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 ایمنی و انطباق  .1

 شرایط محیطی  1.1

 سرپوشیده محیط   مورد استفاده   مکان

 گراد درجه سانتی   35 ~ 15 دمای کارکرد 

 رطوبت نسبی ) %85 ~ 5) رطوبت عملکرد 

 متر 3000زیر   ارتفاع عملیاتی

 

 کارتریج و لوازم  1.2

هیچ گونه تعهد یا ضمانتی را در رابطه با دقت و صحت    .دهد  تغییر  استفاده از کارتریج یا لوازم غیر معتبر ممکن است عملکرد و نتایج را  

یی  اندازه گیری ها و یا هرگونه صدمه به دستگاه به طور مستقیم یا غیر مستقیم ناشی از استفاده از کارتریج ها یا لوازم دیگر غیر از آنها

 .تولید می شود ، بر عهده نمی گیردشرکت    که توسط

 

 

 الزامات برق  1.3

 240Va.c. -10%, +10%~100 دامنه ولتاژ ورودی

 A max. at 90Va.c. Input 1.5 جریان ورودی 

 to 63 Hz 47 فرکانس خط 

 

 الزامات برق ، آداپتور برق . 1.3.1

 :ور برق که دارای مشخصات زیر است استفاده کنیدتفقط از سیم برق ارائه شده و آداپ

 

 سیمه استفاده شود.   3   سیم برق 

 آداپتور برق 
Input: 100 ~ 240 Va.c., 1.5 A, 50/60 Hz 

Output: +24 Vd.c., 2.7 A 

برای اتصال سیم برق  های برق مناسب  تبدیل   در صورت لزوم ، از دوشاخه یا .دوشاخه و پریز برق بر اساس کشورها متفاوت است

.ارائه شده به پریز استفاده کنید



 

 

 داکیومنت   درنمادها  1.4

 شرح  نماد 

 
 ید. احتیاط کن .خطر احتمالی عفونت :خطر بیولوژیکی

 
 . باید از دستورالعمل های ارائه شده پیروی کنید   :احتیاط

 

 نمادها در لیبل دستگاه  1.5

 شرح  نماد

 
 CEعالمت  

 
 آزمایشگاهی دستگاه تشخیص  

 
 . با دستورالعمل استفاده کنید

 
 . نماینده مجاز در جامعه اروپایی

 شماره سریال  

 
 . باید از دستورالعمل های ارائه شده پیروی کنید   :احتیاط

 سازنده کارخانه   

 محدودیت دما  

 شماره کاتالوگ  

 سری ساخت  

 
 . است  یکاف  <n>تست    یبرا 

 
 تاریخ انقضا 

 
 خطر بیولوژیکی 

 

 

اسقاط  الکترونیکی را در ضایعات خانگی  /این عالمت نشان می دهد که شما نباید این محصول برقی

توزیع کنندگان این محصول در اتحادیه اروپا اقدامات الزم را برای رعایت ضایعات تجهیزات   .کنید

 (WEEE).  الکتریکی و الکترونیکی انجام داده اند 

 چاپگر  

 DCپورت   

 خاموش   

 روشن   



 

 

   گواهینامه .1.6

i-Smart 300   دارای استانداردها و گواهینامه های زیر است : 

 

 CEگواهینامه  .1.6.1

i- Smart 3 0 ه    0 ی م ال ع ا ر  د ه  ک ت  س ا ی  ی ا پ و ر ا ی  ا ه ل  م ع ل ا ر و ت س د ا  ب ق  ب ا ط -iم SENS   ت س ا ه  د م  . آ

 

 استاندارد تجهیزات رادیویی  .1.6.2

EN 300 330 V2.1.1 (2016-11) 

مگاهرتز و سیستم های حلقه القایی در محدوده   25کیلوهرتز تا   9تجهیزات رادیویی در محدوده فرکانس     (SRD)دستگاههای برد کوتاه  

 مگاهرتز  30کیلوهرتز تا   9فرکانس  

 

 دستورالعمل اتحادیه اروپا  .1.6.3

 هیزات پزشکی تشخیص آزمایشگاهیدر مورد تج 1998اکتبر   27پارلمان و شورای اروپا در    EC/98/79دستورالعمل   •

در مورد هماهنگ سازی قوانین کشورهای عضو در ارتباط   2014آوریل  16اروپا  پارلمان و شورای  EU/2014/53دستورالعمل  •

 )EC (OJ L 153, 22.5.2014, p 62/1999/5   با در دسترس قرار دادن تجهیزات رادیویی در بازار و لغو دستورالعمل

 

 استانداردهای ایمنی .1.6.4

• EN 61010-1: 2010   ( ویرایش سوم ( 

 الزامات ایمنی تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری ، کنترل و استفاده از آزمایشگاه 

 لزامات عمومی ا:  1قسمت  

 

• EN 61010-2-101: 2002 

 آزمایشگاه الزامات ایمنی برای تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری ، کنترل و استفاده از  

 (IVD)  الزامات خاص تجهیزات پزشکی تشخیصی آزمایشگاهی    :  101-2قسمت    

 

• EN 61010-2-081: 2001 / A1: 2003 

 الزامات ایمنی تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری ، کنترل و استفاده از آزمایشگاه 

 اتوماتیک برای تجزیه و تحلیل و سایر اهداف الزامات ویژه تجهیزات آزمایشگاهی اتوماتیک و نیمه   :  081-2قسمت  



 

 

 

 EMC استاندارد  .1.6.5

• EN 61326-2-6: 2013 

  EMC  الزامات  -  تجهیزات الکتریکی برای اندازه گیری ، کنترل و استفاده از آزمایشگاه

 (IVD)  تجهیزات تشخیص آزمایشگاهی  -  الزامات خاص  :  6-2قسمت   

 

 FCC بیانیه مطابقت   .1.6.6

 .است    FCC  قوانین 15این تجهیزات آزمایش شده است و مطابق با بخش  

 

 (WEEE) ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی  .1.6.7

فقط در اتحادیه اروپا    مطابقت دارد.این دستورالعمل   (EU/2012/19)دستورالعمل    WEEE  این محصول با الزامات عالمت گذاری

 . اتحادیه اروپا اقدامات الزم را برای پیروی از ضایعات تجهیزات الکتریکی انجام داده اند  توزیع کنندگان این محصول در .معتبر است

تجهیزات و لوازم جانبی الکتریکی ، هنگامی که به پایان عمر خود می رسند ، باید جدا از سایر زباله ها مطابق الزامات ملی جمع آوری  

 .تماس بگیرید    i-SENS دستورالعمل با  لطفاً برای   .و بازیافت شوند

WEEE    حاوی موادی است که به طور بالقوه برای محیط زیست و سالمت انسان خطرناک هستند  . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 بررسی اجمالی  .2

 . ارائه می دهد    i-Smart 300    دستگاهمروری بر    این بخش

 

 İ-Smart 300کاربرد  2.1

300Smart -i    یک سیستم خودکار است که   *pH   ، 2pCO  ، 2pO  ،cNa+  ،cK+  ،-cCl      ،+2cCa    و هماتوکریت را

 .در کل خون اندازه گیری می کند

 .  یا محیط آزمایشگاهی در نظر گرفته شده است    ICUبرای استفاده در محیط    محصولاین  

 

 İ-Smart 300  اجزای 2.2

 

 

 کارتریج دستگاه 

 

 

 کاغذ چاپگر  راهنمای اپراتور 

 

 

 آداپتور                                                                           سیم

  تمامی پارامترها توضیح داده شده است.   ،* در ضمیمه یک



 

 

 یاندازه گیرقابل  پارامترهای  -3-2

 فهرست می کند.دستگاه و همچنین محدوده وضوح اندازه گیری را   جدول زیر پارامترهای قابل اندازه گیری توسط  

 

 وضوح  محدوده اندازه گیری  محدوده گزارش  واحد  پارامتر 

pH  6.500 ~ 8.000 6.000 ~ 8.000 0.001 

pCO2 mmHg 5.0 ~ 150.0 0.0.0 ~ 250.0 0.1 

pO2 mmHg 500~700 0 ~ 800 1 

cNa+ mmol/L 80 ~ 200 20 ~ 250 1 

cK+ mmol/L 1.0 ~ 20.0 1.0 ~ 60.0 0.1 

cCa2+ mmol/L 0.25 ~ 5.00 0.25 ~ 15.00 0.01 

cCl- mmol/L 50 ~ 150 20 ~ 250 1 

Hct  ٪ 10 ~ 70 5 ~ 75 1 

 پارامترهای محاسبه شده - 2- 4

 

 محدوده ورودی  واحد  شرح  پارامتر 

pH (T) 
 Phاصالح دما  

 
6.000 ~ 

8.000 

pCO2(T) 
 pCO2 mmHgاصالح دما  

0.0.0 ~ 250.0 

cHCO3 
 mmol/L کربنات غلظت بی  

0.0 ~ 99.0 

cHCO3-(std) 
 mmol/L غلظت بی کربنات استاندارد 

0.0 ~ 99.0 

BE (B) 
 mmol/L خون   مازاد   بیس

-50.0 ~ 50.0 

BE (ecf) 
 mmol/L مایع اضافی خارج سلولی مازاد    بیس

-50.0 ~ 50.0 

ctCO2 
 CO2 mmol/L  غلظت کل  

0.0 ~ 99.0 

pO2(T) 
 pO2   mmHg  اصالح دما  

800 0 0 

pO2(A-a) 
gradient 2Op arterial-Alveolar mmHg 

700 0 0 

ctHb 
 غلظت هموگلوبین کل

g/dL 
0.0 ~ 28.0 

sO2 
 اشباع اکسیژن 

 % 
0 ~ 100 

 mmol/L فاصله آنیون فاصله آنیون
0 ~ 75 

cCa2+(7.4) 
 تنظیم شده   pH   7.4   غلظت کلسیم یونیزه شده با

mmol/L 
 

0.22  5.58 

 

 

 



 

 

 مشخصات عملیاتی   -5-2

 خون  نوع نمونه 

 هپارین پادبند 

 میکرولیتر     100 حجم نمونه 

 سرنگ یا لوله مویرگی ظرف نمونه 

 تنفس نمونه معرفی 

 ثانیه 50 زمان اندازه گیری 

 درجه سانتی گراد    0.2 ± 37.0 دما اندازه گیری 

 ) رسانایی سنجیپتانسیومتری ، آمپرومتری ،  )الکتروشیمیایی   روش اندازه گیری 

 اتوماتیک یا دستی تنظیم

 درجه سانتی گراد    35 ~ 15 دمای کارکرد 

 ) رطوبت نسبی)   85 ~ 5 رطوبت عملیاتی 

 متر   3000زیر ارتفاع عملیاتی

 هرتز    Va.c.   ،50/60 240 ~ 100 منبع تغذیه

 درجه سانتی گراد    50 ~ 20- دمای ذخیره سازی 

 )رطوبت نسبی)   90 ~0 رطوبت ذخیره سازی 



 

 

 دستگاه مشخصات   -6-2

 GHz processor / 2 GB RAM / 8 GB flash storage 1.6 کامپیوتر داخلی

 Windows® Embedded Standard 7 (OS)  سیستم عامل  

 صفحه لمسی  ،  TFT-LCD  اینچ  8 نمایشگر 

 ( قابل مشاهده )داخلی  630nmقرمز    LEDاسکنر لیزری   اسکنر بارکد 

 

 

 

RFID Reader 

13.56MHz RFID reader/writer )built-in) 

 1 :کالس -

 مگاهرتز  13.56 :باند فرکانس  -

 ASK   :  نوع مدوالسیون -

 1ch   :تعداد کانال -

 داخلی  PCB  آنتن الگوی   :نوع آنتن -

   dBμA/m@10m 22.9-: قدرت انتقال  -

 ) داخلی)اینچی    2  چاپگر حرارتی چاپگر 

 ) میلی متر 50 :میلی متر ، قطر 57 :عرض )کاغذ حرارتی   کاغذ چاپ 

 USB (4-port), Serial (RS-232), LAN (RJ45 Ethernet), VGA پورتهای خروجی 

 

 آداپتور برق 

AC-DC Power supply (IEC/EN 60950-1 

approved) Input : 100 ~ 240 Va.c.,1.5 A, 50/60 Hz 

Output : +24 Vd.c., 2.7 A 

 Vd.c.  ،2.7 A 24 + ورودی برق 

 (ضربه آهسته ( 4A فیوز داخلی

 باتری داخلی 

14.8 V, 4.4 Ah )Lithium-ion cell: 

4S2P)   

 ساعت  2  حداکثر :زمان تخلیه

 عمر باتری 

 سیکل، شارژیا دشارژ میشود.   300ظرفیت باطری در    20%

   1زمانی که زمان تخلیه کمتر از  )کاهش یافت     %50  به   باطری  هنگامی که ظرفیت

 .کنید  تعویض   )ساعت می شود

 . بسته به شرایط عملکرد ، عمر باتری ممکن است بسیار متفاوت باشد

 مشخصات فیزیکی  -7-2

 دستگاه    -1-7-2

 mm 394 ارتفاع 

 mm 257 عرض 

 mm 252 عمق 

 kg 7.1 وزن

 کارتریج    - 2- 7- 2

 mm 148 ارتفاع 

 mm 182 عرض 

 mm 100 عمق 



 

 

 kg 1.7 وزن

 نرم افزار  .3

 نصب نرم افزار  -3-1

 : باشد  دستگاه    نیاز به نصب مجدد نرم افزار بر رویبه دالیل زیر  ممکن است  

i. برای عیب یابی سیستم عامل خراب ، نصب مجدد مورد نیاز است . 

ii. به روز رسانی به آخرین نسخه مورد نیاز است . 

