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Quick guide    Maintenance                                                        Blood Gas Analyzer 

 . درب را تا آخر به سمت باال بکشیددرب را ببندید و اهرم روی  (4

 شنوید. شده باشد صدای کلیک می اگر درب به طور نرمال بسته
 . روشن کردن1
تغذیه فلش مموری یا کابل شبکه را از آناالیزر روشن کردن سوئیچ لطفاً قبل از (1

 جدا کنید.
آداپتور تغذیه را به پورت تغذیه متصل کنید و سوئیچ تغذیه در پشت آناالیزر را (2

 روشن کنید.
 صفحه اصلی پدیدار می گردد. ،که بوت شدن کامل گرددبه محض این(3

 

 

 نصب کاغذ چاپگر .2
که در باالی قسمت پشتی آناالیزر  PUSH( روپوش چاپگر را فشردن دکمه 1

قرار دارد باز کنید و رول کاغذ را همان طور که در شکل زیر نشان داده شده 
 (جهت رول کاغذ) است قرار دهید.

 
 
 

 
 
 
 

 

یه خروجی چاپگر خارج نشده باشد. درب ( مطمئن شوید که لبه کاغذ از ناح2
 چاپگر را ببندید. کاور

  تریجرتعویض کا 3.
dgeritrCa یده باشد پیام زیر منقضی گرد هریک از علل تریج بهرزمانی که کا

edriExp .به صورت اتوماتیک نمایش داده می شود 
 . عمر مفید کارتریج منقضی گردیده است.

 . تعداد تست باقی مانده کارتریج صفر شده باشد.
برای ریستارت . آناالیزر مدت زمان طوالنی تری نسبت به زمان قابل قبول 

 کارتریج خاموش بوده است.
 < Menu  :برای خارج کردن کارتریج در حال استفاده قبل از تاریخ انقضاء

Remove Cartridge .را انتخاب کنید پیام نصب کارتریج ظاهر می گردد  

( درب کارتریج را باز کنید، دستورالعمل نشان داده شده در صفحه نمایش را 1
  .استفاده شده را از آناالیزر خارج سازید اجرا کنید. کارتریج

به  تا شنیدن صدای کلیک درب کارتریج را با فشردن اهرم روی درب کارتریج
 سمت پایین باز کنید. 

 وش کارتریج جدید را بردارید.درپ( 2

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

دستورالعمل نشان داده شده در صفحه نمایش را اجرا کنید، کارتریج جدید را ( 3
 آناالیزر کنید. وارد

اتوماتیک تشخیص بصورت کارتریج را  RFIDعات الیزر اطالآنا ( به محض اینکه5
این  کارتریج آغاز می گردد. Warming upمعتبر باشد  RFIDعات الو اط هدد

 دقیقه طول می کشد. 25مرحله حدود 

 . کالیبراسیون4
 هاگر سنسور وضعیت دچار اشکال گردد یا مشکلی در نتیجه نمونه ها وجود داشت

 کالیبراسیون دستی را طبق عملیات زیر انجام دهید: باشد

  Menu → Run Cal 1 or Run Cal 2 

 دانلود اطالعات کارتریج .5
1)Menu → Status → Cartridge  را برای کپی اطاعات کارتریج به فلش

 مموری انتخاب کنید.
آخرین نتایج در . )عات کارتریج به صورت نزولی به نمایش در خواهند آمدالاط)2
را  COPYمت بزنید و دکمه العات کارتریجی که میخواهید عالاط (.د قرار دارنالبا

 فشار بدهید.
 یزر کنید.الآنا USBفلش مموری را وارد پورت (3
 امل شد فلش مموری را خارج سازید.زمانی که کپی اطاعات ک(4

ل فلش مموری به کامپیوتر عات کپی شده را بعد از اتصاالشما می توانید اط
 ببینید.

  Removable Disk → “Analyzer S/N_Cartridge S/N.zip” file 

(ex. G11111_101131-1-1.zip) 
 

 . خاموش کردن6
 

هت نگهداری از دستگاه و یا زمانی که دستگاه به مدت تنها جرا آناالیزر 
. کارتریج را در حین خاموش کردن طوالنی استفاده نمی شود خاموش کنید

  و یا وقتی دستگاه خاموش است از دستگاه خارج نکنید.
ر ج ددر زمان استفاده از یک کارتریج خاموش است کاتریاگرچه تغذیه برق 

 یزر زیر می تواند ریستارت گردد:الشرایط ریبوت شدن آنا
 

 ، برق قطع شود ونماده است یا در پروسه کالیبراسیویزر در وضعیت آال. آنا
 تا یک ساعت وصل گردد.

یزر در حال تحلیل یک نمونه است برق قطع شود و تا بیست دقیقه ال. آنا
 وصل گردد.

ریستارت  QCدر حین اندازه گیری  . کمتر از یک ساعت از زمان قطع برق
 برد. دقیقه زمان می 10کارتریج بصورت نرمال حدود 

 
1) Menu > Shutdown Analyzer  را انتخاب کنید. پیام خاموش شدن ظاهر

 می شود.
 گیرد. را بزنید. ریستارت اتوماتیک صورت می Yesدکمه (2
 تا زمان اتمام ریستارت صبر کنید.(3

را با آناالیزر ظاهر گردید  ”Turn off the analyzer“زمانی که پیام (4
 یزر خاموش کنید.الآنا پشتدر ن دکمه فشرد
سبب از بین دستگاه دستورالعمل خاموش کردن  درصورت رعایت نکردن 

 رفتن اطاعات و آسیب به قطعات می گردد.
 

 

 

 

 

 

 

. For further detail, please refer to the operator’s manual of i-Smart 311 Blood Gas Analyzer. 
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