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 انطباق و ایمنی .1

 شرایط محیطی
 موقعیت در داخل ساختمان

°c 35 ~ 15  دمای عملیاتی 

 رطوبت عملیاتی 5 ~ %85)رطوبت نسبی(

 ارتفاع عملیاتی متر 3000زیر 

 

 لوازم و کارتریج
 هیچ شرکت. ندک تضعیف را نتایج و عملکرد بالینی نظر از است ممکن معتبر غیر لوازم یا کارتریج از استفاده

 یا مستقیم ابزار به ایصدمه هرگونه یا و هاگیریاندازه صحت و دقت با رابطه در اینامهضمانت یا تعهد گونه

 ، ندارد.شرکت ساخته شده توسط لوازم یا کارتریج از استفاده از ناشی مستقیمغیر

 ACولتاژ   VAC240 ~ 100)منابع الکتریکی زمین شده( 

 جریان آمپر 5/1

 نتوا وات 150

(±10% )Hz50/60  فرکانس 

 

 الزامات الکتریکی، آداپتور برق
 کنید: استفاده است زیر مشخصات دارای که برق آداپتور و شده ارائه برق سیم از فقط

 رشته سیم )تایید شده( 3

 .شده متصل گرددباید به خروجی الکتریکی زمین

 کابل برق

، آمپر VAC240 ~ 100  ،5/1)منابع الکتریکی زمین شده( ورودی: 

 Hz50/60( %10±)وات،  150

 وات 65آمپر،  VDC  ،4/2 24خروجی: 

 آداپتور برق

 

 برای مناسب قبر نوارهای یا برق پریز از ، لزوم صورت در. است متفاوت کشورها اساس بر برق پریز و دوشاخه

 .کنید استفاده پریز به شده ارائه برق سیم اتصال



 ها در سندسنبل
 سنبل توضیح

 .یدکن احتیاط. عفونت احتمالی خطر :بیولوژیکی طرخ

 
 دیکن دنبال را شده ارائه هایدستورالعمل باید احتیاط

 
 

 

 i-Smart 30 PROهای های روی برچسبسنبل

 سنبل توضیح

 های بهداشت، ایمنی و حفاظت از محیط زیست اروپانشانگر استاندارد
 

 دستگاه تشخیص آزمایشگاهی
 

 اده به دستورالعمل مراجعه کنیدبرای استف
 

 ییاروپا جامعه در مجاز نمایندگی
 

 شماره سریال
 

 ببینید را دستورالعمل ، توجههشدار: 
 

 شرکت سازنده
 

 محدوده دمایی
 

 شماره کاتالوگ
 

 (Batch codeکد دسته )
 

 برای تعداد زیادی تست کافی است
 

 تاریخ مصرف
 

 خطر بیولوژیکی
 



 را نیکیالکترو یا الکتریکی محصول این نباید شما که دهدمی نشان عالمت این

یه اروپا کنندگان این محصول در اتحادتوزیع .بریزید دور خانگی هایزباله در

 الکترونیکی ضایعات تجهیزات الکتریکی و قانون اقدامات الزم را برای پیروی از

(WEEE طبق دستورالعمل ، )2002/96/EC اند.داده انجام 

 

 چاپگر
 

 DCپورت برق 
 

 عالمت خاموش )برق(
 

 عالمت روشن )برق(
 

 

 هاگواهینامه
 های زیر را گذرانده است:ها و استانداردگواهینامه i-Smart 30 PROدستگاه 

 :  CEگواهینامه 

 است، مطابقت دارد.دههای اروپایی که در اعالمیه انطباق شرکت آمبا دستورالعمل i-Smart 30 PROدستگاه 

 :  EUدستورالعمل 

 یصتشخ یپزشک یزاتدر مورد تجه 1998اکتبر  27 یپارلمان اروپا و شورا EC/98/79دستورالعمل شامل 

 .یشگاهیآزما

 : های ایمنیاستاندارد

IEC /EN 61010-1: 2001   :های ، کنترل و استفادهیریگاندازه یبرا کییالکتر یزاتتجه یمنیالزامات ا

 : الزامات عمومی.1قسمت  زمایشگاهیآ

IEC /EN 61010-2-101: 2002   :های ، کنترل و استفادهیریگزهاندا یبرا یکیالکتر یزاتتجه یمنیالزامات ا

 . (IVD) برای تجهیزات پزشکی تشخیص آزمایشگاهی الزامات ویژه: 101-2 آزمایشگاهی قسمت

IEC /EN 61010-2-081: 2003   :های ، کنترل و استفادهیریگزهاندا یبرا یکیالکتر یزاتهتج یمنیالزامات ا

یمه اتوماتیک برای تجزیه و نالزامات ویژه برای تجهیزات آزمایشگاهی اتوماتیک و : 081-2 آزمایشگاهی قسمت

 .تحلیل و سایر اهداف

 :EMC استاندارد



EN 61326-2-6: 2006  :6-2های آزمایشگاهی قسمته، کنترل و استفادیریگاندازه یبرا یکیالکتر اتیزتجه 

