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 CE 0917 ایه مته جایگسیه راَىمای کامل عملکرد دستگاٌ ومی باشذ .         

 

 شمارٌ             وام قطعٍ                                                                   شرح
 دستگیرُ                                                   جْت جابجایی دستگاُ                  1

 ٍلت 220ٍلت یا آداپتَر  12رابط شارش                                                   جْت شارش با شارشر                  2

 دکوِ باز کردى قفل ّلذر دیَاری                      جْت جذا کردى دستگاُ از ّلذر دیَاری                 3

 ٍرٍدی دستگاُ                                             رابط بیي دستگاُ ٍ جار                 4

 ّلذر جار یکبار هصرف                                    ًگِ دارًذُ جار یکبار هصرف                                               5

 پایِ                                                          هحافظت از دستگاُ در برابر فشار/ لغسش/ ّذایت          6

 لَلِ ساکشي                                                                                  

 ریل لَلِ ساکشي                                           ّذایت لَلِ ساکشي                 7

 گیرُ لَلِ ساکشي                                           ًگِ دارًذُ لَلِ ساکشي ٌّگام عذم استفادُ                8

 غالف لَلِ ساکشي                                          ًگِ داشتي اًتْای لَلِ ساکشي                9

1 

2  3 4 5 6 7 8 

10 9 

 تًجٍ:
 باشذ! ایه مته جایگسیه راَىمای کامل دستگاٌ ومی   

برای اطالع کامل از دستًرالعمل کار با دستگاٌ، مطالعٍ وسخٍ جامع دفترچٍ   

 السامیست. ACCUVAC Lite/Proراَىمای 

 ضذ عفًوی کردن جار ي زاوًیی خاکستری روگ آن : 

 

ابتذا آًْا را در آب گرم ّوراُ با هَاد شَیٌذُ هالین شستشَ دادُ ٍ سپس جْت ضذعفًَی ًوَدى،  .1

 تَاًیذ با دستوال تویس هَاد را رٍی سطَح آًْا کشیذُ ٍ بَسیلِ آب هقطر آبکشی کٌیذ. هی

درجِ  95تَاى جار ٍ زاًَیی خاکستری رًگ را در دهای کوتر از  جْت ضذعفًَی حرارتی، هی .2

 گراد شستشَ ًوَد. ساًتی

 121دقیقِ با بخار آب  20تَاى جار ٍ زاًَیی خاکستری رًگ را طی حذاقل  برای استریل کردى، هی .3

 درجِ استریل ًوَد.

 پاکسازی ي ضذ عفًوی کردن دستگاٌ

 ضذ عفًوی کردن لًلٍ ساکشه:

لَلِ ساکشي را در آب گرم ّوراُ با هَاد شَیٌذُ هالین شستشَ دادُ ٍ سپس جْت ضذعفًَی ًوَدُ، هی 

تَاًیذ هَاد را با فرچِ رٍی سطَح آى کشیذُ ٍ بِ ٍسیلِ آب هقطر آبکشی کٌیذ. )لَلِ ساکشي قابل 

 اتَکالٍ ٍ استریلیساسیَى ًوی باشذ.(
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 آماده ساسی دستگاه

  نصب دستگاه :

گزدد. تٌْا کافیست تاتزی دستگاُ را پیش اس   ایي دستگاُ در حالت آهادُ تکار تحَیل هشتزی هی

 ACCUVAC Lite/Proاٍلیي تار استفادُ کاهالً شارص ًواییذ )رجَع شَد تِ ًسخِ کاهل دفتزچِ 

 (.34صفحِ“ شارص کزدى تاتزی دستگاُ” 2-3-4تخش 

 اتصال به منبع تغذیه:

 .تزای شارص دستگاُ آى را رٍی ّلذر دیَاری لزار دّیذ 

 ٍلت، تا تزق شْز شارص گزدد. 222تَاًذ تا اتصال تِ آداپتَر  دستگاُ ّوچٌیي هی 

  نصب پایه دستگاه

ای لزار دّیذ کِ تخش سیزیي دستگاُ لاتل دستزسی  دستگاُ را تِ گًَِ .1

 تاشذ.

ی تاال سوت راست  . پایِ پالستیکی خاکستزی رًگ دستگاُ را تِ گَش2ِ

 جا تشًیذ )هطاتك شکل(.

  

 ّای راست ٍ پاییي تِ دستگاُ فشار دّیذ تا جا تزٍد. .  پایِ را در لسوت3

 

 ی هزتَط تِ پایِ دستگاُ را در گَشِ تاالیی سوت چپ جا تشًیذ.  .  سائذ4ُ

تار تٌظین ًواییذ. اس تاال هزکش کیسِ ساکشي  -2.8. دستگاُ را رٍشي کزدُ ٍ هیشاى ساکشي را رٍی 6   

 را فشار دّیذ تا کاهالً تاس شَد.

