
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شرکت امین طب
Siemens Advia CP Maintenance 

1 
 

 Advia CPنگهداری دستگاه 

موارد کلی نگهداری دستگاه را بررسی کرده و بر طبق زمان بندی هشدارهای الزم جهت انجام فرآیند نگهداری  Advia CPدستگاه 

رنگ زرد  در نرم افزار کاربری دستگاه انجام می شود.  Maintenanceدکمه را به کاربر می دهد.عمل هشدار با تغییر رنگ 

با انتخاب دکمه نشاندهنده فرا رسیدن زمان انجام فرآیند نگهداری و رنگ قرمز عدم انجام کامل فرآیند نگهداری است .

maintenance   لیست فرآیندهای نگهداری باز می شود و با انتخاب هر یک و انتخاب کلیدPerform   مراحل  سیستم جزییات

فرآیند را به کاربر نشان داده و شروع به انجام آن می نماید . کاربر باید به پیغام های روی صفحه دقت نموده و در مواردی عمل مورد 

 نیاز را برای دستگاه انجام دهد.  

 نگهداری روزانه:

 Automated Daily Cleaningپاکسازی خودکار روزانه 

این فرآیند تنها از طریق لوله آب متصل به مخزن آب دستگاه انجام  به صورت خودکار انجام می دهد.این برنامه فرآیند نگهداری را 

 می شود و نیازی به جداسازی سنسور مخزن آب نمی باشد.

 ریخته و به حجم دولیتر برسانید.  cleaningدستگاه را در ظرف   Cleaningیک بطری کامل از محلول  -1

 قرار دارد.  Readyدر حالت  مطمئن شوید که دستگاه -2

و شروع فرآیند پاکسازی هر زمان بر روی صفحه پیغام  مبنی بر اتصال لوله آب مقطر به ظرف   Performپس از انتخاب کلید  -3

cleaning  را دیدید لوله آب مقطر را از ظرف آب مقطر جدا نموده و به ظرفCleaning   متصل کنید و سپس کلیدAccept   را

  .بزنید 

جدا نموده و به ظرف آب مقطر متصل نمایید.   Cleaningهر زمان دستگاه از شما تقاضا کرد مجدداً لوله آب مقطر را از ظرف  -4

 را بزنید . Acceptو سپس کلید 

 فرآیند پایان می پذیرد.  OKرا نمایش می دهد و با کلید   Complete Successfullyپس از پایان فرآیند دستگاه پیغام  -5
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 نگهداری هفتگی:

              

 Automated Weekly Cleaningپاکسازی خودکار هفتگی  

به اطالع کاربر  Maintenanceاین فرآیند از طریق زرد شدن دکمه  این برنامه فرآیند نگهداری را به صورت خودکار انجام می دهد.

 می رسد . این فرآیند نیز تنها از لوله آب مقطر برای انجام استفاده می کند.

 ریخته و به حجم دولیتر برسانید.  cleaningدستگاه را در ظرف   Cleaningیک بطری کامل از محلول  -1

 قرار دارد.  Readyمطمئن شوید که دستگاه در حالت  -2

 دستگاه جدا نمایید:مخزن آب مقطر را از   -3

 الف: لوله را از مخزن آب مقطر جدا نموده و بر روی یک پارچه جاذب یا گاز قرار دهید.

 ب:سنسور را از مخزن جدا نمایید.

 ج:درب مخزن آب مقطر را باز نمایید.

 آب مقطر موجود در ظرف را در یک ظرف دیگر تخلیه نمایید.-4

 آماده را داخل مخزن آب مقطر بریزید. Cleanمحلول  -5

 ببندید. درب مخزن آب مقطر را-6

 مخزن را حدود ده بار تکان دهید تا محتویات آن به تمام نقاط مخزن برسد. -7

 دقیقه ثابت بماند. 10اجازه دهید مخزن برای مدت  -8

 در محل قبلی خود قرار دهید. مخزن آب مقطر را -9

را انتخاب   Performرا انتخاب کرده و سپس   Automated Weekly Cleaningگزینه   Maintenanceدر منوی  -10

 کنید.

را نشان داد لوله آب مقط دستگاه را به  install DI Water Containing Clean Solutionهنگامی که دستگاه پیغام  -11

 را بزنید.  Acceptمخزن آب مقطر متصل کرده و گزینه 

را میدهد . برای   empty , clean & Re-install the DI water Containerند دستگاه به شما پیغام پس از انجام فرآی -12

 این منظور مراحل زیر را ادامه دهید:

 الف: لوله آب مقطر را از مخزن آن جدا کنید.

 داخل ظرف آب مقطر را در ظرف دیگری تخلیه کنید.  Cleanب: محلول 
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 لیتر آب مقطر مخزن آب مقطر را شستشو دهید. 3ج: سه مرتبه هربار با حدود 

 مخزن آب مقطر را با آب مقطر تازه پر کنید. -13

 لوله آب مقطر را به مخزن آب مقطر متصل نمایید. -14

 را انتخاب کنید .  Acceptگزینه  -15

 را انتخاب کنید.  okپس از اتمام کار  -16

 

 نظافت ریل های پروب ها

 سیستم درب باالی دستگاه را باز نمایید.در زمان خاموش بودن  -1

 ریل های مشخص شده در تصویر زیر را به وسیله گاز یا پارچه بدون پروز آغشته به الکل  نمیز نمایید.-2

 

 اجازه دهید الکل روی ریل ها خشک شود. -3

 درب دستگاه را ببندید و سیستم را راه اندازی کنید. -4

 