 (IVD) یشگاهیآزما یصتشخ یزاتتجه ویژهالزامات : 

 :  FCCبیانیه انطباق 

 .است FCC قوانین 15شده و مطابق با قسمت آزمایش دستگاهاین 

 : یکیو الکترون الکتریکی یزاتتجه یعاتضا

در  دستورالعمل فقط ینا .مطابقت داردWEEE (2002/96/EC ) دستورالعملنشان این محصول با الزامات 

 قانون ی پیروی ازکنندگان این محصول در اتحادیه اروپا اقدامات الزم را براتوزیع اروپا معتبر است. یهاتحاد

تجهیزات اند. انجام داده EC/2002/96( ، طبق دستورالعمل WEEE) ضایعات تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی

ها مطابق با الزامات جدا از سایر زباله ، بایدرسنده پایان عمر خود میو لوازم جانبی الکتریکی، هنگامی که ب

  .حاصل فرمایید تماسشرکت  دستورالعمل بادریافت طفاً برای شوند. لجمع آوری و بازیافت  ،ملی

WEEE و سالمت انسان خطرناک هستند. یستز یطمح یبالقوه برا صورت است که به یمواد یحاو 

 مرور کلی .2
 پردازد.می i-Smart 30 PROبررسی اجمالی دستگاه الکترولیت آناالیزر این فصل به 

 حیطه کاربرد
 یا، پالسما خون کل در یدو کلر یمپتاس ،یمسد یریگهانداز یبرا i-Smart 30 PROدستگاه الکترولیت آناالیزر 

 هییشگازماآ یصتشخ یشآزما یبرا یشگاهتوسط متخصصان آزما دستگاه ینا .استدر نظر گرفته شده سرم

 شود.یاستفاده م

 

 

 

 

 

 

 



 i-Smart 30 PROاجزای دستگاه 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 : دستگاه 2-1

 : کارتریج 2-2

 : راهنمای کاربر 2-5
 : آداپتور برق 4-2 : بارکد اسکنر 2-3

 : کابل برق 2-8

: جعبه کاغذ  2-6

 رول( 6چاپگر )

 : پایه 2-7



 شدهگیریهای اندازهپارامتر
همچنین دامنه و  و i-Smart 30 PROشده توسط الکترولیت آناالیزر گیریهای اندازهجدول زیر شامل پارامتر

 گیری است.وضوح اندازه

 پارامتر حدوا دامنه وضوح

 +Na میلی مول بر لیتر 20 - 250 1

 +K میلی مول بر لیتر 5/0 – 0/20 1/0

 −Cl میلی مول بر لیتر 20 – 250 1

 

 مشخصات عملیاتی
 نوع نمونه کل خون، سرم و پالسما

 ماده ضد انعقاد خون ینهپار یمسد یا یتیوممقدار مناسب ل

 حجم نمونه میکرو لیتر 60

 ظرف نمونه ا لوله مویین )مویرگی(سرنگ ی

 نمونه معرفی مکش ، تنفس ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 گیریزمان اندازه ثانیه 35

  °c 2/0 ± 0/37 گیریدمای اندازه 

 گیریروش اندازه الکترود انتخابی یون

 کالیبراسیون اتوماتیک یا دستی

°c 35 ~ 15  اتیدمای عملی 

 رطوبت عملیاتی  5 ~ %85)رطوبت نسبی(

 ارتفاع عملیاتی متر 3000زیر 

VAC240 ~ 100  ( %10±)وHz50/60 منبع تغذیه 

°c 50 ~ 20-  دمای مخزن 

 رطوبت مخزن 0 ~ %90)رطوبت نسبی(

 

 مشخصات دستگاه
 کامپیوتر داخلی  GHz 1  /GB 1 RAM  /GB Flash Memory 4پردازشگر 

Microsoft Windows XP Embedded ( سییستم عاملOS) 

" TFT-LCD7 صفحه نمایش و صفحه لمسی 



 چاپگر چاپگر حرارتی )چاپگر داخلی( 2"

 کاغذ چاپ (mm 30و قطر  57mmحرارتی )پهنا : 

USB (3 ( و پورت سریال )پورتRS-232 و )LAN  (RJ45 Ethernet) های ارتباطیپورت 

 (تایید شده IEC /EN 61010-1) AC-DCمنبع تغذیه 

 Hz50/60( %10±)وات،  VAC240 ~ 100  ،150ورودی: 

 وات 65آمپر،  VDC 24  ،4/2خروجی: 

 آداپتور برق

24 +VDC  برق ورودی وات  65، در داخل 

 فیوز داخلی آمپر )دم آهسته( 3(، AC/DCولت )ترکیبی از  125 

 (4S2Pهای یون لیتیوم: )سلول Ah 4/4ولت،  8/14

 ساعت 2خلیه : حداکثر زمان ت

 ساعت 2زمان شارژ: حداکثر 

 باتری داخلی

 دفعه 300کاهش ظرفیت برای شارژ/تخلیه برای  20%

 ت است(ساع 1رسید، جایگزین کنید )زمان تخلیه زیر  %50وقتی که باتری به 

 چرخه عمر و جایگذاری باتری بسته به شرایط عملیاتی متغییر است.