 . ساًَیی سفیذ رًگ را جا تشًیذ.7   

 . شلٌگ یکثار هصزف ساکشي را تِ ساًَیی سفیذ رًگ هتصل کٌیذ.8   

 . تِ ساکشي اداهِ دّیذ.9  

 اخطار!

 در معالجات بلند مدت، فواصل سمانی ارائه شده توسط ساسنده 

 را رعایت نمایید.

 هشدار:

 خطز بزوس آسیب بز اثز عدم ضدعفونی مناسب دستگاه!

* عذم رعایت دستَرالعول اجزای ضذعفًَی هی تَاًذ سثة تزٍس آسیة تِ تیوار ٍ یا ٍرٍد خسارت تِ 

 دستگاُ، اجشاء ٍ یا لَاسم آى گزدد.

 هشدار:

 * ًشت هَاد ساکشي هی تَاًذ هَجة تزٍس عفًَت در تیوار یا کارتز شَد.

 * ّوَارُ حیي ساکشي اس دستکش هٌاسة استفادُ ًواییذ.

 * جار را تا احتیاط جذا ًواییذ.

* ّزگش اس لَاسم یکثارهصزف دستگاُ هجذداً استفادُ ًکٌیذ. استفادُ دٍتارُ اس لَاسم یکثار هصزف هوکي 

 است تز عولکزد دستگاُ تاثیز ًاهطلَب گذاشتِ ٍ تِ آى آسیة ٍارد کٌذ.

 * دستگاُ ٍ هتعلمات آى را پس اس استفادُ تزای ّز تیوار ضذ عفًَی ًواییذ.

 نکات ایمنی
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 اتصال جار کیسٍ یکبار مصرف

          

 . شلىگ ارتباطی بیه دستگاٌ ي جار را بٍ دستگاٌ متصل ومایید. 1

 

 

 

 

. سر دیگر شلىگ ارتباطی را بٍ رابط خاکستری روگ مًجًد بر ريی 2

 جار متصل کىید.

 

 

 . لًلٍ یکبار مصرف ساکشه را از طریق زائدٌ ياقع بر ريی رابط1

 سفید روگ کیسٍ ساکشه، جدا کىید.  

 

 

 

 

 . يريدی ريی کیسٍ ساکشه را بٍ يسیلٍ درپًش سبس روگ ببىدید.2

 

 

 

 . دستگاٌ را خامًش کىید.3

 

. بٍ يسیلٍ دستگیرٌ، کیسٍ ساکشه را از داخل جار بیرين کشیدٌ ي دير 4

 بیاودازید.

 . یک کیسٍ ساکشه جدید باز کردٌ ي درين جار قرار دَید.5

 وصب َلدر شلىگ ساکشه تعًیض کیسٍ ساکشه یکبارمصرف

 

قسمت باالی َلدر شلىگ ساکشه را بٍ سمت چپ دستگاٌ 

 فشار دَید تا صدای کلیک جا افتادن آن شىیدٌ شًد.

 

 * تًجٍ  !
 حیه اوجام ساکشه مًارد زیر را در وظر داشتٍ باشید :

 دقیقٍ از دستگاٌ استفادٌ وکىید. 06* بیش از 
 * میسان شارش باتری را مرتباً بررسی ومًدٌ ي در صًرت لسيم دستگاٌ را شارش ومایید.
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 انجام ساکشن

. اًتخاب هیساى ساکطي هَرد ًیاز: تا یکی از اًگطتاى، اًتْای تاز فرهاى اًگطتی را هسذٍد ًوَدُ ٍ  1

تار  1تا  0هیساى ساکطي هَرد ًیاز را از  طریق درجِ ساکطي اًتخاب ًواییذ. )هیساى ساکطي از 

 تِ طَر پیَستِ قاتل تٌظین است(

. تا اًگطت ٍرٍدی دٍم َّا را تر رٍی فرهاى اًگطتی هسذٍد کٌیذ. در ایي حالت دستگاُ هکص 2

 دارد.

در صَرت ًیاز: ٍرٍدی دٍم َّا را رٍی فرهاى اًگطتی تاز ًواییذ. در ایي حالت ساکطي هتَقف هی 

 ضَد.

 * از تاتیذُ ضذى ضلٌگ ّا جلَگیری کٌیذ، چرا کِ ایي عول سثة کاّص هکص دستگاُ هی ضَد.

 . تعذ از ّر تار استفادُ از دستگاُ، کیسِ ساکطي یکثار هصرف را تعَیض ًواییذ.3

* در صَرت پرضذى کاهل کیسِ یکثار هصرف فیلتر ضذ تاکتری هتَرم ضذُ ٍ هَجة تَقف هکص 

 دستگاُ هی ضَد. 