 : برای نصب نرم افزار ، موارد زیر مورد نیاز است

 ) در صورت لزوم توسط سازنده ارائه می شود) با نرم افزار عامل      USBدرایو فلش   •

 USB  صفحه کلید با رابط   •

 دستگاه خالی برای بارگیری داده ها از      USBدرایو فلش   •

 

 پشتیبان گیری از داده ها  -3-2

قبل از انجام   .آنالیزور از بین می روندهنگامی که یک نرم افزار جدید نصب یا نصب مجدد شود ، تمام داده های ذخیره شده در  

 ، هرگونه نصب  

 کرده اید. خالی ذخیره      USBدرایو فلش    اطمینان حاصل کنید که تمام داده های کارتریج ذخیره شده در آنالیزور را در یک  •

این مقادیر پس از نصب   .آناالیزر را ثبت کنید    (Sample, QC, Instrument, Print or Interface Setup)   مقادیر •

 . نرم افزار بازنشانی شوند و داده ها باید دوباره به صورت دستی وارد شوند

•  

 آماده سازی برای نصب  -3-3

 : مراحل زیر را قبل از نصب انجام دهید

 .کارتریج نصب شده را از آناالیزر خارج کنید . 1

 . به یک درایو فلش خالی بارگیری کنید  دستگاه  برای بازیابی اطالعات در رایانه شخصی ، داده های کارتریج را از   . 2

3 .   "Shutdown analyzer"    هنگامی که آناالیزر   .را از منو انتخاب کرده و اجازه دهید تا تحلیلگر مراحل خاموش شدن را طی کند

 .ظاهر می شود ، سوئیچ قدرت پشت آناالیزر را خاموش کنید "کردن آنالیزر  خاموش"مجدداً راه اندازی می شود و پیام  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 روش نصب نرم افزار  -3-4

 دهد:می    نشان  را    دستگاه    مراحل زیر روش نصب نرم افزار بر روی

 فلش  پس از خاموش شدن دستگاه ، صفحه کلید و درایو .1

USB ( با نرم افزار عامل)   را به پورت هایUSB   موجود

 .پشت یا کنار آناالیزر وصل کنیددر  

 

 قرار دهید. روشن  در حالت  کلید پاور آناالیزر را   .2

 

 را فشار دهید. F11هنگام بوت شدن سیستم کلید   .3

 

که   .4 با    "Boot Menu"هنگامی  را  فلش  درایو  شد،  ظاهر 

  ENTERاستفاده از کلید های جهت دار انتخاب و با کلید  

 (Ex: SanDisk Cruzer 1.26)تایید کنید.  

 

را نشان می     Progress Status   ،100٪   وقتی پنجره .5

 . دهد ، سیستم به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود

 

است،  در حالی که راه اندازی مجدد سیستم در حال انجام   .6

را خارج    i-Smart300پورتینگ    USB  نرم افزار عملیاتی

 نمایید. 

 

 

 

 

  Status Check   پس از اتمام راه اندازی سیستم ، صفحه   .7

 . ظاهر می شود 

 

به    Status Checkچک کنید که همه آیتم های موجود در  .8

 کلیک کنید   "EXIT"رنگ سبز درآمده باشند، سپس روی  

را   (زرد ، نارنجی یا قرمز)اگر صفحه نمایش وضعیت دیگر  

 شرکت فنون طب فرتاک تماس بگیرید   نشان می دهد ، با  

 

پس از اتمام راه اندازی سیستم ، روی جعبه متن در زیر  .9

 .شماره سریال ابزار کلیک کنید

 

 



 

 

هنگامی که صفحه کلید روی صفحه ظاهر می شود ، شماره   . 10

 .سریال پیوست شده روی بدنه اصلی دستگاه را تایپ کنید

 . را فشار دهید   "Enter"   سپس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درستی    تأیید کنید که کادر متن زیر شماره سریال ابزار به   . 11

 .را فشار دهید     "Enter"  پر شده است ، سپس دکمه

 . آناالیزر به طور خودکار راه اندازی مجدد می شود

 

 

 

 

 

 

 

 .دقیقه طول می کشد 5تا   3پیکربندی سیستم   . 12

 

نقطه  نشان   7صفحه بارگذاری نرم افزار عامل باید   . 13

 که هر هفت نقطه سبز هستند  مطمئن شوید   .دهد

 

 

 

 . عامل ظاهر می شود  سیستم   الآمدنصفحه اصلی پس از با . 14

 

. عامل را بررسی کنید  سیستم    عملکرد   . 15



 

 

 
 کالیبراسیون صفحه لمسی  -3-5

 :در صورت لزوم ، مراحل زیر را برای کالیبراسیون صفحه لمسی انجام دهید

 

iii.    را خاموش کرده و راه اندازی مجدد را شروع کنیددستگاه. 

 

iv.   نقطه سبز رنگ لوگوی“i-smart 300”    بار    4را

 بصورت پیوسته لمس کنید تا به رنگ سبز درآید. 

 

 

 

 

 

 

v.   صفحه لمسی ظاهر    برنامه کالیبراسیون   صفحه اولیه برای

 . می شود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

vi.   طبق دستورالعمل های نمایش داده شده روی

صفحه ، مراحل کالیبراسیون صفحه لمسی را  

 .انجام دهید

 

vii.   هنگامی که کالیبراسیون صفحه لمسی به پایان

اندازی مجدد  رسید ، آناالیزر به طور خودکار راه  

. می شود
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 اصول کارتریج  . 4

   İ-Smart 300  نمای کلی کارتریج -4-1

کارتریج های   .است )شیرها ، لوله ، نمونه گیر و ظرف دفع)شامل تمام سنسورها ، محلول ها و سایر مواد مصرفی      i-Smart 300  هر کارتریج  

:نمودار زیر ویژگی های عملکردی را نشان می دهد .به سرعت برداشته و تعویض کرد  بایدفرسوده یا منقضی شده را  

 

 

 
 

 کارت سنسور 

 

   2Calشیر 

پمپ سوپاپ   لوله های  

) 3شیرهای کیسه ای )  

 

سوپاپ هوا  

1Calشیر

 نمونه گیر

 

 .رتریج را نشان می دهدکانمودار زیر چیدمان داخلی هر  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارت سنسور  

 

 

 

 

 لوله های پمپ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نمونه گیر 

 asteکیسه  

 

 

 

 

 

 

 

1Calشیر   

ادریچه هو  

ارنس محلول    

1Calمحلول    

 

2Calمحلول    

 

 

 

 

 

 

alسوپاپ  
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 کارتریج های موجود  -4-2

اطالعات دقیق در مورد ظرفیت   .تست در دسترس هستند 300تا   50در ظرفیت های      i-Smart 300کارتریج های یکبار مصرف   
 . کارتریج در دفترچه راهنمای کاربر موجود است

 

 

4-3-   RFID   کارتریج 

RFID    حاوی اطالعاتی در مورد غلظت محلولهای کالیبراسیون موجود در کارتریج ، نوع کارتریج ، اطالعات انقضا ،    کارتریج

 . می باشد  ؟؟شماره سریال و شماره الت

 

 

 نگهداری و ماندگاری کارتریج  -4-4

   .  YYYY.MM.DD است:تاریخ انقضاء هر کارتریج به شرح زیر مشخص شده   .ماه است 6ماندگاری کارتریج ها از تاریخ تولید  

 . کارتریج ها را فریز نکنید .درجه سانتی گراد نگهداری کنید 25 ~ 15کارتریج ها را بین  

 

 

 فرکانس کالیبراسیون  -4-5

 :.را نشان می دهد    i-Smart 300  جدول زیر فواصل کالیبراسیون و زمان آنالیزور    

 

 عمر کارتریج

 ) پس از گرم شدن)

 فاصله کالیبراسیون 

 

Cal 1 

 

Cal 2 

25 ~ 85 min.   دقیقه  15هر   دقیقه  5هر 

85 min. ~ 4.5 hr.   دقیقه  45هر   دقیقه  15هر 

4.5 hr. ~ 24 hr.   ساعت  1.5هر   دقیقه  30هر 

24hr. ~ until expired   ساعت  4.0هر   دقیقه  30هر 
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 غلظت گاز و الکترولیتها در محلولهای کالیبراسیون -4-6

 

Parameter Gas Cal 1 solution Gas Cal 2 solution 

pH 7.400 6.900 

pCO2 36.0 mmHg 64.0 mmHg 

pO2 185 mmHg 0.0 mmHg 

Na+ 143 mmol/L 96 mmol/L 

 
+ 

4.2 mmol/L 7.2 mmol/L 

Cl- 124 mmol/L 84 mmol/L 

Ca2+ 1.05 mmol/L 0.25 mmol/L 

 

• Gas Cal 1 محلول کالیبراسیون (pO2 , pCO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, بافر ، نگهدارنده و سورفاکتانت) 800 mL    

• Gas Cal 2 محلول کالیبراسیون (pO2 , pCO2, Na+, K+, Cl-, Ca2+, بافر ، نگهدارنده و سورفاکتانت) 100 mL 

 180 mL (NH4Cl, AgNO3 and surfactant) محلول رفرنس •

 

 

 

 خارج نمودن و امحاء کارتریج  -4-7

 ؟؟:شده و در موارد زیر جایگزین می شود  جدا    کارتریج باید از دستگاه

 رسیده باشد.   تعداد باقی مانده استفاده از کارتریج به صفر •

 بوده باشد.   ساعت خاموش 1آناالیزر بیش از   •

 

رعایت مقررات  کارتریج با  .  محلول وجود دارد. هرگز درپوش کارتریج را بر روی محل جدا شده مجددا نصب نکنیدخطر نشت  

 کنید.  خارجآزمایشگاهی ، به صورت ایمن  
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   یو نگهدار سیسرو  . 5

 هیاول  یو نگهدار  ریتعم -5-1

 مجاز ندارد:  ریتعم نیبه تکنس یازیانجام شود و ن یبه صورت دوره ا د یبا ریز یو نگهدار ریتعم یاساس یروشها

 کاغذ چاپگر  ضیو تعو جیکارتر ضیتعو •

 . دیکن ضیو چاپگر را تعو جیصورت لزوم کاغذ کارتر در •

 

 کردن   ز یتم  - 2- 5

 زیهنگام تم  دیکن  زیرا تم  زریبه خون آلوده شوند. بعد از هر بار استفاده ، آناال  مکن استم  زریآناال  ی، کاور سمپلر و صفحه لمس   سطح

محافظ   ی شود. در صورت لزوم ، لباس ها  یریتا از عفونت جلوگ  دیاستفاده کن  یکیالست  ا ی مصرف    کباری   ی از دستکش ها  شهیکردن ، هم

 .دیبپوش یمنیا نکیع   ا ی ی شگاهیآزمامناسب مانند کت 

 . دیزیکردن ، همه زباله ها را دور بر زیمقررات پس از تم مطابق

 

 پیشگیزانه   یو نگهدار  ری تعم - 3- 5

i-SENS  سال برای دستگاه انجام دهید. برای این کار طبق موارد زیر عمل کنید:  3میکند سرویس پیشگیرانه را هر  توصیه 

 است: دستگاه خاموش هنگامی که .1

 دیکن زیو گرد و غبار را تم دیروکش را بردار 

  دیکن  ضیتعو ای. در صورت لزوم سفت د یکن یشل شده را بررس ی ها چیپ 

 

 است: دستگاه روشنهنگامی که   .2

  دیمراجعه کن 5.4 بند)به بروید  سیحالت سروبه( 

 د یکن یرا بررس یباتر تیوضع 
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 رینمونه گ چی، سوئ جیدرب کارتر چی)اتصال سنسور ، سوئ  دیکن یها را بررس چیسوئ ( 

 ری، قفل درب ، قفل نمونه گ  4-،   3-،  2-،   1- یبرق  ریسوپاپ ها و قفل ها )ش( 

 دیتست موتور پمپ را انجام ده . 

 ی را انجام دهید. کنترل حرارت تست 

 

 مجددا دستگاه در حالت خاموش .3

  .قطعات را تعمیر یا تعویض نمایید 

 شود ریتعم یکیالکترون ا ی ی از دستگاه برداشته شود تا قطعات برق دیبا  ی: بسته باترهشدار

 دیدوباره مونتاژ کن . 

 

 مجددا دستگاه در حالت روشن  .4

  .عملکرد سیستم را تست کنید



 

 

 دستگاه  تی وضع  -5-4

 یاجمال  یبررس . 1

i-Smart 300 تیتوان در وضع یرا م Analyzer Status  .اجرا کردAnalyzer Status شود:  ی استفاده م ریموارد ز یبرا 

  سنسور  گنالیسبررسی 

 زر یماژول کارت سنسور و دماسنج آناال  یدما یبررس 

 یباتر تیوضع یبررس   

 جینصب کارتر یبررس   

 درب سمپلرو  جیدرب کارتر شدنبسته شدن/باز یبررس  

 

 دستگاه  تیبه وضع  یدسترس . 2

 :Analyzer Statusبه  یدسترس یبرا

Press Menu > Status > Analyzer Status?? 

 

 



 

 

 

 Analyzer Status  تیدر وضع  ونیبراسیروال کال  ی اجرا . 3

 نقطه اجرا شود. 2 اینقطه  1 ونیبراسیتا کال د یرا فشار ده Run Cal 2 ای Run Cal 1 دکمه

توان در صفحه   ی را م Cal2 ای  Cal1 یحسگر در محلول ها یها گنال یقرار دارد ، پاسخ س یدر حالت عاد ونیبراسیکه کال یحال در

Analyzer Status .کنترل کرد 

 

  

 شرح 

 

 مقدار

 مقدار معمولی

 

warm-up 

Ready, Cal1 or 

Recovery Warm-up 

 

Cal2 

 

 pH raw signal -512 ~ 512 -100 ~ 0 -50 ~150 < Cal1 + 30 
 

 pCO2 raw signal -1024 ~ 

1024 

0 ~ 150 -50 ~150 < Cal1 - 12 

 

 pO2 raw signal -409 ~ 409 0 ~ 200 0 ~ 70 0 ~ 10 
 

 
+ 

Na raw signal -512 ~ 512 -150 ~ 0 0 ~ 200 < Cal1 - 10 
 

 
+ 

K raw signal -512 ~ 512 -150 ~ 0 -100 ~ 100 < Cal1 + 16 
 

 
2+ 

Ca raw signal 
-512 ~ 512 -100 ~ 0 -50 ~ 150 < Cal1 - 16 

 

 
- 

Cl raw signal -512 ~ 512 0 ~ 100 0~ 100 < Cal1 + 11 
 

 Hct raw signal 0.00 ~ 1.18 0.80 ~ 

1.18 

0.90 ~ 1.10 < Cal1 - 0.25 

 

 pCO2_ref raw signal -512 ~ 512 0 ~ 100 0 ~ 100 < Cal1 + 17 
 

 A_O raw signal -2048 ~ 

2048 

-

60

0 

-600 -600.00 

 

 Ref raw signal -2048 ~ 

2048 

-3 

~ 

3 

-3 ~ 3 -3 ~ 3 

 

 CNT raw signal -2048 ~ 

2048 

50 ~ 100 50 ~ 100 < Cal1 + 11.0 

 

 
ماژول کارت   یدما

 سنسور 

 

-50 ~ 150 

 

40 ~ 60 

 

36.8 ~ 37.2 

 

 
 60 ~ 20 60 ~ 20 150 ~ 50- زری آناال یدما

 

 (a full charge) %90 < % 100 ~ 0 ی باتر سطح 

 

 

کردن قرار دادن   حس

کارت سنسور در  

 ج ی کارتر

Yes(Installed) / 

No(Not installed) 

 
Yes 



 

 

 

 
درب   تی وضع

 ج ی کارتر

Yes(Close) / 

No(Open) 

 

Yes 

 

 
پوشش   تی وضع

 سمپلر

Yes(Close) / 

No(Open) 

 

Yes 

 

 

 سیحالت سرو  -5-5

 یاجمال  یبررس . 1

i-Smart 300 شود: یعملکرد مناسب استفاده م یبرا ریموارد ز ش یآزما یاجرا کرد. حالت دستگاه برا سیتوان در حالت سرو یرا م 

?? 