 عمر باتری

 

 

 کیمشخصات فیزی
 دستگاه

mm 292 ارتفاع 

mm 256 عرض 

mm 177 1-عمق 

mm 208 2-عمق 

kg 5/5 وزن 
 

 کارتریج

mm 138 ارتفاع 

mm 139 عرض 

mm 76 1-عمق 

mm 80 2-عمق 

kg 8/0 وزن 



 نرم افزار .3

 نصب نرم افزار
 :یدننصب ک دوباره یرز یلبه دال i smart 30 pro یممکن است الزم باشد که نرم افزار عامل را بر رو

 است. یازعامل خراب ، نصب مجدد مورد ن یستمس یابی یبع یبرا - 1

 است. یازنسخه مورد ن یننصب موجود به آخر یبه روز رسان - 2

 :است یازمورد ن یر، موارد زافزارنصب نرم یبرا

 .شود(یافزار عامل )در صورت لزوم توسط سازنده ارائه مبا نرم USBفلش  یودرا

 آناالیزرها از داده دانلود یبرا یخال USBفلش  یودرا

 هااز داده یریگیبانپشت
 یناز ب وریزشده در آنال یرهذخ یها، تمام دادهنصب مجدد شود یانصب  یدافزار عامل جدنرم یککه  یهنگام

 :روند. قبل از انجام هرگونه نصبیم

 یبرا یالخ USBفلش  یودر درارا  یزورشده در آنال یرهذخ یجکارتر یهاکه تمام داده یدحاصل کن یناناطم

 .یدکنبارگذاری اطالعات  یرهذخ

دوباره  یدها باشوند و دادهیم یپس از نصب نرم افزار بازنشان یرمقاد ین. ایدرا ثبت کن آناالیزر یماتتنظ یرمقاد

 وارد شوند. یبه صورت دست

 نصب یبرا یآماده ساز
 .یدرا قبل از نصب انجام ده یرمراحل ز

 .یدخارج کن یزرده را از آناالشنصب یجکارتر - 1

 یانهطالعات در راا یابیباز یبرا یخال USBفلش  یودرا یکدر  دستگاه آناالیزررا از  یجکارتر یهاداده - 2

 .یدکن یریبارگ یشخص

موش شدن تا مراحل خا یداجازه ده آناالیزرکامل انتخاب کرده و به  یدکمه خاموش شدن را از منو - 3

، شودیاهر مظ "یزرخاموش کردن آنال" یامشد و پ یمجدداً راه انداز یزرکه آناال یکند. هنگام یرا ط

 .یدرا خاموش کن یزرپشت آناال با کلید برق

 روش نصب نرم افزار
 به شرح زیر است: i Smart 30 PRO یروش نصب نرم افزار بر رو یرمراحل ز



 USB یهال( را به پورتبا نرم افزار عام) USB یوو درا ید، صفحه کل یزرپس از خاموش شدن آناال - 1

 .یدوصل کن یزرکنار آناال یاموجود در پشت 

 .یدروشن کنکلید برق دستگاه را  - 2

 .یدفشار ده یدصفحه کل یرا رو ESC ید، کل یستمس یهنگام راه انداز - 3

ظاهر " Boot Menu" صفحه - 4

 یدهایبا استفاده از کل ،شودیم

را  " Hard Disk "جهت دار ، 

فشار  را ENTERانتخاب کرده و 

 .یدده

 

 

 

 

 "، دارجهت یدهایبا استفاده از کل - 5

USB HDDO  " را انتخاب کرده و

ENTER یدرا فشار ده.  

 

 

 

 یدکامل نرم افزار عامل جد یریبارگ - 6

تا  5 یباتقر USBاز دستگاه حافظه 

کشد. پس از اتمام یطول م یقهدق 7

کننده به طور یه، تجز یریبارگ

  ود.شیمجدد م یخودکار راه انداز



 ین. ایدرا لمس کن "Submit"دکمه  - 7

 کند.یرا آغاز م یکربندیروش پ یک

 

 

 

 

 5تا  3 یستمس یینها یکربندیپ - 8

که  یکشد. هنگامیطول م یقهدق

به  آناالیزر، یدرس یانبه پا یکربندیپ

مجدد  یطور خودکار راه انداز

پس از راه  یشود. صفحه اصلیم

  شود.یمجدد ظاهر م یانداز

،  USB یوو درا یدداشتن صفحه کلقبل از بر

 شود. یریدستگاه جلوگ یرمنتظرهغ یتا از خطاها یدرا خاموش کن یزورابتدا آنال

 یمراحل خاموش شدن را ط آناالیزر یدو اجازه ده یدکامل فشار ده یرا از منو "Shutdown"لطفاً دکمه 

 بکشید.راحت  یالبا خ یدتوانیرا م USB یوو درا ید، صفحه کل یزرآناالکلید برق کند. پس از خاموش کردن 

