
  عملکردکلیدها:

:کلید -1 ON/OFF.جهت خاموش وروشن کردن دستگاه از این کلید استفاده کنید  

دیکلوبراي کم کردن ازUPدیکلازصدا نمودنادیزبراي:کلید تنظیم صدا-2

DOWNاستفاده کنید.  

  

  صفحه نمایش- 3

مقدار ظرفیت باتري را نشان می دهد. 1- 3

  .می شودفیلتر این نشانگر روشن نمایشگر فیلتر است که در زمان فشردن کلید  2- 3

  متغیر است. 4تا 1از  up/downمیزان بلندي صدا که توسط کلیدهاي  3- 3

  گراف ضربان قلب را نمایش می دهد. 4- 3

  فشرده می شود به نشانه ضبط صدا نمایش داده می شود. Recordزمانی که کلید  5- 3

  .استدستگاهبهپروبشیفاتصالمحل :پروبسوکت- 4

  .رودیمبکارصوتضبطاییگوشاتصالبراي :یگوشاتصالمحل -5

  .دستگاه می باشدیاضافزینوگرفتنبراي :لتریفدیکل -6

  پروب دستگاه است. محل قراردادن :جاپروبی- 7

  .کندیم زدن چشمک به شروع يباتر شارژ هنگام در وشود یمروشنچراغنیاشهربرقبهدستگاهاتصالصورتدر :شهربرقبهاتصالنشانگر -8

  . قلب ضربان تیوضع نشانگر- 9

  :باشدیم شینما حالت دو يدارا دستگاه:   MODE دیکل- 10

  می شود. قلب به صورت عدد نمایش داده این حالت ضرباننمایش ساده:در 

  می شود.قلب به صورت گراف نمایش داده  نمایش گراف:در این حالت ضربان

میتوان صداي  Flash memoryکه در صورت اتصال :  RECORDکلید - 11

  پخش شده از دستگاه را ضبط کرد.

صلی برق شهروباتري بکار براي خاموش و روشن کردن تغذیه ا کلید اصلی تغذیه:- 12

  .می رود 

  هرتز می باشد. 50ولت /  220محل اتصال کابل برق اصلی سوکت برق: - 13

 Flashبراي ضبط صداي قلب جنین،  :Flash Memoryمحل اتصال  - 14

Memory  را در محل مورد نظر قرار داده و کلیدRecord .را بفشارید  

  

  

  

  
P600راهنماي سریع استفاده از جنین یاب                     شرکت فنون طب نقش جهان



  دستگاه:ازاستفادهطرز

.دیینماشهر متصلبرقبهگریدطرفازودستگاهپشتدرآناتصالمحلبهطرفکیازرابرقکابل- 1

ببندید.کاملبطورراپروبشیفرويموجودمهرهد ویینمامتصلدستگاهجلودرآنمخصوصمحلبهراپروب- 2

ابتدازینکارانیپاازپسودیبرداردستگاهکنارازپروب راابتدادستگاه،کردنروشنازقبلناهنجار،صداهايودبکیفجادیاازريیجلوگجهت- 3

.دیدهقرارآنمخصوصمحلرا درپروبسپسنمودهخاموشرادستگاه

.شوداستفادهاولتراسوندژل مخصوصازاستالزماولتراسوند ،یخروجتوانرفتنهدربهازريیجلوگوبدنباپروبقیتطببراي- 4

/ OFFدیکلتوسطسپسویاصلدیکلتوسطرادستگاه- 5 ONدیینمااستفادهآنازوروشن.

OFFد یکلتوسطرادستگاهدیتوانیمکارانیپاازپس- 6 / ON اما در صورتیکه دستگاه .کردنخواهدمتوقفراباتريشارژنکاریا .دیکنخاموش

.را با کلید اصلی خاموش نماییـد، شـارژ بـاتري متوقف خواهد شد

باتري،حفظمنظوربه(Aut  shut off)نگردد،وارد آن بهیگنالیسچیهونشوداستفادهدستگاهازقهیدق5ازشیبمدتبرايکهیصورتدر- 7

.خواهدکردخاموشکیاتوماترابصورتدستگاه

ید. این در صورتیکه براي مدت طوالنی از دستگاه استفاده نخواهید کرد و یا هنگام جابجایی دسـتگاه، کلید اصلی تغذیه پشت دستگاه را خاموش نمای- 8

.بـاتري نیـز خواهد شد عمـل سـبب توقـف شـارژ

نیا .دیینمااستفادهباتريازوخارجبرقازراد دستگاهیتوانیمخاص،موارداییحاملگنییپانیسندرباالاریبستیحساسبهازینصورتدر- 9

  .گرددیماستبرقازیناشکهیخروجصدايرويموجودیاغتشاشات احتمالوزینوحذفسببعمل

  روش نگهداري:

  باتري

کافیست  دهدخالی بودن باتري را نشان میزمانیکه نمایشگـر وضعیت باتري .این دستگاه مجهز به باتري قابل شارژ و شارژر داخلی می باشد

.ساعت بطول خواهد انجامید 10ري کامال تخلیه شده باشد، شارژ کامل آن در صورتیکه بات  .دستـگاه را بـه برق متصل نمایید

.درصورتیکه پس از گذشت مدت مقرر جهت شارژ،باتري شارژنشده باشد ویا سریعا تخلیه گردد،باتري باید تعویض گردد

خاموش کردن دستگاه توسط کلیدON/OFF.سبب توقف شارژباتري نخواهد شد

صورت اتوماتیک وارد مدار می شود.درصورت جداکردن دستگاه ازبرق،باتري ب

  پروب

 در اثرضربه شدید ویا زمین خوردن وهمچنین کشیده شدن بیش از حد سیم،دچارآسیب می گردد.پروب دستگاه

.هنگام جداکردن ویا اتصال پروب،دستگاه باید خاموش باشد

مهره موجود را بصورت کامل بازوآزاد ،کردن پروب بازال پروب به درستی انجام شده است و درهنگام هنگام بستن پروب،مطمئن شویداتص

نماییدوسپس با بیرون کشیدن فیش،پروب را جدا نمایید.

ت پروب اگر بواسطه خرابی مجبورشدید پروب را تعویض نمایید درنظر داشته باشید که دستگاه باید براي پروب جدید تنظیم گردد ویا مشخصا

جدید کامال با پروب اولیه مطابقت داشته باشد.

.براي تمیزکردن دستگاه از یک پارچه تمیزآغشته به الکل استفاده نمایید

  نکات ایمنی:

.ازنگهداري دستگاه درمحیط مرطوب ومجاورت آب یا هر مایع دیگر پرهیز کنید

 اي گاز قابل اشتعال خودداري کنید.از استفاده دستگاه درمحیط دارروشن کردن دستگاه ممکن است همراه با ایجاد جرقه باشد،لذا
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