 الیس انیجر •

 سوپاپ ها و قفل ها  •

 موتور پمپ  •

 یکنترل حرارت •

 Service Modeبه    یدسترس . 2

 . دیو رمز عبور را وارد کن دیرا فشار ده   Service Mode، دکمه   سیورود به حالت سرو یبرا

 



 

 

 قی از طر  ونیبراسی. اگر محلول کالدی فشار ده  Cal  ات یرا در پانل عمل  Cal 2  ا ی  Cal 1، دکمه    Cal 2  ای  Cal 1محلول    انیجر  یبررس  یبرا

خارج از محدوده  )الکترود مناسب یون)    ISE  یها  گنالیاست و س  هیثان   یلیم  0.03کمتر از    ییرسانا  گنالیکارت سنسور عبور نکند ، س

و    )○2 (کنترل سوپاپ  .  دیفشار ده  Sequenceرا در    Pause، دکمه    یمتوقف کردن دستگاه و کار در حالت دست  یبرا  خواهند بود.

Pump Start/Stop    5○(   .دکمه ها فعال هستند 

 Sequenceدر صفحه رول    "Operating"و سپس عالمت    دیرا فشار ده  Operationدکمه    دیبا   دیبند   یرا م  مود  سیسرو  یوقت

 .کند ی خودکار کار نم ونیبراسیکال i-Smart 300صورت ، هنگام استفاده از  نیا ریشود. در غ  یظاهر م 

 کارتریج میسوزد.  operationتوجه: در صورت عدم برگرداندن به حالت 

ی   توضیحات  توابعی دست 

 

 

 

 سیگنال کانالی

The signal of Ch-01(for O2), Ch-02(for Na+), Ch-03(for K+), Ch- 04(for 
Cl-), Ch-05(for Ca2+),Ch-06(for pH), Ch-07(for HCO3

-), Ch- 08(for A_O), 
Ch-09(for REF), Ch-10(for CNT), Ch-11(for pCO2), Ch-12(for 
conductance), Ch-13(for Temperature of Sensor Card module), Ch-
14(for Temperature of analyzer), and electrodes can be   monitored. 

 

 

 

 

ل سوپاپ  کنت 

 )باز یا بسته)

 هوا) چهی)در 1 یبرق ری: ش1

 ) Cal1 چهی)در 2 یبرق ری: ش2

 ) Cal2 چهی)در 3 یبرق ری: ش3

 ) ستی)در حال استفاده ن  4 یبرق ری: ش4

 . گذاریدباز ن قهیدق کیاز  شیرا ب ی برق ری: هرگز شهشدار

 کاور سمپلر  قفل یا باز کردن قفل سمپلر 

 

 

 قفل درب کارتری    ج
 قفل یا باز کردن درب کارتری    جی

 

 

وع/توقفی پمپی  شر
 هیسرعت: پالس در هر ثان

 موتور پمپ  کلیپالس در هر س 400: پالس 

 

 تنظیم دمای

 فعال کردن دما: کنترل دما ماژول کارت سنسور در صورت فعال بودن ،

 درجه  warm up 40 ~ 60 یدما می): تنظونیدراتاسی)ه Hمیتنظ

  ی درجه سانت 37.2 ~ 36.8 یمعمول  یدما میتنظ): نرمال) N میتنظ

 کند   یکننده استفاده م  دیتول فقط اپ تنظیم پیامی 



 

 

 TCP & Serial Port 
Initialize 

 اتصال  یخطا یاب یباز یعملکردها

ی UI  نمای   ثانیهی  5  نمایشی صفحه قبیل به مدت تقریت 

 

 

 

 

 عملکرد  شی و آزما ی بررس . 3

. عملکرد  دیکن ریو در صورت لزوم تعم دیکن زی. گرد و غبار را تمدیکن یبررس یرا بصر ریو مناطق ذکر شده در ز دیرا بردار بدنه صفحات

 : دیکن یبررس ریرا به شرح ز ستمیس

 د یکن یها را بررس چیسوئ .1

 در ماژول کارت سنسور  جیدرج مناسب کارت سنسور کارتر یسنسور: اتصال/قطع اتصال برا 

 درب باز/بسته ) چی: سوئجیدرب کارترSW2( 

 باز/بسته ) سمپلر چی: سوئسمپلرSW1( 

 و قفل ها  رهایتست ش .2

  باز/بسته 1سوپاپ : Solenoid-1 (S1 سوپاپ هوا) ی، برا 

  باز/بسته 2سوپاپ : Solenoid-2 (S2 سوپاپ  ی، براCal1( 

  باز/بسته 3سوپاپ :Solenoid-3 (S3 سوپاپ  ی، براCal2 ( 

  باز/بسته 4سوپاپ : Solenoid-4 (S4 ستی، در حال استفاده ن( 

  درب: قفل/باز کردن Solenoid-5 (S5) 

 6  ی برق ری: قفل/باز کردن  شسمپلر (S6( 

 شود  موتور پمپ تست .3

 پمپ: شروع/توقف 

 د یکن شیرا آزما یکنترل حرارت .4

 کردن/فعال کردن )مجموعه  رفعالیدما: غ  میتنظH ای Nر ) کنترل دما ماژول کارت سنسو



 

 

 جزئیات سیستم  -6

 نمودار فرآیند: نصب کارتریج -6-1

   .نمودار فرآیند زیر نحوهی نصب کارتری    ج را توضیح یم دهد       

 

 



 

 

 نمودار فرآیند: کالیبراسیون و اندازه گیری  -6-2

یی را نشان یم دهد        اسیون و اندازه گتر  .نمودار فرآیند زیر جزئیات روش کالیت 



 

 

 ی کیمکان یستمهایبر س یمرور  -3-6

 را ارائه می دهد.  i-Smart 300زیرمجموعه های زیر جزئیات مربوط به سیستم مکانیکی سیستم 

 

 وارد کردن کارتریج  -1-3-6

 :زیر ایجاد میشودهنگامی که یک کارتریج وارد می شود ، هر یک از اتصاالت 

 ( قرار داده شده است ، دستگاهکارت سنسور )کارتریج) در ماژول کارت سنسور ( 

  کارتریج) متصل است ،  سمپلر) به مفصل  دستگاه) سمپلرشفت( 

 کارتریج) ،  قرار گرفته است پینچ) برای فعال کردن سوپاپ در مقابل شیرهای دستگاه) دهایسلونوئ( 

 ( به سوپاپ کیسه )کارتریج) فشار می آورد ، دستگاهنوار بازکن سوپاپ کیسه ( 

 ( لوله پمپ )کارتریج) را درگیر می کند. دستگاهغلتک پمپ ( 

 

 

 

 
 

 

 

ماژول کارت 

 سنسور

 کارت سنسور

 مفصل مشترک

پینچشیرهای  شفت سمپلر  

 سولینویدها

بگشیرهای   

نوار باز کردن 
بگسوپاپ   

 لوله پمپ



 

 

 ج ی درب کارتر -2-3-6

بسته نشدن    ایبسته بودن    جیدرب کارتر  چیشود. سوئ  یقفل م   جینصب شده است ، درب کارتر  یبه درست   دیجد  جیکه کارتر  یهنگام

 کند.  یشود و در را قفل م  یم  ریدرگ  جیشود ، قفل قفل در درب کارتر  یبسته م  جیدرب کارتر  ی دهد. وقت  یم  صیدرب را تشخ

 سمپلر  -3-3-6

 صیتشخ  سمپلر  چیشود. سوئ  یم  کاور سمپلرمتصل به    یکیکمربند مکان   کیبا    سمپلرشود ، شفت    ینصب م  ج یکارتر  ک یکه    یهنگام

تواند توسط سرنگ و    ینمونه م   ایکند که آ  یم  نییپوشش نمونه تع  تی. موقعریخ  ایپوشش نمونه برداشته شده است    ایدهد که آ  یم

  ی قفل م   ریتوسط قفل نمونه گ  ینمونه بردار   ای  یر ی، اندازه گ  ونی براسیکال  نی در ح  سمپلر. پوشش  ریخ  ایارسال شود    یرگیحالت مو

 شود. 

 

 

 قفل

 پین قفل

 درب کارتریج

 سوئیچ

 کاور سمپلر

 شفت

 سوئیچ

 قفل

 سمپلر کارتریج



 

 

 شیر پینچ  -4-3-6
 کند.  یرا کنترل م  جیداخل کارتر  الی س  انیجر  سمیمکان  نیکنند. ا  یم  تنظیم   جیکارتر  یرا رو  پینچ  یرها ی ش  دهایسلونوئ

 

 پمپ -5-3-6

i-Smart 300  یآورد. هنگام  یپمپ فشار م  یبه لوله ها  جیکند. غلتک پمپ هنگام قرار دادن کارتر  یاستفاده م  یکی مکان  یاز پمپ غلتک  

و   هیکند و تجز  یم  جادیا  ج یالزم را در کارتر  الیس  انیجر  پروسه  نیکند. ا  یلوله را فشرده م  یچرخد ، به صورت دوره ا  یکه غلتک م

 .ندک  یم  ریرا امکان پذ  لیتحل

غلتک   تیموقع  میمهم است. تنظ  اریمناسب بس  انیجر  زانیاز م   نانیاطم  یبرا   جیغلتک پمپ نسبت به لوله موجود در کارتر  تیموقع

 ابزار ثابت مخصوص دارد.   کیبه    ازیپمپ ن

 

 

 

 

 

 شیرهای پینچ

 شماره شیرها

S4 S1 

S3 S2 
 سلونوئید

 لوله پمپ

 موتور پمپ

 پمپ غلطکی

 پمپ غلطکی

 



 

 

 مروری بر سیستم های الکترونیکی   -4-6

 ی بلوک نمودار  -1-4-6

 دهد:   یرا نشان م  i-Smart 300  یکی الکترون  یها  ستمیدر س   یعملکرد   یبلوک ها  ریز  نمودار

 تست ولتاژ  نقاط -2-4-6

 است:   ریتست ولتاژ مربوطه به شرح ز  نقاط

 : MCU B ard (P/N: 3301)در    هیتغذ  مدار

 توضیحات  ولتاژ نقطه تست 

TP1 +7 VDC ماژول چاپگر  یبرا 

TP2 +5 VDC ماژول یبرا PC 

TP3 +5 VDC یبرا MCU آنالوگ  یو بردها 

TP4 +5 VDC و فن  یکنترل حرارت  یبرا 

TP5 +24 VDC  از آداپتور برق  یورود 

TP6 Battery Voltage +13~+17 VDC 

TP7 +24 VDC/ Battery Voltage )Fuse: F2)  به مبدل یورود DC/DC 

TP8 Ground  زمین 

 

 



 

 

 ): P/N: 3302مدار برق در برد آنالوگ )

 توضیحات  ولتاژ نقطه تست 

TP1 +5 VDC 
 نی زم( ییرسانا گنالی پردازش س یبرا

TP8 برد MCU است ) 
TP3 ی نوسی کانال موج س  

TP4  میزان رسانایی خروجی 

TP5 +5 VDC 

 ISEs گنالی پردازش س یبرا

TP6 P_Ground 

TP7 -5 VDC 

TP13 -2.048VDC 

TP14 -1.2VDC 

TP15 -0.6VDC 

TP2 +5VDC 

ی کنترل حرارت  یبرا  
 ( است MCU در TP8 نی زم(

TP9 +1.5 V Ref. voltage 

TP10  دما (ماژول کارت سنسور(   یخروج  

TP11  دما می تنظ یخروج  

 

 

 

  



 

 

 فهرست قطعات .7

 نمای تکه تکه شده    -7-1

N 

. 
Part Name N

o

. 