 کالیبراسیون صفحه لمسی
 یزرکنار آناال یاموجود در پشت  USBپورت  یکرا به  یدصفحه ، صفحه کل یظاهر شدن نشانگر ماوس رو یبرا

 .یدفشار ده یدصفحه کل یرا رو F9 یدو کل یدوصل کن

  کلیدF9 ظاهر شدن نشانگر موس : 

  کلیدF10 ر موس: ناپدید شدن نشانگ 

کند. در صورت لزوم، یحرکت م ینشانگر ماوس به درست یدتا مطمئن شو یدصفحه را لمس کن یدکن یسع

 .یدانجام ده یصفحه لمس یبراسیونکال یرا برا یرمراحل ز



 

کامل  یرا از منو "Shutdown"دکمه  - 1

 " یامتا پ یدو منتظر بمان یدفشار ده

Turn off the analyze " صفحه  یرو

 ظاهر شود.

تا  یدفشار ده یدرا در صفحه کل F9 کلید - 2

 نشانگر ماوس ظاهر شود.

را  " i Smart 30 PRO "در  "a"قسمت  - 3

ظاهر  یدست "Shutdown"تا صفحه  یدکن لمس "Shutdown" صفحه یدوبار در گوشه سمت چپ باال

 شود.

 

4 - "iss"   را وارد کرده و دکمهEnter یدفشار ده یرا در صفحه خاموش کردن دست .Windows 

Desktop شود.یظاهر م 

 را در کیبورد بفشارید Ctrl + Alt + Deleteهای کلید - 5

 را فشار دهید. Task Managerدکمه  - 6

را لمس کنید،  Windows Task Managerدر  Fileتب  - 7

 ( را بفشارید.… Run) New Taskسپس دکمه 

 

 Createرا در تکست باکس پنجره  "explorer"کلمه  - 8

New Task سپس دکمه  بنویسید وOK را فشار دهید .

Window Explorer شودظاهر می 

 دید.را ببن Windows Task Managerپنجره  - 9



 <  My Computer  از ویندوز اکسپلورر - 10

Disk1 (C:) را فشار دهید و فایل خاموش 

off.bat را دوبار در پوشه diskl   لمس کنید

 .متوقف شود ewf تا عملکرد

 

؟( برای محافظت از )؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ EWF نکته:

 شود.استفاده می OSتصاویر 

 Command Promptتا زمانی که پنجره  - 11

 ناپدید شود، صبر کنید.

 < Disk1(C:)از ویندوز اکسپلورر،  - 12

Program Files > TouchKit  و برای ،

ای صفحه لمسی دو نقطه 4کالیبراسیون 

را در پوشه  xAuto4PtsCal.exeبار فایل 

TouchKit .لمس کنید 

 

شده در داده دستورالعمل نمایش - 13

 صفحه را دنبال کنید.

 یبرا یانقطه 9 یسازیانجام خط یبرانکته: 

 یلبهتر ، فا یبودن صفحه لمس یخط

TouchKiteze  را دوبار در پوشهTouchKit  لمس

 TouchKit PS / 2 Controllerتا به  یدکن

را در پنجره  Tools. برگه یدکن یداپ یدسترس

Controller و سپس دکمه  یدلمس کن

Linearization یدرا فشار ده. 

 Disl1، فولدر  Windows Explorerاز  - 14

(C:)  را لمس کنید و فایلOn.bat  را برای شروع اجرایEWF .دو بار لمس کنید 

 



 اغلب ممکن است رخ دهد. OSنباشد، خطای  EWF  ،ONاگر  نکته:

 صبر کنید.ناپدید شود،  Command Promptتا زمانی که پنجره  - 15

 را در کیبورد فشار دهید. Ctrl + Alt + Deleteهای کلید - 16

؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟( انتخاب combo boxدر جعبه ترکیبی ) Restartرا لمس کنید.  Shutdownدکمه  - 17

 فشار دهید.اندازی مجدد را برای راه OKکنید، و سپس دکمه 

  



 یجکارتر یهاصول اول .4

  i_Smart 30 PROبررسی اجمالی کارتریج 
 یرگمونهن، لوله ،  یرها)ش یمواد مصرف یرها و ساشامل همه سنسورها ، محلول i Smart 30 PRO یجهر کارتر

 یشهمهکرد.  یضتوان به سرعت برداشته و تعویشده را میمنقض یافرسوده  یهایجو ظرف دفع( است. کارتر

 دهد.یرا نشان م یجکارتر هر یعملکرد یهایژگیو یر. نمودار زیزیددور بر یها را به درستیجکارتر

 

 .دهدیرا نشان م یجهر کارتر یداخلچیدمان  یرنمودار ز

 

 های در دسترسکارتریج
در دسترس است.  یشآزما 200تا  50 یهایتدر ظرف i Smart 30 PRO یمصرف برا یکبار یهایجکارتر