 نظافت صفحه محافظ رینگ

 خاموش بودن دستگاه مطمئن باشید.از  -1

 درب دستگاه را به سمت باال باز کنید. -2

 پروب سمپل را با دست به آرامی به سمت باال حرکت دهید به طوری که کامال از جایگاه شستشوی آن خارج شود  -3
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 سپس به آرامی آن را به سمت جلو و سپس سمت راست حرکت دهید تا روی رینگ کنار برود. -4

 تمیز کنید.  Cleaningطح صفحه محافظ رینگ را با یک گاز آغشته به محلول س -5

 مجدداً سطح صفحه محافظ رینگ را با یک گاز آغشته به آب مقطر تمیز کنید . -6

 سطح صفحه محافظ رینگ را خشک کنید. -7

 درب دستگاه را ببندید. -8

 

 نظافت پروب سمپل و ریجنت

 باشید.از خاموش بودن دستگاه مطمئن  -1

 درب دستگاه را به سمت باال باز کنید.-2

 پروب سمپل و ریجنت را به آرامی با دست از محل بازوی آنها گرفته و به سمت باال حرکت دهید  -3

 قسمت بیرونی پروب ها را با گاز آغشته به الکل تمیز کنید  -4

 مراقب باشید به پروب ها فشاری وارد نشده و خم نشوند. -5

 شک شدن پروب ها درب دستگاه را ببندید.پس از خ -6
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 نگهداری ماهیانه 

 Automated Monthly Cleaning ماهانه پاکسازی خودکار  

به اطالع کاربر  Maintenanceاین فرآیند از طریق زرد شدن دکمه  این برنامه فرآیند نگهداری را به صورت خودکار انجام می دهد.

 مخازن نیست. برای انجام استفاده می کند و نیازی به جداسازی کابل سنسور   Wash1و   می رسد . این فرآیند از لوله آب مقطر

    
               

 ریخته و به حجم دولیتر برسانید.  cleaningدستگاه را در ظرف   Cleaningیک بطری کامل از محلول  -1

 قرار دارد.  Readyد که دستگاه در حالت مطمئن شوی -2

 را بزنید.  Performرا انتخاب کرده و کلید   Automated Monthly Cleaningگزینه   maintenanceدر قسمت   -3

را از مخازن آنها جدا  Wash1را نشان داد لوله های آب مقطر و  install Cleaning bottleدر هنگامی که دستگاه پیغام   -4

 متصل نمایید.  Cleaning Bottleکرده و به ظرف 

 را بزنید . Acceptگزینه  -5



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          شرکت امین طب
Siemens Advia CP Maintenance 

6 
 

را میدهد  در این هنگام مراحل   Fill the Cleaning bottle with DI Waterپس از انجام فرآیند  دستگاه به شما پیغام   -6

 زیر را ادامه دهید:

داخل ظرف را در ظرفی دیگر تخلیه  Cleanجدا نموده و محلول   Cleaning را از ظرف  Wash 1الف : لوله های آب مقطر و 

 نمایید. 

 را حداقل سه مرتبه به وسیله آب مقطر شستشو و آب کشی نمایید.  Cleaningب: ظرف 

  به آن متصل نمایید.دستگاه را مجدداً Wash 1را با دو لیتر آب مقطر تازه پر کرده و لوله های آب مقطر و   Cleaningج: ظرف 

 را انتخاب نمایید.  Acceptد: گزینه 

 Washرا نشان داد لوله های آب مقطر و Re-install the Di water & Wash1 containerزمانی که دستگاه به شما پیغام : 7

 متصل نمایید. Wash 1خزن را به م Wash 1جدا نموده و به لوله آب مقطر را به مخزن آب مقطر و لوله   Cleaningرا از ظرف  1

 را نتخاب نمایید.  Acceptگزینه  -8

را   Okگزینه ٰ  دستگاه اتمام موفقیت آمیز فرآیند را اعالم می کند    task successfully completeبا نشان دادن پیغام  -9

 انتخاب کرده و سیستم در حالت آماده قرار می گیرد.

 نظافت جایگاه اسید و باز 

 باشید دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد.مطمئن  -1

 اسید و باز را خارج نمایید.درب جایگاه اسید و باز را به سمت باال باز کرده و ظروف  -2

 به وسیله یک گاز و یا پارچه بدون پرز آغشته به الکل داخل این قسمت و پروبهای آن را تمیز نمایید.-3

 ا در جایگاه خود گذاشته و درب را به سمت پایین ببندید.پس از خشک شدن ظروف اسید و باز ر-4
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 ) ضایعات جامد (  Solid Wasteنظافت جایگاه 

 مطمئن باشید دستگاه در حالت آماده به کار قرار دارد. -1

 را به سمت بیرون کشیده و از جای خود خارج کنید. solid wasteجایگاه -2

 

 ضایعات داخل آن را تخلیه نمایید. -3

 لبه قسمت داخلی آنرا گرفته و با کشیدن به سمت باال خارج نمایید. -4
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تمیز نموده و سپس این فرآیند را با گاز آغشته   Cleaningقسمت داخلی و خارجی را با گاز یا پارچه بدون پرز آغشته به محلول  -5

 به آب مقطر ادامه دهید.

 در دستگاه جایگذاری کنید. قسمت داخلی را مجدداً در جای خود قرار داده و -6

 از قرار گرفتن درست اجزا مطمئن شوید.  -7

             

       