Part Name 

 Power LED Board 12 فریم مکانیزم  1

2 MCU فیلتر   13 برد 

 کاور پشت  14 برد آنالوگ 3

4 PC کاور جلو  15 ماژول 

 پک باطری   16 ماژول کارت سنسور  5

 بورد  RFID 17 ماژول سنولوئید  6

 Scanner 18 ماژول اسپیکر  7

8 Touch LCD  19 ماژول USB  بورد 

9 Printer قفل 20 ماژول  Solenoid 

10 Fan میکروسوئیچ 21 ماژول 

   پاور  11

 

 

 



 

 

 س یقطعات سرو  ستیل 7.2

Part No. توضیح Part No. توضیح 

 برد باتری 3309 میکرو سوئیچ 3022

 برد  RFID 3316 سوئیچ پاور 3024

 بارکد خوان 3355 فیلتر 3082

3095 Solenoid A 3356 
 برد بارکد خوان

3096 Solenoid B 3357  صفحه باالی بارکدخوان 

 صفحه پاور  Solenoid 3324 قفل 3097

 کاور جاو  3325 پمپ موتور  3099

 کاور عقب  3326 پک باطری  3120

 ماژول  Speaker 5053 کابل آداپتور 3131

3301 MCU  5054 برد FAN ماژول 

3302 Analog  5140 برد Sensor Card  ماژول 

3306 USB  5142 برد PC  ماژول 

 ماژول  LCD 5143 پاور LEDبرد  3308

  5144 Printer  ماژول 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ر یتعم .8

دهد.    ی را نشان م  i-Smart 300  وبیقطعات مع  ی نیگزیجا  یبرا  ریتعم  یروشها  اتیجزئ  ریز  یبخشها

 . دی، برق را خاموش کرده و دستگاه را از برق بکش ریقبل از انجام هرگونه روش تعم

 

 ازیابزار مورد ن 8.1

 است. از یمورد ن  ریدستگاه ، موارد ز ریتعم یبرا

No Tool Note 

1 
گوشتی  پیچ با قطر کمتر  یگوشت  چی پ  کی ،  کاور پشت مونتاژ  ای برداشتن  یبرا 

 .است ازی متر مورد ن  یلی م 5از 

2 
5آچار شماره   

 .د ی کن  ضی را تعو USB Boards ای  MCU برای فقط 

 .باال    ه ی از رو  چ ی برداشتن درپوش پ  پنس 3

یمتری لی م 1.5 گوششش  آچار 4  . قفل  یبرق ری ش ضی تعوبرای  

یمتری لی م 2 گوششش  آچار 5  کاور سمپلر. بستن مجدد برای  

 

 قطعات یجداساز  یبرا ژهیو  اطیاحت 8.2

 

  ت یو موقع  جیفشار درب به پشت کارتر یروین  .دی باز نکن  "X"را با   ریز   ینشان داده شده در نمودارها  ی ها  چ یپ  هرگز

  ت یموقع   م یمهم است. تنظ  ار یمناسب بس   ان یجر  زانیاز م  نانیاطم  یبرا  ج یداخل کارتر  ی غلتک پمپ نسبت به لوله ها

 ابزار ثابت مخصوص دارد.  ک ی به  ازیغلتک پمپ ن

 

 

 موتور پمپ

 پشت دستگاه بدون پوشش



 

 

 ری  اتی پک بیگزین جا 8.3

 .بازکنیدرا   M3x5mmمشخص شده  چی ، ابتدا پ  یباتر پک برداشتن  ی . برا1

 

 

 

 

 

 

 . دی ، سپس درپوش را بردار دی را فشار ده ی. دو زبانه در هر سر پوشش باتر 2

 

 

 

 

 

 

 تا از دستگاه جدا شود.  دی اوری ب  رونی را با دقت ب  ی. باتر3

 

 

 

 

 

 

  3تا    1مراحل    ،ی باتر  پک   یپس از حذف نشان داده شده است. به جا   یباتر  پک .  4

 را بصورت معکوس انجام دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پشت  کاوربرداشتن  8.4

 است.  ازی مورد ن  پنس توجه: 

به   ش ی با صفحه نما زی م ی رو زری را بعد از قرار دادن آناال M3x5mm  چی پ دو . 1

 . باز کنیدسمت باال 

 

 

 

 

 

  یها  چی تا پ   دی بردار  پنسدسته را با    ری شده در ز  ی عالمت گذار  چی پ   4  . درپوش2

 شود.  انی دارند نما ی خود نگه م ی را در جا کاور نگهدارنده که 

 

 .دی قرار دارند را بردار  چی درپوش پ  ری مشخص شده که در ز یها چی . پ 3

 

 

 

 

 

 

 . دی را باز کن  چاپگرو درپوش   دی چاپگر را فشار ده . دکمه 4

 

 

 

 

 

 



 

 

را    یو با دقت قاب پشت   د ی که درب چاپگر باز است ، دسته را نگه دار  ی . در حال5

 متر باز شود.  یسانت  10تا حدود  دی بکش

 

 

 

 

 

 

 

و    هی تغذ  چی و کابل سوکت آداپتور ، کابل سوئ   دی پشت را بردار  کاور  اط ی احت . با  6

 . کامالً برداشته شود یتا پوشش پشت  دی کابل فن را جدا کن 

 

 

 

 

 

 

 یی جلو کاورحذف  8.5
 

 نی . ادی شده را بردار یعالمت گذار یها چی ، ابتدا پ  ییجلو کاوربرداشتن  ی. برا1

 هستند. یها از پشت دستگاه قابل دسترس  چی پ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 تا از دستگاه خارج شود.  دی اوری ب  رونی را با دقت ب  ییجلوکاور . 2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fan 

Adapter Socket 
Power Switch 



 

 

 ماژول فن  ضیتعو  8.6

برا1 ابتدا  ی.   ، فن  ماژول  شده    یها   چیپ  حذف  مشخص 

M3x8mm  باز کنید. ماژول را 

 .دی کن  جدارا  لتریپشت سپس ماژول فن و ف  کاور

 

 

 

 

 شود .  ی شده نشان داده م جدا . ماژول فن 2

 

 

 

 

 

 پاور   ضیتعو 8.7

  سپس پاور را جدا کنید.  پیچ مشخص شده را باز کنید.  4ابتدا  .  1

 

 

 

 

 . پاور برداشته شده نشان داده شده است .2

 

 

 

 

 



 

 

 داخل دستگاه  8.8

 کرد.   دایپ   یدسترس  ریتوان به ماژول ها جهت تعم   ی، م   روکش هابا برداشتن  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ماژول چاپگر ضیتعو 8.9

 پیچ های مشخص شده را باز کنید.   دستگاه ،  ی. از باال1

 

 

 

 

تا کابل   دی و با دقت به سمت باال بکش  دیری. ماژول چاپگر را بگ2

 شود.  ان یچاپگر نما یها

 

 

 

 

 .دی را از برق بکش  Powerو  Data (3P). کابل مشخص شده 3

 . دی) ، سپس ماژول چاپگر را بردار2P) کابل

 

 

 

 

 . نشان داده شده است ریشده در ز جدا ماژول چاپگر  .5

 

 

 

 

 

 

    Power 

  Data 



 

 

 باز کردن سمپلر شیلد  8.10

 . دیکن یبررس یداخل دستگاه را بصر  یاز قسمتها  یتا برخ دیرا بردار Sampler Shieldممکن است الزم باشد 

را    شده    یعالمت گذار  یها  چی ، پ  Sampler Shieldبرداشتن    ی. برا1

 .دیبردار

 

 

 

 

 

 .دیآور رونیرا ب Sampler Shield یرا بلند کرده و به آرام کاور سمپلر. 2

  



 

 

 ماژول کارت سنسور ضیتعو 8.11

 

 .دی بکش رونیبرا فشار دهید و فلت را سوکت برد آنالوگ  قفل های. 1

 

 

 

 

 

 

 

 

و ماژول کارت سنسور را    را باز کنیدمشخص شده    یها و واشرها  چ ی. پ2

 . دیدستگاه بردار  یرواز 

 

 

 

 

 

سنسور  3 کارت  ماژول  م   جدا .  داده  نشان  برا  ی شده    ی نیگزیجا  ی شود. 

 . دیمعکوس دنبال کن صورت را به   2-1ماژول کارت سنسور ، مراحل 

  



 

 

 USBبرد   ضیتعو 8.12

 .ازکنیدشده را ب یعالمت گذار  یها چی ، ابتدا پ USBبرداشتن برد  ی. برا1

 

 

 

 

 

 .دی بکش رونیبرا فشار دهید و فلت را سوکت برد آنالوگ  قفل های. 2

 

 

 

 

 

 ی نیگزیجا ینشان داده شده است. برا USB. برد 3

 . انجام دهیدمعکوس  صورترا به  2-1، مراحل  USB برد

  



 

 

 یبرد باتر ضیتعو 8.13

 . دیرا جدا کن BatteryBoard. کابل 1

 

 .دی شده را بردار یعالمت گذار یها چ ی، پ  یبرداشتن باتر ی. برا2

 

 

 

 

- 1، مراحل   جاگذاری برد باطری یشود. برا ی داده م  شینما باتری. برد 3

 .انجام دهیدمعکوس  بیرا به ترت 2

  



 

 

 برد آنالوگ ضیتعو 8.14

  یمشخص شده که برد را رو یها  چیبرداشتن برد آنالوگ ، پ  ی. برا1

 .بازکنیدکنند ،   یدستگاه نصب م 

 

 

 

 

 

 شود.   ی شده نشان داده م جدا. برد آنالوگ 2

  



 

 

 MCUبرد  ضیتعو 8.15

 . بازکنید رامشخص شده   ی ها چی برداشتن برد، پ ی. برا1

 

 

 

 

 

 

 شود.  ی نشان داده م MCU. برد 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 PCماژول  ضیتعو 8.16

 . جدا کنید LVDSرا از برد   8و کابل  I/Oرا از برد   7، کابل شماره  PCماژول   جدا کردن . به منظور 1

 

 کابل بلندگو سمت راست  

 

 RFID Readerکابل  
 

 PCکابل داده  

 

 کابل بلندگو سمت چپ  
 

 کابل اسکن بارکد  

 

 USBکابل برد   
 

 Touch 4Pکابل  
 

 LVDSکابل برد  

 

پ2 پا  یها  چی.  صفحه  که  شده  تک  PC  هیمشخص  از  ها  ه یرا    ی گاه 

مشخص شده که کابل محافظ    چی . پباز کنیدکنند ،    یچپ/راست محکم م 

 . باز کنیدکند ،  یسمت راست محکم م  ه یپا بهرا 

  



 

 

 

 

 . دیبکش رونیرا با دقت از پشت دستگاه ب  PC. ماژول 3

 

 

 

 

 

،   PCماژول  ین یگزیجا یشود. برا ی شده نشان داده م جدا PC. ماژول 4

 . انجام دهیدمعکوس   بیرا به ترت 3-1مراحل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 I/Oبرد  ضیتعو 8.17

 .برداشته شود د یبا PC ، ماژول  I/Oبرد  ضیاز تعو قبل

 .است  ازی مورد ن یمتر یل یم 5مهره  وری: دراتوجه

،   د ی، نقطه مشخص شده را شل کن I/Oبه منظور جدا کردن برد  .1

 .د یبردار PC را از ماژول PC ی سپس صفحه پشت

 

 

 

 

 

 .دی خارج کن I/Oرا از برد    touch 5Pکابل  .2

  نکیجدا کرده و سپس س  PCماژول   یرا از باال یمشک  یها  چی پ .3

 .د یاوریرا با دقت باال ب  وتریکامپ یحرارت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

را   I/Oکه برد   ی ، در حال د یدست نگه دار  ک ی را با  PC ه ی. صفحه پا4

و آن را    دیاور یرا با دقت باال ب I/O، سپس برد  دی نگه دار گریبا دست د

 .دی خارج کن PCاز ماژول 

 

 

 

 

 شود.   یشده نشان داده م  جدا I/O. ماژول 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 یصفحه لمسبرد  ضیتعو 8.18

 .انجام شودباید  ی صفحه لمس ضیتعو برای 8.17 بخش

 .دی مشخص شده را بردار  5P، ابتدا کابل    یصفحه لمس   برد    ضیتعو  یبرا .1

 

 

 

 

پیچها را باز کنید. سپس برد  ،   ی صفحه لمسبرد به منظور جدا کردن  .2

 لمسی را بردارید. 

 

 

  

 

 

صفحه    ینیگزیجا  ی. براشده استشده نشان داده    جدا  یصفحه لمس برد  .  3

 .انجام دهیدمعکوس  بی را به ترت  2-1، مراحل  یلمس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی لمس LCD ضیتعو 8.19

که    ی را در حال ها  چ یاز دستگاه ، پ   یجدا کردن صفحه لمس  یبرا   .1

ا  یلمس  LCD ماژول   LCD ، سپس ماژول   از کنیدب  د یرا نگه داشته 

 .دیرا با دقت بردار یلمس 

 

 

 

   Touch، کابل    Touch LCDماژول    از  Touch LCD حذف  یبرا .2

جدا   Touch LCD متصل در ماژول   ی را با دقت از اتصال دهنده ها

 .د یکن

 

 

 

 متصل به برد LCD connector از  LCD کابل  جدا کردن به منظور   .3

VDS   ،  و    بیرون بکشیداتصال دهنده را با دقت    ی ک یپالست  ی هاقفل

 .دیرا بردار فلت

 

 

 

کنند ،  ی محکم م LCDمشخص شده را به براکت  یها چ ی. پ4

 .دی با دقت جدا کن ی را از براکت پشت  یلمس   LCD، سپس  بازکنید

 

 

 

 

 

Touch Cable 

LCD Connector 



 

 

5 .LCD    لمسی نشان داده شده است. برای جاگذاری دوباره مراحل باال را

 بصورت معکوس انجام دهید. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 LVDSبرد   ضیتعو  8.20

 انجام شود.  دیبا  3تا مرحله  8.19در بخش  LVDSبرد   ضیقبل از تعو مراحل

مشخص شده را   یها چ ی، پ  شته ایدرا نگه دا LVDSکه برد  ی . در حال1

 .دی جدا کن LCD  یرا از براکت اصل  LVDS، سپس برد باز کنید

 

 

 

 

 نشان داده شده است.   LVDSشده  جدا. برد 2

 

  



 

 

 ی برق  ریش ضیتعو  8.21

اتصاالت در    نی. ادیمارک دار را جدا کن  ی برق   ی کابل ها  4از    ک ی. هر1

  S1   ،S2   ،S3قرار دارند و برچسب    MCU  برد  نییگوشه سمت راست پا

 دارند.  S4و 

 

 

 

 

را به   دیسلونوئ  یو مجموعه ها دیجدا شده را بردار ی و واشرها ها چ ی. پ2

 . دیقاب دستگاه ثابت کن 

 

                S1                                         S4            

                S2                                         S3 

 

 

هم   .دیبردار  یبرق   ریهر مجموعه شخخ   یمشخخخص شخخده را رو یها  چی. پ3

جدا کرد. دو    یرا از براکت برق   یبرق   ریاز انواع شخخ   ک یتوان هر   یاکنون م

  ح ی که نوع صخح  دی. مطمئن شخوBو نوع   Aوجود دارد ، نوع   یبرق   رینوع شخ 

 .دیکن نیگزیرا جا

 

 

 نشان داده شده است.  Bو نوع   Aحذف شده نوع  یبرق شیر. 4

 

 

 

 

 

S4 

S3 

S2 

S1 



 

 

معکوس   بی را به ترت  4-1، مراحل  دیجد Solenoid کینصب  یبرا .5

 .انجام دهید

 

 :دیداشته باش توجه

سوپاپ   نیتا فاصله ب رندیقرار گ   یهمبند  مه یبصورت ن دیبا دهایسلونوئ

 متر باشد. ی لیم 1.0تا  0.5 جی فشرده کارتر یها

  



 

 

 سمپلر قفل  یبرق ریش  ضیتعو  8.22

 شوند. جدا  Sampler Lock ی برق  ریش  ضیقبل از تعو  د یبا PCو ماژول  شیلد سمپلر

 .دیجدا کن  MCUرا از برد   Sampler Lock (S6) ی . کابل برق 1

 

 

 

 

 

 Sampler، سپس مجموعه    د یجدا شده را بردار  یو واشرهاها    چ ی. پ2

Lock  جدا کنیدرا . 