 ست.کاربر موجود ا یها در دفترچه راهنمایجکارتر یتمربوط به ظرف یاتجزئ



 بارکد کارتریج
، یجارتر، نوع کیجموجود در کارتر یبراسیونکال یهادر مورد غلظت محلول یاطالعات یحاو یجبارکد کارتر

 و شماره قطعه است. یال، شماره سراطالعات انقضا

 یجکارتر یو ماندگار یسازیرهذخ
 ست.ا YYYY.MM.DDصورته ب یجانقضاء هر کارتر یخاست. تارپس از تولید ماه  18ها  یجکارتر یماندگار

 .یدنکن یزها را فر یج. کارتریدکن یگراد نگهدار یدرجه سانت 30تا  10 ینها را بیجکارتر

 دفعات کالیبراسیون
 دهد.یرا نشان م i Smart 30 PRO یبراسیونکال یهافواصل و زمان یرجدول ز

 عمر کارتریج دفعات کالیبراسیون

 Cal 2 Cal 1 )بعد از گرم شدن(

  min70 ~ 25  دقیقه 5هر  دقیقه 15 هر

 hr4 ~  min70  دقیقه 15هر  دقیقه 30هر 

 hr24 ~  4  دقیقه 30هر  ساعت 5/1هر 

  hr ~  24 انقضا یختا تار دقیقه 45هر  ساعت 6هر 

 

 ها در محلول کالیبراسیونغلظت الکترولیت
 پارامتر Cal 1محلول  Cal 2محلول 

 +Na میلی مول بر لیتر 145 میلی مول بر لیتر 101

 +K میلی مول بر لیتر 3/4 میلی مول بر لیتر 4/7

 −Cl میلی مول بر لیتر 124 میلی مول بر لیتر 84

 

 میلی لیتر 410( ، نگهدارنده و سورفاکتانت، بافر−Na+،K+ ،Cl) Cal 1محلول کالیبراسیون 

 میلی لیتر 55( ، نگهدارنده و سورفاکتانت، بافر−Na+،K+ ،Cl) Cal 2محلول کالیبراسیون 

 میلی لیتر 40، نگهدارنده(  𝑁𝐻4𝐶𝑙،Ag𝑁𝑂3محلول مرجع )

 حذف و دفع
 :شود یضتعو یراز دستگاه خارج شده و در موارد ز یدبا یجکارتر



 است یدهبه صفر رس یجمانده استفاده از کارتر یباق تعداد 

 خاموش استساعت  24از  یشب آناالیزر 

 

 یرا رو یجهرگز پوشش کارتر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟خطر نشت محلول وجود دارد. 

 یها یجکارتر یشگاهی. مطابق مقررات آزمایدبرداشته شده دوباره نصب نکن یجکارتر

 .یزیدراحت دور بر یالبرداشته شده را با خ

  



 مرتب یهایو نگهدار یسسرو .5

 مقدماتی سرویس و نگهداری
مجاز  یرعمت ینبه تکنس یازیانجام شود و ن یابه صورت دوره یدبا یرز یو نگهدار یرتعم یاساس هایروش

 ندارد.

 کاغذ چاپگر یضو تعو یجکارتر تعویض
 .یدکن یضو چاپگر را تعو یجصورت لزوم کاغذ کارتر در

 کردن تمیز
را  یزر، آناالتفادهد. بعد از هر بار اسوده شونتوانند به خون آلیم یزرآناال یو صفحه لمس یرگ، جلد نمونه سطح

ز عفونت اتا  یداستفاده کن یکیالست یامصرف  یکبار یهااز دستکش یشهکردن ، هم یز. هنگام تمیدکن یزتم

. یدشبپو یمنیا ینکع یا یشگاهیآزما کتمحافظ مناسب مانند  یهاشود. در صورت لزوم ، لباس یریجلوگ

 .یزیدها را دور برمه زبالهکردن ، ه یزمطابق مقررات پس از تم

 سرویس و نگهداری پیشگیرانه
 یهتوص i Smart 30 PRO یبرا یکباررا هر سه سال  یشگیرانهپ یو نگهدار یرتعم i SENSدر حال حاضر 

 :یدرا انجام ده یر، موارد ز یشگیرانهپ یراتانجام تعم یکند. برایم

 با کلید برق خاموش - 1

 یدکن یزتم و گرد و غبار را یدروکش را بردار - 2

 یدکن یضتعو یا. در صورت لزوم سفت یدکن یشده را بررسشل یهایچپ - 3

 کلید برق روشنبا  - 4

 (یدمراجعه کن "یسحالت سرو 5.4")به  یسبه حالت سرو یدسترس - 5

 .یدکن یرا بررس یباتر یتوضع - 6

 (سمپلر یچ، سوئ یجدرب کارتر یچ)اتصال سنسور ، سوئ .یدکن یها را بررسیچسوئ - 7

 (سمپلر ، قفل درب ، قفل -4،  -3،  -2،  -1 پیچسیم) را چک کنید. هالها و قفدریچه - 8

 یدموتور پمپ را انجام ده یشآزما - 9

 یکنترل حرارت یشانجام آزما - 10

 وباره با کلید برق خاموشد - 11

 خراب یاشکسته قطعات  هر یک از یرتعم - 12

 .شود یرمتع یکیالکترون یا یاز دستگاه خارج شود تا قطعات برق یدبا یبسته باتر هشدار: - 13



