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 نگهداری روزانه

 شامل موارد:

  (Reaction tube)کنترل و پر کردن تیوب های واکنش .1

 کنترل و پر کردن ظرف آب مقطر .2

 Probe Washکنترل و پر کردن ظرف  .3

 کنترل و پر کردن ظرف سوبسترا .4

 کنترل و تخلیه ظرف فاضالب  .5

 کنترل و تخلیه محفظه ضایعات جامد .6

 Reagentو    sampleتورهایپپی Primeانجام  .7

 Water Probe برای   Prime انجام  .8

 Substrate Probe برای  Prime انجام  .9

 )درصورت همیشه روشن بودن دستگاه(خارج شدن از نرم افزار و ریست کردن کامپیوتر  .10

 Reagentو   Sampleدن پروب رتمیز ک .11

  نکات 

  اگر دستگاه در حالتRun قرار دارد برای پر کردن محلولها آنها را از دستگاه جدا نکنید ! 

 هرگز ظرف محتوی فاضالب را از قسمت دهانه خاکستری رنگ تخلیه نکنید ! 

  در هنگام انجامPrime   این عمل را آنقدر انجام دهید تا درDRD تیوب و مسیر Probe Reagent & Sample   هیچ حباب هوا

 مشاهده نشود.

 

 Reagentو  Sample تمیز کردن پروب 

  برای تمیز کردن پروب هایsample   وReagent   باید از برنامه مخصوص این عمل به روش زیر استفاده نمود ، به هیچ عنوان نباید با

 روبها کرد:ابزار و یا وسیله دیگری اقدام به نظافت داخل و بیرون پ

  به وسیله گزینهLog off .از نرم افزار اصلی دستگاه خارج شده و به صفحه ویندوز وارد شوید 

  بر روی گزینهDiagnostics .بر روی دسکتاپ دابل کلیک کنید 

  پس از اتمامinitialize  سیستم گزینهCondensed Run Program را انتخاب کنید 

  گزینهCover Unlock  را انتخاب و آن راRun سپس درب دستگاه را باز کنید. کنید ، 
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  گزینهLoad Program .را انتخاب کنید 

  گزینهDaily Probe Cleaning   را انتخاب کرده و آن راRun  .کنید 

  میلی لیتر محلول  3یک لوله حاویProbe Clean  نمونه ها قرار دهید. 1رک  1در جایگاه 

  یک عددReaction tube .را هم در جایگاه شاتل قرار دهید 

  صفحه نمایش ادامه دهید تا با پیغام اتمام کار مواجه شوید. باالیبراساس پیغام های ظاهر شده بر 

 .پس از اتمام زاویه خروج آب از پروب ها را بررسی  کنید 

  با انتخاب گزینهQuit  از برنامهDiagnostic  .خارج شوید 

  لوله حاوی محلول anProbe Cle  د استفاده نکنید.دمجخارج کنید . باقیمانده محلول آن را دور بریزید و  1را از جایگاه 

  : نگهداری هفتگی

 Wasteنظافت لوله های 

  به وسیله گزینهLog off .از نرم افزار اصلی دستگاه خارج شده و به صفحه ویندوز وارد شوید 

  بر روی گزینهDiagnostics .بر روی دسکتاپ دابل کلیک کنید 

  پس از اتمامinitialize  سیستم گزینهCondensed Run Program را انتخاب کنید 

  گزینهCover Unlock  را انتخاب و آن راRun سپس درب دستگاه را باز کنید . کنید ، 

  گزینهLoad Program .را انتخاب کنید 

  گزینه Home All Motors   آن را را انتخاب کرده وRun .کنید 

  پس از مشاهده پیغامHoming Complete   گزینه ،Load Program .را انتخاب کنید 

  گزینهWaste Tube Cleaning   را انتخاب کرده و آن راRun  .کنید 

  دکمه روی  صفحه حاوی پیغام Yes … I have run HOME ALL MOTORS .را انتخاب کنید 

  پس ازInitial   میلی لیتر محلول  3یک لوله حاوی شدن و راه اندازی دستگاهProbe Cleaning  نمونه ها قرار  1رک  1را در جایگاه