 

 

 

 

  ی متریل یم  1.5  گوششش    آچار را با استفاده از  گوش  شش    یچهای. پ3

 . باز کنید Sampler Lockاز مجموعه 

 

 

 

 

پ4 گذار  ی ها  چ ی.  بردار  ی عالمت  را  ش   د یشده  سپس    ی برق   ری، 

Sampler Lock  دی را از مجموعه جدا کن. 

 

 

 

 

 

S6 



 

 

 شده نشان داده شده است. جدا Sampler Lock یبرق  ری. ش5

  



 

 

 قفل درب  یبرق ریش  ضیتعو  8.23

 برداشته شود. دیبا  PC، ماژول   Door Lock  یبرق ریش ضیاز تعو قبل

 . دیجدا کن MCUرا از برد  Door Lock (S5) ی . کابل برق 1

 

 

 

 

 

) را از  2شده )  ی) عالمت گذار2)  یسر شش ضلع ی و مهره ها چ ی. پ2

 1.5 ی شش ضلع  دیبا استفاده از کل  Door Lock  ی برق  ریش  نیریقسمت ز

 . دیبردار یمتر یلیم

 

 

 

 

 

 . دیبکش رونیرا از قاب دستگاه ب Door Lock  یبرق  ری. ش3

 

 

 

 

 

 

 نشان داده شده است.جداشده  Door Lock  یبرق  ری. ش4

 

 

 

S5 



 

 

 سمپلر  چیسوئ ضیتعو 8.24

 شود. جدا  دی با Sampler Switch ضیقبل از تعو  PC ماژول

  MCUمشخص شده را از برد   Sampler Switch (SW1). کابل 1

 . دیجدا کن 

 

 

 

 

 Samplerتا    باز کنید) مشخص شده را  2)  ی ها و واشرها  چ ی. پ2

Switch   شود. جدا 

 

 

 

 

 

 نشان داده شده است.  سمپلر جدا شده  چیی. سو3

  

SW1 



 

 

 درب  چ یسوئ ضیتعو  8.25

 برداشته شود.  د یبا PCدرب ، ماژول  چیی سو ضیاز تعو قبل

  MCUرا از برد    Door Switch (SW2)شده    ی. کابل عالمت گذار1

 . دیجدا کن 

 

 

 

 

 

درب از   چ یتا سوئ  دی ) مشخص شده را جدا کن2)  ی ها و واشرها  چ ی. پ2

 جدا شود.  دستگاه

 

 

 

 

 

 شده نشان داده شده است. جدا درب  چی. سوئ3

  

SW2 



 

 

 ماژول بلندگو  تعویض  8.26

را باز  مشخص شده    ی ها  چ یبلندگو ، ابتدا پ   ی حذف ماژول ها  ی. برا1

 کنید. 

 

 

 

 

 .دیبردار  گریرا از طرف د ها چ ی. پ2

 

 

 

 

 

 .دیماژول بلندگو را با دقت بردار. هر 3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 اسکنر  ضی تعو 8.27

،    شده را باز کنید مشخص    یها  چی . به منظور جدا کردن اسکنر ، پ1

 . دیسپس اسکنر بارکد را از براکت جدا کن 

 

 

 

 

 

 . بازکنید براکت اسکنر ن ییمشخص شده را از پا یها چ ی. پ2

 

 

 

 

 

 .شده استجدا شده نشان داده  . اسکنر 3

 .انجام دهیدمعکوس  بیرا به ترت 3-1اسکنر ، مراحل   ینیگزیجا یبرا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 RFIDبرد  ضی تعو 8.28

 .دیرا جدا کن  RFID، ابتدا کابل برد  RFIDبرد  جدا کردن  ی. برا1

 

 

 

 

 

 پیچ های مشخص شده را باز کنید.. سپس ،  2

 

 

 

 

 

  RFIDبرد    ین یگزیجا  یشود. برا  ی شده نشان داده م  جدا   RFID. برد  3

 . دیمعکوس دنبال کن بیرا به ترت 2-1، مراحل 

  



 

 

 کاور سمپلر  ضیتعو  8.29

 برداشته شود. کاور سمپلر ضیقبل از تعو د یو کارت سنسور با سمپلر شیلد  ماژول

شده   م یتنظ چی پ ن ی، اول یمتر ی لیم  2 یشش ضلع  آچار . با استفاده از 1

 . باز کنید) را 1شماره  چیدر قسمت جلو سوراخ )سوراخ پ 

 

 

 

 

 

 ). 2شماره  چی )سوراخ پ د یبردار هم دوم را  چ ی. پ2

 

 

 

 

 

 

شده را    ی عالمت گذار  یها چ ی، ابتدا پ  کاور سمپلرجدا کردن  ی. برا3

 . باز کنید

 

 

 

 

ها را از   اتاقان ی . دیبردارکاور سمپلر را از دو طرف  اتاقانی ی. بدنه ها4

 . دیخارج نکن  اتاقان یمحفظه 

 

 

 

 

 

 

سوراخ 

چیپ  #1 

 

 

 

سوراخ 

چیپ #2 

بدنه 
 یاتاقان

 یاتاقان



 

 

تایم  ماتیتنظبه  .  5   ن ی. ادیتوجه کن  زیر چرخ دنده، مخصوصاً    تسمه 

  سپس  از قرقره جدا کردهدوباره جمع شود. تسمه را    ی در مرحله بعد  دیبا

 .دی را از قرقره جدا کن  کاور سمپلر

 

 

 

 

 برداشته شده نشان داده شده است. کاور سمپلر . 6

 

 

 

 

 

از نصب  7 قبل  اطم   دیجدکاور سمپلر  .  که درپوش    دیحاصل کن   نانی، 

شده    میتنظ  زریآنال  سمپلر روی   دیبا کل  ی مواز  یافق  تیدر موقع  سمپلر

.  دی نی، نمودار را بب  سمپلر  چ یو سوئ  سمپلرقرار دادن درپوش    یاست. برا

 . ردیقرار گ خود  تیدر موقع  د یبا سمپلردرپوش 

 

 

 

 

و قرقره    دی چی . تسمه را دور قرقره بپدیقرار ده  دندهچرخ  ری. کمربند را ز8

،    ی و افق  ی به صورت عمود  چ یپ   ی که سوراخ ها  د یجهت ده  ی را طور

 همانطور که در سمت راست نشان داده شده است ، اجرا شود.

 

 

 

 

 

  چرخدنده

 تسمه تایم

 وییو جلو 

Micro switch 

 درپوش سمپلر

 



 

 

 قیرا از طرکاور سمپلر ، شفت   د یکه قرقره را نگه داشته ا ی . در حال9

نشان داده شده است ، وارد   چپسوراخ قرقره ، همانطور که در سمت 

 . دیکن

 

 

 

بدنه ها10 را در هر سر شفت    اتاقانی )با    اتاقان ی   ی.  کاور سمپلر  ها) 

 . دیقرار دهکاور سمپلر رو به را ها  اتاقانی و  دیبردار

 

 

 

 

  زریرا به آناال اتاقانی ی ، مطابق شکل ، محفظه ها ها چ ی. با بستن پ 11

 . دیوصل کن

 

 

 

 

 .دی و در را ببند د یقرار ده زری را داخل آناال ج یکارتر ک ی. 12

 

 

 

 

 

 

 

 

بدنه 

 یاتاقان



 

 

سمت    یاتاقان تا در برابر محفظه    دی . قرقره را به سمت چپ فشار ده13

 . ردیچپ قرار بگ

 

 

 

 

 

تا    دیرا با انگشت اشاره به داخل فشار دهسمپلر  قفل    ی برق  ر یش  -14

را در محل خود  سمپلر  زده باشد. قفل    رونیب  گریطرف د  سمپلر از قفل  

تا قفل    د یکن  م یتنظ   بصریرا بصورت    کاور سمپلر  تی، موقع   دینگه دار

 .ردیقرار گ  کاور سمپلردر کنار  سمپلر  سوراخ قفل    قیدر مرکز دق سمپلر  

 

 

 

 

را در    چی پ  نی، اول   یشش ضلع   ی متریل یم دو      آچار . با استفاده از  15

) و آن را  1شماره    چی )سوراخ پ  دی که رو به جلو است قرار ده  یسوراخ

تا هنگام    دی خود نگه دار  یرا با دست در جا کاور سمپلر  .  محکم کنید

 کند.   ی ریشده از حرکت آن جلوگ م یتنظ  ی ها چی حرکت پ

 

 

 

 

 

 

 

 

Screw 

hole #1 

Sampler lock 

Sampler lock 

Sampler 

lock hole 



 

 

  پیچ   چسبنشان داده شده است ،    چپ سمت    ری. همانطور که در تصو16

رو به    چی را در سوراخ پ   چ ی پ  ن ی. ادی بمال  د یشده جد  م یتنظ  چ یپ   ی را رو

 . دیکن  چ یو آن را محکم پ  د ی) وارد کن2شماره  چی باال )سوراخ پ

 

 

 . دیباز کن  را  1شماره  چی. پ17

. دوباره  دی بمال   چ یپ   ن یا  یرا رو  پیچ قفل کننده    عی، ما  14مرحله    مانند

 . دیکن چ یوارد کرده و محکم پ  1شماره  چی آن را در سوراخ پ

 :دی داشته باش توجه

قفل کننده    ع یکردن هرگونه ما  زیتم  یپارچه خشک برا  ا یدستمال    ک ی   از

 . دی نشت کرده باشد استفاده کن چ یپ  یکه ممکن است از سوراخ ها پیچ 

 .دینصب شده را بردار  ج ی. کارتر18

 

 

 

 

 

 

 

 

 Set screw آچار شش گوش

پیچه چسب  

 

 

 

 

 

Screw     

hole #2 

Screw 

hole #1 



 

 

 ی ابی بیع  9

 انجام شود. ط یتوسط پرسنل واجد شرا دی) با✓)  ی. اقدامات فن مشکالتی هستند که معموال اتفاق می افتد  ریز حات یتوض

 پاور  9.1

 شود.  یوصل است ، نماد کابل برق نشان داده نم  زر یکه کابل برق به آنال ی در حال 

 .ریخ  ایو کابل برق شل است  زریآناال نی اتصال ب ای که آ د یکن  ی. بررس1

 . دیشده را برطرف کن  شل. اتصال برق 2

 خاموش است. زریآناال 

 شود.  یروشن نم  زریآناال 

 .د یرا خاموش کن  زر یآناال کلید برق،  نداده اید. اگر هنوز انجام 1

 .دی . هر گونه اتصال شل برق را محکم کندیکن  ی را بررس  زیو پر زریآناال ن ی. اتصاالت برق شل ب2

 . دیرا روشن کن زریآناال برق د ی. کل3

 . دیرا خاموش کن برق دستگاه  دی شود ، کل ی روشن نم زری. اگر آناال4

 . دی شارژ کن  قهی دق  10را به مدت  ی. باتر5

 . دیرا دوباره روشن کن  زریآناال کلید برق. 6

 اگر مشکل همچنان ادامه داشت: ✓

 .دیکن   ضیآن را تعو ازی کرده و در صورت ن ی آداپتور برق را بررس •

 . دیکن  ضیکند و در صورت لزوم ماژول فن را تعو یفن کار م  ا یکه آ دی کن  یبررس •

 . دیکن  نیگزیو جا یرا بررس MCUبرد  •

 . دیکن  ضیآن را تعو ازی ر صورت نی کرده و د   یرا بررس  PCماژول  •

 . دیکن  دایکوتاه را پ  ا یهر اتصال باز  •

 به  دی مراجعه کن ی علل احتمال  مشکل  بخش

 برق    1.3 ی عاد ری: غ: یخروج آداپتور برق 

 فن   ماژول
  یفن: خراب

 ماژول فن  ضیتعو   8.6 مدار: کوتاه 

 برق ماژول: خراب شده است اتصال پاورماژول 
 فیکابل: تماس ضع ا یدهنده  اتصال

 صفحه برق ضیتعو   8.7

MCU  برد 

Fuse (F1, F2) :  باز 

DC/DC converter: خرابی 

کوتاه اتصال  مدار:   

 کیالکترون ی یرمرور  6.4

PC  ماژول 

 عمر   انی : پاایدکمه  باتری 

 ی : خرابPCی  اصلبرد  

 است   فیکابل: تماس ضع  ایدهنده    اتصال

 

 9-1 شکل



 

 

 

 

 

 

 

 

 9-1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 

Touch Screen 

LVDS Board 

Touch FPC Cable LCD FPC Cable 

Touch 4P Cable LVDS Cable 

 

Touch 5P Cable 

I/O Board 

PC Power Cable 

CFast 
Button cell 

 RAM   
PC Main Board Touch Board 



 

 

 شیصفحه نما 9.2

 تاچ صفحه نمایش کار نمیکند. 

  است هنگ کردهصفحه. 

 شود یداده م   شینما یعاد ر یصفحه غ. 