 کنید سوار دوباره - 14

 روشن  دوباره با کلید برق - 15

 یستمانجام تست عملکرد س - 16

 یتوضع مشاهده

 مرور کلی 
تفاده برای موارد زیر اس View Status اجرا کرد. View Statusتوان در  یرا م i-Smart 30PRO یتوضع

 شود:می

 یدکن یسنسور را بررس یگنالس 

 یدکن یرا بررس ییماژول گرما یدما 

 یدکن یرا بررس یباتر یتضعو 

 یدکن یرا بررس یجنصب کارتر 

  یدکن یرا بررس سمپلرو جلد  یجدرب کارتر بودن / باز بودنبسته 

 یشنما یتبه وضع دسترسی 

 :یشنما یتبه وضع یدسترس برای

Menu > Full Menu > Maintenance > View Status .را فشار دهید 

 



 یشنما یتدر وضع یبراسیونروال کال یاجرا
 یبراسیونکه کال یاجرا شود. در حال اینقطه 2 یا اینقطه 1 یبراسیونتا کال یدرا فشار ده Cal 2 یا Cal 1 دکمه

شاهده م  توان در صفحه یرا م Ca12 یا Call یحسگر در راه حل ها یهایگنالدر حال انجام است ، پاسخ س

 کرد.

 شده(دریچه معمول )با کارتریج نصب
 توضیح مقادیر

 

Cal 1 Ready  یاCal1 Warm-up 

50/7 - Cal1 > 00/200 ~ 00/0 00/100 ~ 00/100- 

99/511 ~ 99/511- 

  +Naسیگنال سنسور 
00/14 + Cal1 < 00/100 ~ 00/100- 00/0 ~ 00/100-  سیگنال سنسورK+ 

 
50/7 + Cal1 < 00/100 ~ 00/0 00/100 ~ 00/0  سیگنال سنسورCl−  
15/0 - Cal1 > 90/0 ~ 70/0 00/1 ~ 00/0 2/1 ~ 0 سیگنال هدایت؟؟؟؟؟؟؟  

  دمای ماژول گرایی 0 ~ 60 40 ~ 60 8/36 ~ 2/37
  وضعیت باتری 0 ~ %100 > %90)شارژ کامل(  

 نصب شده / نصب نشده نصب شده
دریافت الحاق سنسور 

  در کارتریج؟؟؟؟؟؟؟/؟

 وضعیت در کارتریج بسته / باز بسته
 

  وضعیت پوشش سمپلر بسته / باز بسته

 

 یسحالت سرو
 یاجمال بررسی

i Smart 30 PRO توان در یرا مService Mode  اجرا کرد. ازService Mode رد برای آزمایش عملکرد موا

 شودزیر استفاده می

 یالس جریان 

 هاها و قفلدریچه 

 پمپ موتور 

 یحرارت کنترل 

 Service Modeبه  دسترسی

 .یدو رمز عبور را وارد کن یدرا فشار ده Service Mode، دکمه  Service Modeورود به  برای



 

اگر  دیفشار ده Calرا در پانل عملکرد  Cal 2 یا Cal 1دکمه  Cal 2 یا Cal 1محلول  یانجر یبررس یبرا

و  است یهثانیلیم 03/0کمتر از  ییرسانا یگنالکند ، سیکارت سنسور عبور نم یقاز طر یبراسیونمحلول کال

 خواهد بود. از محدوده خارج ISE هاییگنالس

فشار  Sequenceرا در صفحه کنترل  Pause، دکمه  یا آن در حالت دستبکردن دستگاه و کار  متوقف یبرا

 یسکه حالت سرو یفعال هستند. هنگام( ) Pump Start / Stopو ( ) Valve Control یها. دکمهیدده

 Sequenceکنترل  صفحهدر ( Operating) و سپس عالمت یدرا فشار ده Operationدکمه  یدبا یدبندیرا م

 کند.یخودکار کار نم یبراسیون، کال i-Smart 30 PROصورت ، هنگام استفاده از  ینا یرشود. در غیظاهر م

  



  عملکرد دستی توضیح

 (Cal1)دریچه  2: شیر برقی 2)دریچه هوا( ،  1: شیر برقی 1

)استفاده  4: شیر برقی 4( ، Cal2)دریچه  3برقی : شیر 3

 شود(نمی

  کنترل دریچه )باز / بسته(

 قفل سمپلر قفل کردن یا قفل نکردن در سمپلر
 

  قفل در کارتریج قفل کردن یا قفل نکردن در کارتریج
 سرعت: پالس بر ثانیه

 یک چرخه موتور پمپ پالس بر 400پالس: 