* در صَرت ًفَر هَاد ساکطي تِ داخل دستگاُ از آى استفادُ ًکردُ ٍ تا ضرکت هِ ضکي سازُ 

 تواس تگیریذ.

 عولکرد را اجرا کٌیذ  . تست4

 

 . جار را از سوت تاال داخل ّلذر قرار دّیذ.3

 

 

 

 . کیسِ ساکطي  را تاز کردُ ٍ آًرا در جار قرار دّیذ. کیسِ ساکطي تایذ  4

 قرار گرفتِ ٍ درب کیسِ ساکطي تطَر کاهالً ایسٍلِ  تِ طَر کاهل داخل جار

 رٍی جار تستِ ضَد.

 

 

 تٌظین ًواییذ ٍ از تاال کیسِ ساکطي  -bar 0.8. دستگاُ را رٍضي کٌیذ ٍ هیساى ساکطي را رٍی 5

 ضَد. را فطار دّیذ. در ایي حالت کیسِ ساکطي تاز هی

 . تا اًگطت، راتط سفیذ رًگ را هسذٍد ًواییذ.6

 . کیسِ ساکطي تایذ تطَر کاهل تاز ضَد تا ایٌکِ طرفیي آى تِ راحتی رٍی پایِ قرار گیرد.7

 . لَلِ یکثارهصرف ساکطي را تِ راتط سفیذ رًگ هتصل کٌیذ.8

 .  در صَرت لسٍم دستگاُ را خاهَش کٌیذ.9

 . آزهَى تررسی عولکرد را اجرا کٌیذ .10

 

نصب ” 4-4-4بخش   ACCUVAC Lite/Pro)برای اطالعات بیشتر، به نسخه کامل دفترچه 

  رجوع شود(. 44صفحه ” جار یکبارمصرف
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 نشانگر وضعیت باتری

 

 

 

 

 

 

 

* ًطاًگر ٍضعیت ضارش بر 

رٍی پٌل فرهاى دستگاُ 

 باضد. قابل هطاّدُ هی

 

 3* ایي ًطاًگر ضاهل 

سبس ٍ یک  LEDچراغ 

 چراغ قرهس است.

 

ًطاًگر 

ٍضعیت 

ضارش 

 شرح مفهوم وضعیت باتری

سبس ضوارُ  LEDتٌْا 

 رٍضي است 1

سبس ضوارُ  LEDتٌْا 

 رٍضي است 2

 3سبس ضوارُ  LEDتٌْا 

 رٍضي است

قرهس ضوارُ  LEDتٌْا 

 رٍضي است 4

در صَرتی ضارش طَالًی  

قرهس ضوارُ  LEDهدت 

 رٍضي هی ضَد 4

ضارش باتری در حدٍد 

% است100  

ضارش باتری در حدٍد 

% است60  

ضارش باتری در حدٍد 

% است40  

% 10ضارش باتری کوتر از 

 )باتری را شارژ کنید(

 عور باتری توام ضدُ. 
 )باتری را تعویض کنید(

 اتصال کیف لوازم جانبی

. بٌدّای چسبی کیف لَازم جاًبی را از داخل حلقِ ّای 1
 هَجَد رٍی دستگاُ عبَر دّید.

 

 . بٌدّای چسبی را بِ زیر کیف لَازم جاًبی هحکن کٌید.2

 روشن و خاموش کردن دستگاه

 روشن کردن دستگاه :    

. با استفادُ از دکوِ رٍضي/خاهَش دستگاُ را رٍضي کٌید.1  

. ًطاًگر ٍضعیت ضارش هیساى ضارش باتری را ًوایص هی دّد.2  

 . ًطاًگر عولگر دستگاُ رٍضي هی ضَد. در ایي حالت دستگاُ آهادُ استفادُ هی باضد.    3

 خاموش کردن دستگاه :

ثاًیِ فطار دّید.  2. دکوِ رٍضي/خاهَش دستگاُ را 1  

. چراغ عولکرد دستگاُ خاهَش خَاّد ضد.2  

 شارژ باتری

در صَرتی کِ باتری دستگاُ بِ طَر کاهل خالی ضَد بِ آى آسیب جدی ٍارد  توجه:
 ضدُ ٍ ظرفیت ًگْداری ضارش آى بِ ضدت کاّص هی یابد ٍ باید تعَیض گردد.

 
 * ٌّگاهی کِ ًطاًگر ٍضعیت ضارش قرهس ضد دستگاُ باید حتواً ضارش گردد. 

 
ٍلت بِ برق ضْر  220* برای ضارش باتری، دستگاُ رٍی ّلدر دیَاری قرار دّید ٍ یا بَسیلِ آداپتَر

 هتصل کٌید.
 

WEINMANN 

6 5 


	pub1.pdf
	pub2.pdf
	pub3.pdf
	pub4.pdf
	pub05.pdf
	pub06.pdf