 .دی را خاموش کن زر یپاور دستگاه آناال د یکل . 1

 .دیصبر کن  هیثان 10 . 2

 .د یرا روشن کن   زریآناال پاور  د یکل . 3

 

 :اگر مشکل همچنان ادامه داشت ✓

 .دیاً نصب کن دنرم افزار را مجد  •

 .دیکن   برهیرا کالتاچ صفحه نمایش  •

 . دیکن  ضیآن را تعو از یکرده و در صورت ن  یرا بررس PCماژول   •

 

 به  دی مراجعه کن ی علل احتمال  مشکل  بخش

 نصب نرم افزار  3.1 نصب نرم افزار: ارور  نرم افزار 

 Touch LCDماژول  
است   فیکابل: تماس ضع  ایدهنده    اتصال  

Touch LCD :  خرابی 
LVDS Board : خرابی 

 Touch LCDنصب 8.19

 LVDSتعویض برد 8.20

 

 

  PCماژول

RAM : خرابی  / ارتباط ضعیف 

 CFast : خرابی / ارتباط ضعیف 

 پایان عمر : باطری دکمه ای

I/O Boards : خرابی  

Touch Board : خرابی 
است   فیکابل: تماس ضع  ایدهنده    اتصال  

 9-1 شکل

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ی باتر 9.3

 خاموش شد زیبالفاصله پس از قطع شدن از پر زریآناال. 

 شود یبرق کوتاه خاموش م  یقطع   نیدر ح زریآناال. 

 شود ی دوباره شارژ نم یباتر. 

 .دی روشن است ، لطفاً آن را خاموش کن زریآناال پاور  کلیداگر  . 1

 .ریخ  ایشل است  ایآ د ین یتا بب دی کن  یرا بررس زیو پر زر یآناال نیاتصال ب . 2

 .دیکن  تی اتصال برق شل را تثب هر گونه  . 3

 .دی پاور را روشن کن د یکل . 4

 .کند ی شروع به شارژ شدن م ی روشن شود و باتر  دیبا زریآناال . 5

 .دی پاور را خاموش کن دی ، دوباره کل  ستیروشن ن زریاگر آناال . 6

 .د یشارژ کن قه یدق  10 باًیرا تقر یباتر . 7

 .دیرا دوباره روشن کن   زریآناال پاور  د یکل . 8

که   ی زمان ی سطح شارژ حت ش یو در صورت عدم افزا دی کن  یرا بررس یروشن است سطح باتر زر یکه آناال  یهنگام . 9

 .دیریتماس بگفنون طب فرتاک   یبه برق متصل هست ، با مرکز خدمات مشتر

 .عمل کند  یعاد یباتر ضی کابل برق متصل شده باشد تا تعو ی که باطر ی تا زمان زریآناال .10

 

  شود ی ظاهر م  "کم است  یباتر"اگر. 

 .ریخ ا یشل است  دی نیتا بب  د یکن  ی برق را بررس زیو پر زر یآناال نیاتصال برق ب .1

 .دیهر گونه اتصال برق قطع شده را برطرف کن .2

 

 .دیکن  ضیرا تعو یبسته باتر ✓

 :اگر مشکل همچنان ادامه داشت ✓

 . دیکن  نی گزیو جا ی را بررس  MCUبرد  •

مشکل  بخش ی علل احتمال   به  دی مراجعه کن   

 بخش الکترونیک   6.4 کنترلر باتری: خرابی  MCUبرد

 برد باطری 
 برد باتری: خرابی 

 اتصال دهنده یا کابل: تماس ضعیف است 
 تعویض برد باتری   8.13

 :دی توجه داشته باش

را در صورت    یباتر  دیتا بتوان  د یرا خاموش کن  زریآنال   کلید پاور خاموش شد ،    یباتر  ضعف  لیبه دل   زریآناال  ی وقت ✓

 .دیشارژ کن  ی از منبع اصل ی بازساز



 

 

e 

 چاپگر 9.4

 کند.  نمی  چاپ  چاپگر 

  نمی کشدچاپگر کاغذ را. 

 .دی کن  یبرق را بررس زیو پر زر یآناال نیاتصال ب .1-7-4

 .دی چاپگر را باز کن کاور .2-7-4

 . دیکن   یچاپگر تمام شده است ، کاغذ را بارگذار غذ اگر کا  .3-7-4

در سمت چپ چاپگر    RESET  د ی و کل  د یکرده را بردارری. کاغذ گدی کن  ی را بررس  کردهریکاغذ گسر چاپگر را باز کرده و وجود   .4-7-4

 . دیرا فشار ده

 . برسد ٪50از   ش یبه ب یتا سطح باتر د یکابل برق را وصل کرده و شارژ کن .5-7-4

 

 اگر مشکل همچنان ادامه داشت: ✓

 . دیکن  نیگزیجا ازی کرده و در صورت ن  یماژول چاپگر را بررس  .5.1.1-7-4

 مراجعه کنید به  علل احتمالی  مشکل بخش 

 مکانیزم پرینتر 

 است   دهید  بیآس):  Thermal headگرمکن پرینتر)

 استپ موتور: خرابی 

 کاغذ)    صیتشخ  یغلتک: گرد و غبار )خطا 

 ی کاغذ: خراب  صیسنسور تشخ

 9-2شکل  

 برد پرینتر 

 )  ستیروشن ن  LED)  یبرق: خراب

 اتصال دهنده یا کابل: تماس ضعیف است 

 کنترل کننده: خطا 

 . تعویض ماژول پرینتر 8

 بخش الکترونیک  .6-7- 4 ی چاپگر: خراب  پاور MCUبرد  

 

 

 غلطک  

 

 

 استپ موتور کاغذ 

 

Termal Head 

 سنسور تشخیص کاغذ 

 استپ موتور برش 

 

 9-2شکل 



 

 

 بارکد اسکنر  9.5

 اسکنر بارکد وجود ندارد. قرمز نور 

 .دی شده است قرار ده  نوشته "BARCODE SCAN"که    یقسمت  ر یبارکد را در ز .1

. ممکن است  دیفشار ده  زیت   یش  ک ی با استفاده از    زریرا در پشت آناال  SCAN، دکمه    د ینیب  یقرمز را نم  نوراگر هنوز   .2

  ک ی روشن کردن منطقه تار ی برا ییلت ، از روشناحا نیندهد. در ا  ص یبه طور خودکار تشخ ی کی اسکنر بارکد را در تار

 .دی استفاده کن

 . دیکن یرا مجدداً راه انداز زوریپاور را خاموش کرده و آنال  د یاگر مشکل همچنان ادامه داشت ، لطفاً کل .3

 

 اگر مشکل همچنان ادامه داشت: ✓

 . دیکن ضیتعو از یکرده و در صورت ن ی اسکنر بارکد را بررس •

 . دیکن  نیگزیو جا یرا بررس  PCماژول  ای  یخروج/یبرد ورود •

 

 مراجعه کنید به  علل احتمالی  بخش مشکل 

 
 PCماژول 

I/O تماس ضعیف است : برد  

PC خرابی  : برد 

 اتصال دهنده یا کابل: تماس ضعیف است 

 9- 1شکل 

 PCتعویض برد  8.16

 I/Oتعویض برد  8.17

 

 خواند یکند ، اما بارکد نم می  ساطع  قرمز  نور اسکنر ، بارکد  اسکن هنگام. 

 . دیقرار ده خوانبا بارکد  یو مواز ک ی اسکنر بارکد را نزد .1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ج یاطالعات کارتر  یکپ 9.6

 دهد. ی نم صیرا تشخ فلش  زریآناال 

 . دیکن خارج  USBرا از درگاه  فلش .1

 .دی وارد کن ی گرید USBرا در درگاه  فلش .2

 .دی را امتحان کن یگرید  فلش کند ،  ی اگر هنوز کار نم .3

 

 شود.  یظاهر م "ناموفق است  ج یاطالعات کارتر یکپ " غام یداده در حال انجام است ، پ   یکه کپ  ی در حال 

 .دی و از ابتدا دوباره امتحان کن د یرا ببند ام یپنجره پ  .1

 .دیرا فشار ده Copyمورد نظر را انتخاب کرده و  ج یکارتر ی داده ها .2

 

 اگر مشکل همچنان ادامه داشت: ✓

 .دی کن نیگزیو جا  یرا بررس PCماژول  ا ی یخروج/ی، برد ورود  USBبرد  •

 

 

 ج ینصب کارتر  9.7

 صفحه به ،  زری در آناال ی جیبعد از نصب کارترWarm-up نمیرود . 

 باشد.  i-Smart 300 جیکارتر کی  جیکه کارتر د یکن  یبررس .1

 گذشته باشد. ن ج یکارتر  یانقضا  خی که تار د یکن  یبررس .2

 استفاده نشده باشد. ج ی که قبالً از کارتر د یکن  یبررس .3

 . دیرا دوباره باز و بسته کن  جیدرب کارتر .4

 

 اگر مشکل همچنان ادامه داشت: ✓

 .دی کن  ضیآن را تعو ازیکرده و در صورت ن یدر را بررس  چیسوئ •

 . دی کن ضیآن را تعو  ازی کرده و در صورت ن  ی ماژول کارت سنسور را بررس •

 .دی کن  ضیآن را تعو ازیکرده و در صورت ن ی را بررس RFIDبرد  •

 .دی کن  ضیآن را تعو ازیکرده و در صورت ن یرا بررس   PCماژول  •

 

 مراجعه کنید به  علل احتمالی بخش مشکل 

 درب چی سوئ  ضی تعو 8.21 است  دهی د بی آسمحرک:  درب  چی سوئ 

 الکترونیکبخش  6.4 ده ی د بی کارت سنسور: آس کانکتور ماژول کارت سنسور 

RFID برد 
 : خرابی  RFIDبرد

 RFIDبرد  ضی تعو 8.28 اتصال دهنده یا کابل: تماس ضعیف است 

 

PC  ماژول 

 ف ی ضع : اتصالیخروج /ی برد ورود

 ی : خراب PCماژول 

 1- 9شکل 
 وتر ی ماژول کامپ  ضی تعو 8.16
 یخروج / یبرد ورود ضی تعو 8.17

 

 

 

 



 

 

 ون ی براسینمونه / کال لیو تحل هیتجز 9.8

  “Insufficient sample error” شود. یظاهر م  جه یدر صفحه نت 

 است. یریخارج از محدوده اندازه گ  جهینت 

 مشکوک است. جهینت 

 .دی نمونه را دوباره با همان نمونه امتحان کن ل یو تحل هیتجز .1

 .دی را اجرا کن Cal 2در صورت تکرار همان خطا ،  .2

 . دینمونه را امتحان کن  لیو تحل هیدوباره تجز .4

 .دی را چند بار تکرار کن Cal 2در صورت بروز مشکل مشابه ،   .5

  یبرا  آناالیزرباشد ،  ن  QCدر محدوده    QC  جی. اگر نتا دیامتحان کن   لیو تحل  هی تجز  یرا برا  QC  یراه حل ها .6

 .ستی نمونه مناسب ن ل یو تحل هیتجز

 .دی کن  ضیرا تعو ج یاگر مشکل همچنان ادامه داشت ، کارتر .7

 . دیکن  ی آن را بررس یینمونه و جابجا  ی روش جمع آور .8

 

 شود. ی چراغ قرمز سنسور روشن م 

1. Cal 2 د یرا انجام ده 

 . دیرا تکرار کن   Cal 2 ندی، فرآ ازی در صورت ن .2

 .دی کن  ضیرا تعو ج یاگر مشکل همچنان ادامه داشت ، کارتر .3

 

 :یاحتمال  ی علل و راه حل ها ✓

 . دیکن ی شود بررس انیرا که ممکن است مانع حرکت آزادانه جر ییلخته ها ا ی ی مواد خارج •

  ی روش موقت   ک ی   نیبرق شروع شود. ا  ی ابیتا روش باز  د یخاموش کرده و مجدداً روشن کن   یرا به درست   زریآناال •

 لخته است.  ای  یانسداد مواد خارج  ای  یبردن گرفتگ  نیاز ب یبرا

 .دیریتماس بگ i-sensبا  ی فن راهنمایی  یکرده و برا یرا کپ  ج یکارتر ی داده ها •

  



 

 

 کد خطا 9.9

 شود. یصفحه ظاهر م   یرو  ریز یخطا یمواجه شود ، کدها یی هنگام استفاده با خطا آناالیزراگر  .1

حات یتوض .2 کد خطا  .1  

3. ESYS001 ~ 

ESYS999 
ی سخت افزار یخطاها .4  

5. EDB001 ~ 

EDB999 
داده  گاه یپا  یخطاها .6  

7. ESW001 ~ 

ESW999 
ی نرم افزار یخطاها .8  

 

 .دی سیکد خطا را بنو .2

 .دی را خاموش کن زر یپاور دستگاه آناال د یکل .3

 . دیصبر کن  هیثان 10 .4

 .د یرا روشن کن   زریآناال پاور  د یکل .5

 

 مشکل همچنان ادامه داشت: اگر ✓

 . دیاست ، نرم افزار را دوباره نصب کن ESW ای  EDBاگر کد خطا  •

 . دیکن  نیگزیو جا یرا بررس  MCUاست ، برد  ESYSاگر کد خطا  •

  



 

 

 پروتکل رابط 10

 مقدمه  10.1

  ی پورت ها   ای و    TCP /IP  قی) از طرLIS) یشگاهی اطالعات آزما  ستمیبه س  i-Smart300پروتکل نحوه انتقال داده ها از    نیا

 دهد.  ی را شرح م i-Smart 300) در RS-232)  الیسر

  ی ساز   اده ی پ  LIS2-A2و    LIS1-Aو باال    نییانتقال داده سطح پا  ی مطابق پروتکل ها  i-Smart 300پروتکل انتقال داده  

 کند.  ی کار م clientصورت به  آناالیزر  TCP / IP  ارتباطات شده است.