  شروع / اتمام کار پمپ

 دمای فعال: ماژول حرارتی کنترل دما اگر فعال باشد

H  )هیدراسیون / آبپوشی( 

  °c 60 ~ 40تنظیمات: تنظیم دمای گرم شدگی 

N  )نرمال( 

  °c 2/37 ~ 8/36تنظیمات: تنظیم دمای طبیعی 

  تنظیمات دما

تنظیمات پیام کاربر  فقط مورد استفاده سازنده

 )عملکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟(
 

و پورت  TCPاندازی راه های بازیابی خطای اتصالکردعمل

 سریال
 

  ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ثانیه 5نمایش صفحه قبلی به مدت تقریبی 
 

 عملکرد یشو آزما یبررس

ر صورت لزوم و د یدکن یز. گرد و غبار را تمیدکن یبررس یرا بصر یرو مناطق ز یدروکش را بردار صفحات

 یدکن یبررس یرز صورترا به  ستمی. عملکرد سیدکن یرتعم

 یدکن یها را بررس یچسوئ

 یشل گرمادر ماژو یجقرار دادن مناسب کارت سنسور کارتر یارسی بربر  اتصال / قطع اتصال :سنسور

 (SW2)در  یدکل   یجدرب کارتربودن  باز / بسته 

 (SW1) یرنمونه گ کلید  نمونهبودن  باز / بسته 

  یشآزما یهاو قفل هادریچه یشآزما

 هوا(  یچهدر ی، برا S1) 1 یبرق یرش باز / بسته : 1 دریچه



 سوپاپ تماس( ی، برا S2) 2 یبرق یرش باز / بسته  :2 دریچه

 سوپاپ تماس( ی، برا S3) 3 یبرق یرش باز / بسته  :3 دریچه

 (یست، در حال استفاده ن S4) 4 یبرق یرش باز / بسته  :4 دریچه

 (S5) 5 یبرق یرش  بقفل / بازکردن در

 (S6) 6 یبرق یرش  نمونه قفل / باز کردن قفل

 موتور پمپآزمایش 

 پمپ: روشن / خاموش

 . تست کنترل دمایی4

 ماژول حرارتی کنترل دما ( Nیا  Hتنظیمات دما: غیر فعال / فعال )تنظیم 

  



 جزئیات سیستم .6

 دیاگرام پروسه: نصب کارتریج
 :دهد یم یحرا توض یجنصب کارتر روش یاتجزئ یرز یندنمودار فرآ

 

  



 گیریدیاگرام پروسه: کالیبراسیون و اندازه

 

 بررسی اجمالی سیستم مکانیکی 
 دهد.یرا ارائه م i Smart 30 PRO یکیمکان یهایستممربوط به س یاتجزئ یبعد یهاشبخ یرز

 یجکارتر قرار دادن
 :دهدیرخ م یرز از اتصاالت رابط یکشود ، هر یمقرار داده یجکارتر یککه  هنگامی

 است.( قرار داده شدهدستگاه) یش( در ماژول گرماکارتریج) سنسور کارت 

  است( متصل یج)کارتر سمپلر( به مفصل دستگاه) سمپلرشفت. 

 ( قرار داردیج)کارتر پیچی یهایچهها در مقابل دردریچه یسازفعال ی( برادستگاه) یبرق یرش 



 ( فشار یج)کارتر یسهک یهادریچه( به دستگاه) ??????????????????ایکیسهکننده دریچهمیله باز

 آورد.یم

 ( لوله هادستگاهغلتک پمپ )کند.یم یر( را درگیجپمپ )کارتر ی 

 

 در کارتریج
درب  کلیدشود. یتوسط قفل در قفل م یج، درب کارترباشدنصب شده یبه درست یدجد یجکه کارتر هنگامی

قفل سوزن شود ، یبسته م یجدرب کارتر یدهد. وقتیم یصبسته نشدن درب را تشخ یابسته بودن  یجکارتر

 کند.یشود و در را قفل م یم یردرگ یجدرب کارتر

 



 یرنمونه گ
نه وصل که آن را به جلد نمو شده یرکمربند درگ یکبا  سمپلر، شفت شودینصب م یجکارتر یککه  هنگامی

شش پو یت. موقعیرخ یااست وشش نمونه برداشته شدهپ یاشود که آیمتوجه م یرنمونه گ یچکند. سوئیم

در  پلرسمقفل  سمپلر. پوشش کرد رسالا یینتوان با سرنگ و روش موینمونه را م د کهکنیم یینتع سمپلر

 شود.یقفل متوسط  یبردارنمونه یا یریگ، اندازهیبراسیونکال ینح

 

 یچیپ یچهدر
را  یجارترکداخل  یالس یانجر یسممکان ینا .کنندیمتصل م یجکارتر بهرا  پیچی یاهیچهدر یبرق یرهایش

 کند.یکنترل م

 

 



 پمپ
i Smart 30 PRO  شود، وارد می یجکارتر وقتی کهکند. غلتک پمپ یاستفاده م یکیمکان یپمپ غلتک یکاز

 ینکند. ایلوله را فشرده م ایورهد صورت به ،چرخد یکه غلتک م یآورد. هنگامیپمپ فشار م یهابه لوله