 دهید 

  در جایگاهA   ظرفWedge   که در جعبه(Probe Clean  را نیز با ) میلی لیتر از محلول  3موجود استProbe clean  پر کرده و در

 ریجنت قرار دهید. 1جایگاه 

 
 پس دکمه حاوی پیغام سPress When Sample Tube and Reagent Wedge are Loaded  .را انتخاب کنید 
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  دقیقه زمان می برد. پس از ظاهر شدن پیغام  20اجازه دهید تا فرآیند کامل شود که حدودProgram Complete  با انتخاب گزینه

Exit  از برنامه خارج شوید و سپسQiut  .را انتخاب کنید 

 

 نگهداری ماهیانه

 :شامل موارد

  بررسی زاویه خروج مایع ازReagent Probe 

 نظافت فیلتر فن 

  پاکسازی ترانسدیوسر تشخیص لخته 

 پاکسازی ظروف و مسیر مایعات 

 

 

 Reagent Probeبررسی زاویه خروج مایع از 

  به وسیله گزینهLog off .از نرم افزار اصلی دستگاه خارج شده و به صفحه ویندوز وارد شوید 

  بر روی گزینهDiagnostics .بر روی دسکتاپ دابل کلیک کنید 

  پس از اتمامinitialize  سیستم گزینهCondensed Run Program را انتخاب کنید 

  گزینهCover Unlock  را انتخاب و آن راRun  باز کنید .کنید ، سپس درب دستگاه را 

  گزینهLoad Program .را انتخاب کنید 

  گزینه Home All Motors   را انتخاب کرده و آن راRun .کنید 

  پس از مشاهده پیغامHoming Complete   گزینه ،Load Program را انتخاب کنید 

  گزینهReagent Probe Angle   را انتخاب کرده و آن راRun .کنید 

  گزینهPress to Dispense Water .را در وسط صفحه جهت آغاز برنامه فشار دهید 

 .خروج مایع از پروب ریجنت را بررسی کنید مایع باید به صورت صاف ، مستقیم و بدون وقفه و حباب از پروب خارج شود 

  گزینهPress to Stop .را برای خاتمه برنامه فشار دهید 

  گزینهExit .را برای خروج از برنامه انتخاب کنید 

  با انتخاب گزینهQuit   از برنامهDiagnostics .خارج شوید 
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 نظافت فیلتر فن

   ، مانیتور را به وسیله پایه آن به جایگاهی هدایت کنید که مانع کار شما نباشد.درحالی که دستگاه خاموش است 

  باز کنید . راکاور دستگاه 

  و سپس درب را باز کنید. را باز کنیددرب سمت راست دستگاه به وسیله یک پیچ گوشتی پیچ نگهداری 

 
 .پیچ های گارد نگهدارنده فیلتر را باز کنید 

 

 

 .فیلتر را از جای خود خارج کرده و به وسیله آب بسیار مالیم بشویید و یا به وسیله جارو برقی گرد و خاک آنرا بگیرید 

 
 درب را بسته و پیچ آن را محکم کنید.دیدفیلتر را پس از خشک کردن در جای خود قرار داده و محافظ آنرا ببن . 