 

 ی کیز یانتقال ف هیال 10.2

 

RS-232 

 ): D-sub نیپ  DE-9  (9اتصال   ن یپ انتساب 

No.  حات یتوض مخفف Note 

1 DCD ص یحامل اطالعات تشخ  1 

2 RxD  ورودی  داده دریافت شده 

3 TxD  خروجی  داده ارسال شده 

4 DTR  1 ترمینال داده آماده 

5 SG سیگنال زمین GND 

6 DSR  1 مجموعه داده آماده 

7 RTS  2 درخواست برای ارسال 

8 CTS  2 پاک کردن برای ارسال 

9 RI  1 نشانگر حلقه 

Case PG  زمین حفاظت شده - 

اتصالبدون  .1  اختیاری  .2 ,

 PC آناالیزر

 2  2  

3 3  

5 5 
 

 
7 7  

8 8  

 

 : i-Smart 300 Analyzerفرض  ش یپ ات م یتنظ

 9600نرخ باود:  -

 ندارد : اولویت -

 1شروع:  یها  تیب -

 8داده:  های تیب -

 1: بیت های استوپ -

 

 

TCP/IP 

 پورت شبکه  RJ-45اترنت: استاندارد اتصال  پورت

 فرض)   شی)به طور پ  3030: پورت

  



 

 

 

 ن ییپروتکل سطح پا 10.3

 محدود شده  ی ها کاراکتر

<STX>, <ETX>, <EOT>, <ENQ>, <ACK>, <LF>, <CR>, <NAK>, <ETB> 

 

 انتقال  مراحل

 ، مرحله انتقال ، مرحله خاتمه  سیتأس مرحله

 

 < ارسال کننده

<STX> FN Message <ETB> or <ETX> Check Sum <CR><LF> 

 

 > دریافت کننده

 
 فیلد:   حاتی توض

 توضیحات  فیلد

<STX>  انتقال پیامشروع 

FN  7تا  0شماره فریم 

Message  پیام 

<ETB> or <ETX>  پایان انتقال ، پایان متن 

Checksum  ام ی چک سام پ 

<CR><LF>  پایان پیام 

 

 اوت  میتا

 هیثان  3انتظار:    زمان

  

<ACK> 



 

 

 i-Smart 300  وضعیتنمودار  

 

 

 

  



 

 

 پروتکل سطح باال 10.4

i-Smart 300  کند.  ینم  افتیکننده درخواست در  افتیدر  ستمیکند و از س   یارسال م  امیکننده پ  افتیدر   ستمیفقط به س 

 

 ام یپ ساختار

 از سوابق است.   یگروه  امیپ پیام 

 ها است   فیلداز    یگروهرکورد  رکورد 

 از اجزا است   یگروه فیلد

 شوند   یم  لدیکامپوننت شامل ف  یاجزا  کامپوننت

 

 ضبط  انواع

 H رکورد  هدر

 P مار یب  پرونده

 O ثبت  تسترکورد 

 C نظر   ثبت

 R ج ینتا  ثبت

 L رکورد پاک کننده پیام

 

 کننده جدا  فیتعار

 کاراکتر  نام  کننده  جدا  نوع

 | ی عمود   نوار جداکننده فیلد

 \ بک اسلش  جداکننده تکرار

 ^ هشتک جداکننده اجزا 

 & آمپسند وقفه  جداکننده

 <CR> بازگشت  رکورد  جداکننده

 

 سرصفحه   رکورد

 دهد.   یرا نشان م  امیاست که شروع پ  یاطالعات  یحاو  Header  رکورد

 

 :نهیزم  حاتیتوض

  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  6  |  7  |  8  |  9 |  10  |  11  |  12  |  13  |  14  {RT/CR} 

 

 توضیحات  نام فیلد 

 .Hکاراکتر    شهیهم نوع شناسه رکورد  1

 دیمراجعه کن  10.4کننده در بخش    نییبه جدول تع جداکننده   فیتعر 2

5 
^iSmart300 شناسه   اینام فرستنده   سریال نامبر دستگاه   ^ شده توسط اپراتور  نییتع  دستگاهنام     نسخه نرم افزار ^ 

 ASTM 1394-97 شماره نسخه  13

 Format=YYYYMMDDhhmmss ام یو زمان قالب پ  خیتار 14

<CR>  رکورد پاک کننده پیام بازگشت 

 

 : مثال

H | \^& ||| i-Smart 300^GTB-12^-^1.2.1.9 ||||||||| 1394-97 | 20150408142333 <CR> 
 

 

 

 



 

 

 مار یپرونده اطالعات ب

 Record Type  یلدها یبه جز ف  لدهایف  ری ، سا  ونی براسیکال  جهینت  یاست. برا   مارینمونه ب  یبرا   ماریب  ییشامل اطالعات شناسا  ماریاطالعات ب  پرونده

 هستند.  یخال   Sequence Numberو  

 

 توضیحات فیلد:

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32|33|34|35{RT/C R} 

 
 توضیحات  نام فیلد 

 .P کاراکتر شهی هم رکورد شناسه نوع  1

 1عدد  شهی هم بی شماره ترت  2

4 
 اختصاص داده شده - یشگاهی آزما

 ماری ب  شناسه

 ماری ب  شناسه

 . است یخال QC و ونی براسیکال جی در نتا*

 مار ی ب  نام 6
 مار ی نام ب ^ماری ب  یخانوادگ نام

 . است یخال QC و ونی براسیکال جی در نتا*

<CR>  پاک کننده رکورد بازگشت 

 

 مثال: 

Sample: P|1||pID_150408||pLastName^pFirstName|||||||||||||||||||||||||||||<CR> QC: 

P|1|||||||||||||||||||||||||||||||||<CR> 

Cal1: P|1|||||||||||||||||||||||||||||||||<CR> Cal2: 

P|1|||||||||||||||||||||||||||||||||<CR> 

  



 

 

 رکورد تست سفارش 

 است.   ون یبراسیکال  ای  QCنمونه ،    ییشامل اطالعات شناسارکورد تست سفارش  

 

 توضیحات فیلد:

1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31{RT/CR} 

 
 توضیحات  نام فیلد 

رکورد شناسه نوع  1  O کاراکتر  شهی مه 

بی شماره ترت  2  1عدد  شهی هم 

 شماره نمونه وارد شده توسط اپراتور شناسه نمونه  3

 

 
4 

دستگاهشناسه نمونه   

Cartridge Serial Number-Sxxx or Qxxxx (S=Sample, 

Q=QC, xxx= 

 جی شده با کارتر  شی آزما یاز نمونه ها ک ی است که به هر  یب ی شماره ترت 

 ( اختصاص داده شده است

Cartrdige Serial Number-Cxxx(xxx= 

انجام   ینقطه ا 2 ونی براسی از کال کی است که به هر  یب ی شماره ترت  

 ( اختصاص داده شده است جی کارتر یشده بر رو 

 
نمونه  یو زمان جمع آور خی تار 8  

 hhmm = نمونه قالب زمان رسم

 است  یخال QC و ونی براسیکال جی در نتا*

 
کننده نمونه فی توص 16  

Sample, QC, or Calibration Ex) Sample, QC, or Cal2 For 

QC 
Ex ) QC ^ Lot Number^ Lot Description 

<CR>  پاک کننده رکورد بازگشت 

 

 مثال: 

Sample: O|1|s150408-001|150408-1-1-S1||||1211||||||||Arterial|||||||||||||||<CR> 

QC: O|1||150408-1-1-Q2||||||||||||QC^QCLOT150408^QCDES0408|||||||||||||||<CR> 

Cal1: O|1||150408-1-1-C1-6||||||||||||1PCal|||||||||||||||<CR> 

Cal2: O|1||150408-1-1-C2-2||||||||||||2PCal|||||||||||||||<CR> 

  



 

 

 رکورد توضیحات 

 دهد.  یم  حیرا توض  کسانی  ایرکورد است که رکورد سطح باالتر    کی  نیا

 

 

 :فیلد  حاتیتوض

1|2|3|4|5{RT/CR} 

 
 توضیحات  نام فیلد 

کاراکتر شهی هم رکورد شناسه نوع  1  C 

 شماره رکورد  بی شماره ترت  2

 
 منبع توضیح  3

 توضیح شروع 

 I Instrument (مثال 

 
4 

 

 متن توضیح 
 محتوای توضیح 

 Sample : Sample Comment, QC : QC Comment (مثال

 . است یخال  QC جی و نتا ونی براسی *در کال

 
5 

 

 نوع توضیح
 نوع توضیح

 . است یکل جهی نت  یبه معن  :G (مثال

<CR>  پاک کننده رکورد بازگشت 

 

 مثال: 

Sample: C|1|I|sComment_001|G<CR> QC: 

C|1|I|QCComment_001|G<CR>  

Cal1: C|1|I||G<CR> 

Cal2: C|1|I||G<CR> 

  



 

 

 ج ینتا  رکورد

 . است  ینقطه ا  2  ون ی براسیکال  جهینت  اینمونه نمونه    کی   یبرا  یشامل اطالعات  جهینت  رکورد

 فیلد:  حاتیتوض
1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14{RT/CR} 

 Comment نام فیلد 

 .R کاراکتر شهی هم شناسه نوع رکورد  1

 ثبت شماره ترتیب شماره ترتیب 2

 

 

 

 
 

 ی شناسه تست جهان  3

به شرح   یفرع یقسمتها یجزء جداکننده اجزا است. هر داده برا 4شامل 

 .است ری ز

^^^XXX^YYY 

XXX: Parameter(pH, pCO2, pO2, cNa+, cK+, cCa2+, cCl-, 

Hct, pH(T), pCO2(T), cHCO3
-, cHCO3

-(std), BE(B), 

BE(ecf), ctCO2, pO2(T), pO2(A-a), ctHb, sO2, Anion gap, 

Ca2+(7.4)) 

YYY: Parameter (M = شده   یری پارامتر اندازه گ

 ،C =  پارامتر محاسبه شده) 

Ex) ^^^Hct^M 

 جهی مقدار نت  ی ری مقدار اندازه گ ای داده  4

 ی ری اندازه گ واحد واحدها  5

 

 

 
 محدوده مرجع 6

Patient Reference range: Low limit^Highlimit^Reference 

Reportable range: Low limit^Upper limit^Reportable 

QC range Low limit^Upper limit^QC 

Ex) 

138^142^Referenc

e 

20^200^Reportable 

112^122^QC 
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 ی عاد ری غ یپرچم ها جهی نت 

 .است جهی نت  تی است که شامل وضع یلدی ف نی ا

XX^YY^ZZZZZZZZZ 

XX: Parameter(SE: Slope Error, IE: Insufficient Error, 

CE: Incalculable Error,<: Out of Range Low, >: Out of 

Range High, DE: Drift Error) 

YY: Parameter(L: Reference Range Low, H: Reference 

Range High, L: QC Range Low, H: QC Range High, LL: 

Critical Range Low, HH: Critical Range High, F: 

Calibration Error, N: Normal Result,-: Reference range 

is not entered) 

ZZZZZ: Parameter(QC Status: ACCEPTED, 

DISCARDED) 

ex) SE^^ , IE^^ , CE^^ , <^^ , >^^ , DE^LL^, DE^HH^, 

DE^L^, DE^L^ACCEPTED, DE^L^DISCARDED, 

DE^H^, DE^H^ACCEPTED, DE^H^DISCARDED, 

^N^, ^N^ACCEPTED, ^N^DISCARDED, ^-^, ^-

^ACCEPTED, ^-^DISCARDED 

* Sample, Cal1 or Cal2 field information does not  include 

ZZZZZZZZZ Parameter. 



 

 

 

 
جه ی نت  تی وضع 9  

 .انتقال است جهی نت  تی که شامل وضع فیلدی

F:  منتقل نشده است  جهی نت 

R:  قبالً ارسال شده است  جهی نت 

اپراتور ییشناسا 11  شناسه اپراتور  

دی رس انی زمان به پا/خی تار تست 13  
 و زمان اتمام آزمون  خی تار

Format=YYYYMMDDhhmmss 

<CR>  پاک کننده رکورد بازگشت 

 

 مثال: 

Sample: R|1|^^^pH^M|7.399||6.500^8.000^Ref. Range|^N^||F||oID_001||2015 

0408142110|<CR> QC: R|1|^^^pH^M|7.428||6.500^8.000^QC 

Range|^N^ACCEPTED||F||OID_0 01||20150408143052|<CR> 

Cal1: 

R|1|^^^pH^Measured1^M|7.301|||^N^||F||||20150408143252|<CR> 

Cal2: R|1|^^^pH^Slope^M|66|||^N^||F||||20150408143242|<CR> 

 
 

 

 

 Terminationپرونده 

 دهد.  یرا نشان م  امی پ  یاست که انتها  یشامل اطالعات  Terminationپرونده  

 

 :فیلد  حاتیتوض
 

1|2|3{RT/CR} 

 
 توضیح نام فیلد 

 L همیشه کاراکتر شناسه نوع رکورد  1

 ثبت شماره ترتیب شماره ترتیب 2

 Termination  N: normal terminationکد  3

<CR>  پاک کننده رکورد بازگشت 

 

 

 

 مثال: 

L|1|N<CR> 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 ام ینمونه پ 10.5
 

 گزارش   نمونه

 

 

H|\^&|||i-Smart 300^GPP01^-^1.2.1.9||||||||1394-97|20160201150008 

P|1||||^||||||||||||||||||||||||||||| 

O|1||160201-1-1-S3||||||||||||Arterial||||||||||||||| 

C|1|I||G 

R|1|^^^pH^M|7.357||6.500^8.000^Ref. 

Range|^N^||F||||20160201145959| 

R|2|^^^pCO2^M|43.1|mmHg|5.0^150.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|3|^^^pO2^M|83|mmHg|5^700^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|4|^^^cNa+^M|143|mmol/L|80^200^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|5|^^^cK+^M|4.2|mmol/L|1.0^20.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|6|^^^cCa2+^M|1.27|mmol/L|0.25^5.00^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|7|^^^cCl-^M|100|mmol/L|50^150^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|8|^^^Hct^M|44|%|10^70^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|9|^^^pH(T)^C|7.357||6.000^8.500^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|10|^^^pCO2(T)^C|43.1|mmHg|0.0^250.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|11|^^^cHCO3-^C|24.2|mmol/L|0.0^50.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|12|^^^cHCO3-(std)^C|23.8|mmol/L|0.0^50.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|13|^^^BE(B)^C|-1.4|mmol/L|-25.0^25.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|14|^^^BE(ecf)^C|-1.3|mmol/L|-25.0^25.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|15|^^^ctCO2^C|25.5|mmol/L|0.0^50.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|16|^^^pO2(T)^C|83|mmHg|0^800^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|17|^^^pO2(A-a)^C|13|mmHg|0^700^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|18|^^^ctHb^C|13.6|g/dL|1.0^28.0^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|19|^^^sO2^C|96|%|0^100^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|20|^^^Anion gap^C|23|mmol/L|0^75^Ref. Range|^N^||F||||| 

R|21|^^^Ca2+(7.4)^C|1.24|mmol/L|0.22^5.58^Ref. 