 کند.یم یجادا یجدر کارتررا  یلو تحل یهتجز یبراالزم  یعما یانجر

 یمست. تنظامهم  یاربس ،مناسب یانجر یزاناز م یناناطم یبرا یجغلتک پمپ نسبت به لوله در کارتر یتموقع

 مخصوص دارد.کننده تثبیتابزار  یکبه  یازغلتک پمپ ن یتموقع

 

  



 ررسی اجمالی الکترونیکب

 بلوک دیاگرام
 دهد.را نشان می i Smart 30 PROیکی دستگاه های عملکردی در سیستم الکتروندیاگرام زیر بلوک

 

 نقطه تست ولتاژ
 :است یرنقاط تست ولتاژ مربوطه به شرح ز

 :MCU (P/N: 3300) بردمدار برق در 

 نقطه تست ولتاژ نکات

 VDC TP1+ 7 برای ماژول چاپگر

 PC 12 +VDC TP2برای ماژول 
 VDC TP3+ 5 و برد آنالوگ MCUبرای 

 VDC TP4+ 5 کنندهبرای کنترل حرارتی و خنک

 VDC TP5+ 24 از آداپتور برقورودی 
 TP6 لتاژ باتریو +VAC 17+ ~ 13حدود 

 TP7 (F2فیوز: / ولتاژ باتری ) DC/DC 24 +VDCورودی به مبدل 

 TP8 زمین 



 :(P/N: 3001مدار برق در برد آنالوگ )

 نقطه تست ولتاژ نکات

 برای پردازش سیگنال رسانا

5 +VDC TP1 

C_Ground TP2 
 TP3 کانال موج سینوسی

 TP4 خروجی رسانا

 ISEهای برای پردازش سیگنال

5 +VDC TP5 
P_Ground TP6 

5- VDC TP7 

 برای کنترل حرارتی

 TP8 زمین

V 5/1 +ولتاژ مرجع TP9 

 TP10 خروجی دما

 TP11 خروجی تنظیمات دما

  



 هالیست قسمت .7

 ی انفجاری(اتصویر گسترده )نم

 

 های سرویسیطعهلیست ق
 شماره قطعه شرح شماره قطعه شرح

 3041 پوشش باالیی 3001 برد آنالوگ

 3140 پوشش پشتی 3300 (PROبرای ) MCUبرد 

 3150 پوشش جلویی PC 5050ماژول 

 5063 اژول چاپگرم 5051 صفحه لمسی

 3120 بسته باتری 5053 بلندگو

 3106 قاب باتری B 3095/3096نوع  /Aشیر برقی نوع 

 5082 کنندهماژول خنک 3097 قفل شیر برقی

 5052 ماژول حرارتی 3022 میکروسوئیچ

 3007 برد پورت 5062 دستگیره

 USB 3008برد  3246 پوشش سمپلر



 تعمیر .8
 

 دستگاه  یوبقطعات مع جایگذاری برای یرتعم یهاروش یاتجزئ یرز یهابخش

i-Smart 30 PRO کلید ، یردهد. قبل از انجام هرگونه روش تعمیم یحرا توض

 .یدبرق را خاموش کرده و دستگاه را از برق بکش

 یازابزار مورد ن
 است. یازمورد ن یردستگاه ، موارد ز یرتعم برای

 شماره ابزار نکته

برای خارج یا سوار کردن پوشش پشتی، به 

 نیاز است mm  5های با قطر کمتر از گوشتیپیچ
 1 گوشتی چهارسوپیچ

 2 برای خارج یا تعمیر بست mm 5آچار   USBیا  MCUهای فقط برای تعویض برد

 3 پنس، انبرک؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ های پوشش باالییپیچپوش فقط برای خارج کردن در

 mm 4 5/1آچار آلن  شیر برقیفقط برای تعویض قفل 

 mm 5  2آچار آلن فقط برای تعویض پوشش سمپلر

 

 قطعات یجداساز یبرا یژهو یاطاحت
 یروی. هم نیدباز نکنرا  یرز یهاشکلدر "X" با شدهنشان داده یهایچپ هرگز

 یجکارتر یغلتک پمپ نسبت به لوله ها یتو هم موقع یجفشار درب به پشت کارتر

غلتک  یتموقع یممهم است. تنظ یاربس مناسب یانجر یزاناز م یناناطم یبرا

 مخصوص دارد. کنندهتثبیتابزار  یکبه  یازپمپ ن

 



 یبسته باتر یضتعو
 M3x8mm یچپ ، ابتدا  یبرداشتن بسته باتر یبرا - 1

 را از یشده و پوشش باتررا همانطور که نشان داده(1)

 .یدبردار دستگاه

 

 

 تا از دستگاه خارج شود. یدرا با دقت بردار یاترب - 2

 

 

 

 

 یاست. براشده نشان داده ینجادر استه باتری پس از خروج ب - 3

 .یدمراحل را برعکس انجام ده ین، ابسته باتری یضتعو

 

 


