درمان شروع شو
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 تمیز کردن دستگاه:

جهت تمیز کردن دستگاه از مواد شوینده،الکل و ... استفاده نشود و تنها با استفاده از 

 پارچه نرم مرطوب به آب به آهستگی رول بدنه و نمایشگر کشیده شود.

دارای محافظ نمی باشد از تمیزکاری مستقیم جدا  LEDدر مدل هایی که پنل های 

ها و در نتیجه تغییر  LEDخودداری کنید،چرا که وارد نمودن فشار سبب کج شدن 

و از کار افتادن کامل پنل  LEDزاویه تابش خواهد شد،همچنین احتمال قطع شدن 

 ،درصورت وارد نمودن فشار زیاد وجود دارد.

 

 محل مناسب قرارگیری دستگاه:

حرکت نکردن دستگاه در زمان کار با صفحه کلید،آن را روی سطح کامال مسطح هت ج

قرار دهید و تا حده امکان در قسمت زیری پایه ها پارچه نرم پهن نمائید تا دستگاه 

 مناسب پنل ها تا نوزاد تغییری نکند.سر نخورد و فواصل 

بخاری و شوفاژ از قرار دادن دستگاه در مجاورت سیستم های گرم کننده مانند 

همچنین در محلی که تردد زیاد است و احتمال ریختن آب یا سایر خودداری کنید.

 مایعات وجود دارد قرار نگیرد.

 دستگاه را در محلی قرار دهید که نور آن در طول درمان نوزاد مزاحم سایر افراد نباشد.

 

 

 

 



 TSP700استفاده دستگاه فتوتراپی نوزادان مدل  راهنمای

www.Tarrahansystem.ir 

 بیمار با دستگاه: فاصله

نوزاد را به نحوی زیره دستگاه قرار دهید که از دو طرف فصله یکسانی داشته 

 باشد،در این شرایط فاصله استاندارد تا پنل ها رعایت خواهد شد.

فاصله تا پنل باالیی فاصله کودک به واسطه قراردادن تشک و... سبب کم شدن 

 نشود.

 حمل و نقل دستگاه:

جهت حمل و نقل ارائه شده است.قبل از قرار یک عدد کیف  TSP700همراه دستگاه 

کابل سنسور و برق آن را جدا نمائید و آنها را ، دادن دستگاه داخل کیف مخصوص 

دستگاه را به نحوی حمل نمائید که پایه ها در قسمت مربوطه قرار دهید. گانهجدا

عمود بر سطح زمین باشد و از برعکس کردن دستگاه به دلیل وارد شدن فشار به 

 صفحه کلید و نمایشگر خودداری نمائید.

دقت کنید که در زمان جابه جایی به هیچ عنوان ضربه یا فشاری متوجه دستگاه نشود 

 و این عمل کامال با احتیاط انجام شود.
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 :اولیه دستگاه عیب یابیراهنمای 

نوزاد را زیره دستگاه قرار ندهید تا مشکل  توجه:در صورت مشاهده هر گونه مشکل 

 کامال برطرف گردد.

 دستگاه روشن نمی شود:

 به درستی در جک پاور قرار گرفته است. ورودی مطمئن شوید که کابل برق 

  درپوش فیوز را خارج نموده و وضعیت فیوز شیشه ای را بررسی نمائید،در

 سوختن فیوز با پشتیبانی تماس بگیرید.صورت 

 آن را جهت تعمیر به  ووارد زیر دستگاه را روشن نکنید در صورت مشاهده م

 شرکت ارسال نمائید:

 .قسمتی از بدنه دستگاه سیاه شده یا تغییر رنگ مشاهده می شود 

  بویی که حاصل از گرم شدن قطعه داخلی دستگاه است استشمام می

 شود.

  احساس می شود قطعه ای در داخل دستگاه جدا شده و در زمان حرکت

 دادن دستگاه ایجاد صدا می نماید.

 خوانا و نادرستی را نمایش می دهد یا کیپد عمل نمی گر اطالعات نانمایش

 کند.

 .از داخل دستگاه صدای اتصال جریان الکتریکی به گوش می رسد 

  بازر دستگاه صدا می دهد و دستگاه خاموش شده و دیگر اجازه روشن شدن

نمی دهد:دما از حده مجاز عبور کرده است و به دلیل کاهش راندمان درمان 

 درجه سانتیگراد( 28-29ستی دما به حده استاندارد برگردد)بای
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  ساعت دستگاه مقادیر دقیقی نشان نمی دهد و بعد از تنظیم مقادیر با

خاموش شدن دوباره به حالت قبلی بر می گردد:باتری پشتیبان داخلی باید 

 توسط کارشناسان تعویض شود.

 لی شنیده می شود در زمان فشردن شاسی استارت/استپ صدای رله های داخ

 ولی پنل ها روشن نمی شوند:برد راه انداز پنل ها دچار مشکل شده است.

  در قسمت نمایش دما عالمتNO  نمایش داده می شود:درصورتی که کابل

متصل است،درصورت نمایش اسن عالمت بایستی  USBسنسور به سوکت 

 سنسور تعویض گردد..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 :TSP700 کار با رابط کاربری دستگاهسریع راهنمای 
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 نمایش دمای محیط نوزاد بر حسب درجه سانتیگراد

توسط باتری –نمایش ساعت فعلی 

پشتیبان داخلی در زمان خاموش شدن 

 دستگاه به کار خود ادامه می دهد

زمان واقعی کارکرد المپ ها 

 جهت بررسی عمر مفید 

با  –نمایش زمان نوردرمانی 

فعال و با  STARTفشردن 

 –نمایش زمان مورد نیاز جهت معالجه  می ایستد STOPفشردن

 توسط پزشک معالج تنظیم می گردد

 صفحه اصلی

 منوی اصلی

  UP/DOWNانتخاب عملیات توسط کلید های - 

 OKورود به گزینه انتخابی توسط کلید - 

در زمان تعویض المپ ها تایمر زمان 

 کارکرد بایستی بازنشانی گردد

در صورت استفاده از دماسنج های 

جیوه ای سنسور الکترونیکی 

 داخلی را می توان غیر فعال نمود.

توسط این گزینه می توان 

 قدرت نوردهی را تعیین نمود.

صدا )هشدارهای صوتی،صدای صفحه 

 فعال می شود.کلید و.. ( فعال یا غیر 

 حرکت نشانگر به سمت باال -

 افزایش مقدار متغیر-

- 
شانگر به 

ت ن
حرک

ن
ت پایی

سم
 

-
ش مقدار متغیر

کاه
 

 استفادهشروع زمان  -

)شمارتده شروع به شمارش می 

 کند و نوردرمانی آغاز می شود(

 پایان زمان استفاده -

)شمارتده می ایستد و 

 نوردرمانی متوقف خواهد شد(

 ورود به منوی تنظیمات -

 پیمایش افقی -

 تایید گزینه های انتخابی-

 بازنشانی دستگاه -

 )دستگاه ریست می شود(
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ینه ها به انتخاب توجه:جهت محافظت از تنظیمات اصلی دستگاه موارد برخی از گز

را برای تمامی  5عدد ورود رمز عبور می باشد و در صورت مشاهده  کاربر دارای رمز

 اعداد وارد نمائید.


