
 

KANMED WARMER

درجه یا آب مقطر تا  35تشک مخصوص دستگاه را از آب ولرم  .1

 تثبیت کنندهنقطه مشخص شده پر کنید و همراه آب محلول 

 را به تشک اضافه کنید و  (water conditioner)آب 

 را بگیرید .هوای تشک حباب های 

بیشتر پر تشک  MAXIMUMمراقب باشید که تا نقطه  *

هرروز  یعنی  کمتر نشودنیز  MINIMUMو آب از نقطه شود 

 میزان آب درون تشک را تست کنید تا نشتی نداشته باشد .

 از برخورد اشیای تیر با تشک پرهیز کنید و همیشه میزان آب درون تشک را چک و نشتی ها را کنترل کنید . .2

 بیشتر از یک سال قابل استفاده نیست . تثبیت کنندهتشک با اضافه شدن محلول  .3

درون تخت  باالرا مانند شکل   NESTحفظه پشتی تشک قرار دهید وآشیانه و همان هیتر دستگاه را درون م .4

  . قرار دهید

 قرار دارد ، آن ها را متصل کنید . برق و سیم هیتر دستگاه زیر کنترل یونیتورودی کابل  .5

 متصل کنید و سر دیگر سنسور را به نوزاد متصل کنید . سنسور دستگاه را به کنترل یونیت .6

 دستگاه را به برق متصل کنید . .7

بعد از متصل کردن دستگاه به برق چراغ روی دکمه پاور شروع به چشمک زدن می کند که این حالت  .8

Standby . دستگاه می باشد 

 انجام می دهد و وارد عملیات درمان  Self Test ا فشردن کلید پاور دستگاه روشن می شود و عملیاتب .9

 .می شود 

 .دهیدشما می توانید نوع تشک را تغییر  در حین عملیات .

 دمای هدف  .1

 دمای هدفنمایشگر رسیدن به  .2

 دمای  ثبت شده به وسیله سنسور دستگاه .3

 پارامترهای مربوط به سنسور دستگاه و هشدار .4

 حد باالی  دما برای هشدار .5

 نمایشگر وضعیت دمای هشدار .6

 حد پایین دمای هشدار .7

 نوع تشک مورد استفاده .8

 وضعیت دمای تشک مورد استفاده .9

 دستگاهوضعیت  برق  مورد مصرفی   .10

 کنترل یونیت
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 صفحه نمایش .1

 اول برای قفل صفحه کلید دستگاه .2

 وارد شدن به منو .3

 چراغ نمایشگر پاور .4

 دکمه پاور برای روشن و خاموش کردن دستگاه .5

دکمه جهت ها )دومین دکمه قفل صفحه کلید و  .6

 تنظیم دمای هدف(

 ساکت کردن صدای هشدار .7

 چراغ چشمک زن هشدار .8

 حدپایین دما برای هشدار .9

 حد باالی دما برای هشدار .

 ی تشک باالتر از دمای هدف است یا دمای اندازه گیری دما  .1

 . است حد باالی هشدارباال تر از توسط سنسور 

 است  یا دمایاندازه گیری به دمای هدف رسیده  ی تشک دما .2

 . شده توسط سنسور بین حد باال و پایین هشدار است

 یا دمای  اندازه گیری  کمتر از دمای هدف استی تشک دما  .3

 . شده توسط سنسور پایین تر از حد دمای پایین هشدار است

 . با دمای هدف اختالف دارد °°0/8تشک بیشتر از  دمای .4

 یعنی اندازه دما  دمای تشک حالت نورمال دارد .5

±0/8°C  می باشددمای هدف . 

 . با دمای هدف اختالف دارد °°0/8کمتر از دمای تشک  .6

 

ثانیه نگه داشته و بعد دکمه  5را  لید باید دکمه آبی رنگ روی کنترل یونیتبرای قفل کردن صفحه ک .7

 عمل می کنیم جهت پایین روی صفحه کلید را فشار دهید و برای باز شدن قفل هم به همین شکل

می توان با فشردن دکمه منو وارد منوی دستگاه شد که توصیه می شود  Standbyفقط در حالت  .8

 . این کار فقط به وسیله کارشناس شرکت انجام شود

و تشک و هیتر دستگاه از پاک کننده های مجاز مانند اتیل الکل می  کردن کنترل یونیتبرای تمیز  .9

 . کرد توان استفاده 
  

 

 

 

 

 

 

 