 

 



 

5 
 

 پاکسازی ترانسدیوسر تشخیص لخته

 از نرم افزار اصلی دستگاه خارج شده و به صفحه ویندوز وارد شوید. Log offبه وسیله گزینه 

 بر روی دسکتاپ دابل کلیک کنید. Diagnosticsبر روی گزینه 

 را انتخاب کنید Condensed Run Programسیستم گزینه  initializeپس از اتمام 

 کنید ، سپس درب دستگاه را باز کنید . Runرا انتخاب و آن را  Cover Unlockگزینه 

 را انتخاب کنید. Load Programگزینه 

 کنید. Runرا انتخاب کرده و آن را   Home All Motors گزینه 

 انتخاب کنید را Load Program، گزینه   Homing Completeپس از مشاهده پیغام 

 کنید. Runرا انتخاب کرده و آن را   Transducer Deconگزینه 

 1موالر است در جایگاه  0.1میلی لیتر هیدروکسید سدیم  2.5را که حاوی  75*12سپس دستگاه از شما می خواهد یک لوله با سایز 

 نمونه قرار دهید.

 گرم در لیتر( 4موالر ،  0.1ه کرد .) استفاد NaOHبرای این برنامه فقط باید از هیدروکسید سدیم 

 را بر روی صفحه فشار دهید. Press to Continueنمونه دکمه  1بعد از قرار دادن لوله حاوی هیدروکسید سدیم در جایگاه 

 را میدهد  Program Completeپس از اتمام فرآیند دستگاه به شما پیغام 

 را برای خروج از برنامه انتخاب کنید. Exitگزینه 

 خارج شوید. Diagnosticsاز برنامه   Quitبا انتخاب گزینه 

 

 پاکسازی ظروف و مسیر مایعات

 Decantamination 

 از نرم افزار اصلی دستگاه خارج شده و به صفحه ویندوز وارد شوید. Log offبه وسیله گزینه 

 کتاپ دابل کلیک کنید.بر روی دس Diagnosticsبر روی گزینه 



 

6 
 

 را انتخاب کنید Condensed Run Programسیستم گزینه  initializeپس از اتمام 

 کنید ، سپس درب دستگاه را باز کنید . Runرا انتخاب و آن را  Cover Unlockگزینه 

 را انتخاب کنید. Load Programگزینه 

 کنید. Runرا انتخاب کرده و آن را   Home All Motors گزینه 

 را انتخاب کنید Load Program، گزینه   Homing Completeپس از مشاهده پیغام 

 کنید. Runرا انتخاب کرده و آن را  Decontaminationگزینه 

 را انتخاب کنید.  click to Continueپیغام دستگاه را خوانده و گزینه 

 ریجنت قرار دهید.پروب آب را از محل خود خارج ساخته و در جایگاه شستشوی پروب 

 را نیز از مخزن های آن جدا نموده و در یک ظرف خالی قرار دهید.  Probe washمخزن آب مقطر و 

 را فشار دهید تا دستگاه مسیر ها و پمپ ها را تخلیه کند.  پس از انجام دکمه

لوله   please connect Water and Probe Wash lines to the  Decantamination Containerاز مشاهده پیغام پس 

است متصل نمایید . از  Probe washمیلی لیتر  350که حاوی  Decantamination را به ظرف  probe washهای مجاری آب و 

NaOH.نیز می توان استفاده نمود 

 را انتخاب کنید تا مایع به داخل مجاری و پمپ ها وارد شود. Press to Continue گزینه 

 اتمام و مشاهده پیغامپس از 

 Disconnect water and probe wash lines. Place them into an empty beaker. Press button when ready. 

جدا نموده و در یک ظرف خالی بگذارید. سپس گزینه   Decantaminationرا از مخزن   Probe Washلوله های مجاری آب و 

Press to continue  یدرا انتخاب کن 

 سپس با مشاهده پیغام 

Please connect the Water and Probe Wash lines to the bottles. Press button when ready. 

سپس پروب آب را در جایگاه خود قرار داده و متصل کنید. Probe washرا به مخازن آب و  Probe Washلوله های مجاری آب و  

 را انتخاب کنید. Replace Water Probe گزینه
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 را برای خروج از برنامه انتخاب کنید. Exitگزینه 

 خارج شوید. Diagnosticsاز برنامه   Quitبا انتخاب گزینه 