Range|^N^||F||||| L|1|N 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 QCگزارش  

 
 

  Calibration 1گزارش 

 

 

 

 

 

 
H|\^&|||i-Smart 300^GPP01^-^1.2.1.9||||||||1394-

97|20160201145540 P|1||||||||||||||||||||||||||||||||| 

O|1||160201-1-1-Q1||||||||||||QC^160201-1^OTHER||||||||||||||| 

C|1|I||G 

R|1|^^^pH^M|7.447||6.500^8.000^QC 

Range|^N^ACCEPTED||F||||20160201145531| 

R|2|^^^pCO2^M|44.2|mmHg|5.0^150.0^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

R|3|^^^pO2^M|100|mmHg|5^700^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

R|4|^^^cNa+^M|145|mmol/L|80^200^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

R|5|^^^cK+^M|3.8|mmol/L|1.0^20.0^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

R|6|^^^cCa2+^M|1.21|mmol/L|0.25^5.00^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

R|7|^^^cCl-^M|103|mmol/L|50^150^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

R|8|^^^Hct^M|41|%|10^70^QC Range|^N^ACCEPTED||F||||| 

L|1|N 

 

H|\^&|||i-Smart 300^GPP01^-^1.2.1.9||||||||1394-

97|20160201145219 P|1||||||||||||||||||||||||||||||||| 

O|1||160201-1-1-C1-5||||||||||||1PCal||||||||||||||| 

C|1|I||G 

R|1|^^^pH^Measured1^M|7.414|||^N^||F||||2016020114521

9| R|2|^^^pCO2^Measured1^M|31.9|mmHg||^N^||F||||| 

R|3|^^^pO2^Measured1^M|168|mmHg||^N^||F||||| 

R|4|^^^cNa+^Measured1^M|143|mmol/L||^N^||F||||| 

R|5|^^^cK+^Measured1^M|3.9|mmol/L||^N^||F||||| 

R|6|^^^cCa2+^Measured1^M|1.04|mmol/L||^N^||F||||| 

R|7|^^^cCl-^Measured1^M|118|mmol/L||^N^||F||||| 

R|8|^^^Hct^Measured1^M|20.5|%||^N^||F||||| 

R|9|^^^pH^Drift1^M|0.000|||^N^||F||||| 

R|10|^^^pCO2^Drift1^M|0.0|mmHg||^N^||F||||| 

R|11|^^^pO2^Drift1^M|0|mmHg||^N^||F||||| 

R|12|^^^cNa+^Drift1^M|0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|13|^^^cK+^Drift1^M|0.0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|14|^^^cCa2+^Drift1^M|0.00|mmol/L||^N^||F||||| 

R|15|^^^cCl-^Drift1^M|0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|16|^^^Hct^Drift1^M|0.0|%||^N^||F||||| 

L|1|N 



 

 

 
 Calibration 2گزارش 

 

 

H|\^&|||i-Smart 300^GPP01^-^1.2.1.9||||||||1394-97|20160201145321 

P|1||||||||||||||||||||||||||||||||| 

O|1||160201-1-1-C2-3||||||||||||2PCal||||||||||||||| C|1|I||G 

R|1|^^^pH^Slope^M|69|||^N^||F||||20160201145321| 

R|2|^^^pCO2^Slope^M|56|||^N^||F||||| 

R|3|^^^pO2^Slope^M|380|||^N^||F||||| 

R|4|^^^cNa+^Slope^M|69|||^N^||F||||| R|5|^^^cK+^Slope^M|66|||^N^||F||||| 

R|6|^^^cCa2+^Slope^M|33|||^N^||F||||| 

R|7|^^^cCl-^Slope^M|68|||^N^||F||||| R|8|^^^Hct^Slope^M|16.9|||^N^||F||||| 

R|9|^^^pH^Measured1^M|7.414|||^N^||F||||| 

R|10|^^^pCO2^Measured1^M|31.9|mmHg||^N^||F||||| 

R|11|^^^pO2^Measured1^M|168|mmHg||^N^||F||||| 

R|12|^^^cNa+^Measured1^M|143|mmol/L||^N^||F||||| 

R|13|^^^cK+^Measured1^M|3.9|mmol/L||^N^||F||||| 

R|14|^^^cCa2+^Measured1^M|1.04|mmol/L||^N^||F||||| R|15|^^^cCl-

^Measured1^M|118|mmol/L||^N^||F||||| 

R|16|^^^Hct^Measured1^M|20.5|%||^N^||F||||| 

R|17|^^^pH^Drift1^M|0.000|||^N^||F||||| 

R|18|^^^pCO2^Drift1^M|0.0|mmHg||^N^||F||||| 

R|19|^^^pO2^Drift1^M|0|mmHg||^N^||F||||| 

R|20|^^^cNa+^Drift1^M|0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|21|^^^cK+^Drift1^M|0.0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|22|^^^cCa2+^Drift1^M|0.00|mmol/L||^N^||F||||| R|23|^^^cCl-

^Drift1^M|0|mmol/L||^N^||F||||| R|24|^^^Hct^Drift1^M|0.0|%||^N^||F||||| 

R|25|^^^pH^Measured2^M|6.902|||^N^||F||||| 

R|26|^^^pCO2^Measured2^M|61.8|mmHg||^N^||F||||| 

R|27|^^^pO2^Measured2^M|-|mmHg||^F^||F||||| 

R|28|^^^cNa+^Measured2^M|97|mmol/L||^N^||F||||| 

R|29|^^^cK+^Measured2^M|6.9|mmol/L||^N^||F||||| 

R|30|^^^cCa2+^Measured2^M|0.33|mmol/L||^N^||F||||| R|31|^^^cCl-

^Measured2^M|78|mmol/L||^N^||F||||| 

R|32|^^^Hct^Measured2^M|20.5|%||^N^||F||||| 

R|33|^^^pH^Drift2^M|0.000|||^N^||F||||| 

R|34|^^^pCO2^Drift2^M|0.0|mmHg||^N^||F||||| 

R|35|^^^pO2^Drift2^M|0|mmHg||^N^||F||||| 

R|36|^^^cNa+^Drift2^M|0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|37|^^^cK+^Drift2^M|0.0|mmol/L||^N^||F||||| 

R|38|^^^cCa2+^Drift2^M|0.00|mmol/L||^N^||F||||| R|39|^^^cCl-

^Drift2^M|0|mmol/L||^N^||F||||| R|40|^^^Hct^Drift2^M|0.0|%||^N^||F||||| 

L|1|N 

 

 

 

 



 

 

 

 اطالعات خدمات.  11

 س یسرو  یراهنما  11.1

 

 0 بازبینی
 

انتشار  خی تار  نسخه  SW بخش  اصالح / افزودن 

October 2016  1.0.1.2 - چاپ اول 

 1 بازبینی 

 

انتشار  خی تار  نسخه  SW بخش  اصالح / افزودن 

 
- Safety standard: EN 61010-1 modified 

EN 61010-2-081 modified 

- EMC standard: EN 61326-2-6 

modified 

 :  یمحدوده ورود  یمحاسبه پارامترها -

 اصالح شده 

 : یات ی مشخصات عمل -

 حجم نمونه اصالح شده است 

 اصالح شده است  :لی و تحل هی تجز تی صفحه وضع -

 : اصالح شده سی حالت سرو  شی صفحه نما -

 اصالح شده است  ری : تصویبرد باتر ضی تعو -

 کننده:  جدا فی تعار -

 اضافه شده است  وقفه جداکننده

 سربرگ: مثال اضافه شد سابقه  -

 : اصالح شده امی پ  نمونه -

1.6 
 

 
1.6 

 

 
2.4 

 

 
2.5 

 

March 2017 5.3 1.1.2.2 

 5.4  

 8.13  

 
10.4 

 

 
10.4 

 

 10.5  

   2 بازبینی 

 

انتشار  خی تار  نسخه  SW بخش  اصالح / افزودن 

 

June 2017 
  : ونی براسی ها در محلول کال تی غلظت گاز و الکترول -

 اصالح شده 

 

4.6 

 

1.1.2.2 

 3 بازبینی 

 

انتشار  خی تار  نسخه  SW بخش  اصالح / افزودن 

 
 1.6 ییوی راد زاتی : تجهنامهی صدور گواه -

 

   اروپا اضافه شد  هی ، دستورالعمل اتحاد استاندارد 

  RFID Reader 2.6 اسکنر  : بارکددستگاه مشخصات  - 

   اضافه شد    

August 2018 
 3.1 اصالح شده است  ری نصب نرم افزار: تصو -

1.2.1.9 

  3.2 حات ی : توضی صفحه لمس ونی براسی کال - 

   شده  اصالح 

  5.3 اصالح شده است  حاتی : توضلگری تحل تی وضع - 



 

 

 

  5.4 اصالح شده است  ری : تصوسی حالت سرو - 

 6.3 :یکی مکان  یها ستمی س یبررس -

  اصالح شد  حاتی توض

 7.2 : اصالح شدهس ی قطعات سرو ستی ل -

 8.9 ر ی ماژول چاپگر: تصو ین ی گزی جا -

  شده  اصالح

 8.27 اصالح شده است  ری اسکنر: تصو ین ی گزی جا -

 9.1 اصالح شده است  ری قدرت: تصو -

 9.4 حذف شده است  ادداشتی چاپگر:  -

 10.1 اضافه شد حی توض TCP/IP :مقدمه -

- TCP/IP:  10.2 اضافه شده است 

 10.4 پروتکل سطح باال: مثال  -

  شده  اصالح

 10.5 : اصالح شده امی نمونه پ  -

 11.2 اطالعات محصول: اضافه شد  -

 
 

 اطالعات محصول  1.1

 ( SN ≥ G10221) دی ماژول چاپگر جد

 کرده است. ریی تغ 5144ماژول چاپگر ،  G10221 الی شماره سر با

 

 ( SN ≥ G10261) د یجد اسکنر

 کرده است.  ریی تغ 3317، اسکنر  G10261 الی شماره سر با

 
 

Serial number G10260 or earlier Serial number G10261 or later 

 

3317 Scanner 

3355 Barcode Scanner 

3356 Barcode Scanner Interface Board 

3357 Barcode Scanner Top Plate 

 

 ( SN ≥ G10109) دیجد PCماژول 

 کرده است.  رییتغ PC 5142، ماژول    G10109  الیشماره سر  با

  



 

 

 1ضمیمه 

 Description پارامتر  توضیحات 

pH تیخخائیقل ایخخ تهیدیاسخخ زانیخخم یریخخخخخون انخخدازه گ 

 pH .بالقوه است دروژنیمخفف ه pH  خون است.

Blood pH is a measure of the blood's acidity 

or alkalinity. pH stands for potential 

hydrogen 

  د یاکس  ید  اری) معPCO2کربن )  د یاکس  ید  یفشار جزئ

شر خون  در  عنوان   ی دیور  ای  یانیکربن  به  اغلب  است. 

 pCO2 کند.   یها عمل م ه یآلوئوالر در ر ی کاف هینشانگر تهو

The partial pressure of carbon dioxide 

(pCO2) is the measure of carbon dioxide 

within arterial or venous blood. It often 

serves as a marker of sufficient alveolar 

ventilation within the lungs. 

جزئ م)  PO2)  ژنیاکس  یفشار  دهنده  گاز    زانینشان 

 هیدر درجه اول اثر ر  نیمحلول در خون است. ا  ژنیاکس

اکس را در جذب  اندازه   ان یبه جر  ژنیها  اتمسفر  از  خون 

 کند.  یم یریگ

pO2 

pO2 (partial pressure of oxygen) reflects the 

amount of oxygen gas dissolved in the blood. 

It primarily measures the effectiveness of the 

lungs in pulling oxygen into the blood stream 

from the atmosphere. 

معدن   ک ی  میسد است.    یبرا  یضرور  یماده  شما  بدن 

عنوان    نیهمچن با  آن  سد  یم   اد یNaاز   یبرا  م ی شود. 

مهم است. بدن شما با   اریها بس چهیعملکرد اعصاب و ماه

  م یدارد. سد  ی را متعادل نگه م  م یمختلف سد  یها  سم یمکان

 شود.  یوارد خون شما م  یدن یغذا و نوش قیاز طر

cNa+ 

Sodium is an essential mineral to your body. 

It's also referred to as Na+. Sodium is 

particularly important for nerve and muscle 

function. Your body keeps sodium in balance 

through a variety of mechanisms. Sodium 

gets into your blood through food and drink. 

  یموجود در خون را بررس  م یپتاس  زانیم  م یپتاس  شیآزما

است.    ی ماده معدن  کیو    تیالکترول  کی  میکند. پتاس  یم

 یداخل و خارج سلولها  عاتیما  زانیبه حفظ آب )م  نیا

در    م یکند. پتاس  یبدن کمک م  تیبدن) و تعادل الکترول

 مهم است.  زیها ن چهینحوه عملکرد اعصاب و ماه

cK+ 

A potassium test checks how much 

potassium is in the blood. Potassium is both 

an electrolyte and a mineral. It helps keep the 

water (the amount of fluid inside and outside 

the body's cells) and electrolyte balance of the 

body. Potassium is also important in how 

nerves and muscles work. 

 سمی متابول  یدر بدن انسان است که برا  ونیآن  کی  دیکلر

و باز بدن    دیبه حفظ تعادل اس  نیاست. همچن  ازیمورد ن

ها    هیسرم با دقت توسط کل  دیکند. مقدار کلر  یکمک م

 شود.   یرل مکنت

cCl- 

Chloride is an anion in the human body 

needed for metabolism. It also helps keep the 

body's acid-base balance. The amount of 

serum chloride is carefully controlled by the 

kidneys.  

موجود در خون شما   می کلس  زانیم  میخون کلس  شیآزما

گ اندازه  کلس  یم  یریرا  مهمتر  یکی  میکند.  مواد    نیاز 

 در بدن شما است.   ی معدن
cCa2 + 

A calcium blood test measures the amount of 

calcium in your blood. Calcium is one of the 

most important minerals in your body.  

نسبت he-MAT-uh-krit)  تیهماتوکر  شیآزما  (

  یکند. گلبول ها  یم  یریقرمز خون را اندازه گ  یگلبول ها

 کنند.   یرا در سراسر بدن شما حمل م  ژنیقرمز خون اکس
Hct 

A hematocrit (he-MAT-uh-krit) 

test measures the proportion of red blood 

cells in your blood. Red blood cells carry 

oxygen throughout your body.  



 

 

 


