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  تبریک برای انتخاب شما!

گردد که این شرکت در زمینه حمل و آور میعلت انتخاب یکی از محصولات این شرکت یادضمن قدردانی از شما به STEMکمپانی 

 باشد.می روهای ناشی از حرکت آمبولانس برروی بیمار پیشروی لرزش نقل و تحقیق بر

 .استتاریخچه و اعتبار شرکت ما تضمین کننده کیفیت انتخاب شما 

یت دهد که دارای استحکام کافی بوده و قابلدر واقع تمامی محصولات ما با بهترین مواد و کیفیت عالی تولید شده و به شما اطمینان می

 باشد.های شما را دارا میاجرای تمام خواسته

تماس حاصل نمایید و ما باکمال میل هرگونه توضیح  STEMخواهشمند است بدون هیچگونه تردید، هرپرسشی دارید با نماینده کمپانی 

 و جزئیاتی که لازم باشد دراختیار  شما قرار خواهیم داد.

 hospilab.service@gmail.com :ایمیل پشتیبانی فنی
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 اطلاعات عمومی (1

هشدارها (1-1
 

ها، مدارک حمل و نقل ، پس از دریافت کالا از صحت سفارش خود با توجه به تاییدیهبهتر است خریدار  -

 مواد حمل شده و مواد سفارش شده اطمینان حاصل نماید.

  
 دنبایست از سلامت موادی که درطول حمل و نقل ممکن است صدمه دیده باشبرآن خریدار می علاوه -

 تغییرشکل اطمینان حاصل نماید.، عدم شکستگی و بندیباتوجه به صحت بسته

 

 قاعده، طرف دیگر را مطلع نمایند.ند در صورت مشاهده هرگونه موارد خلاف هست فخریدار و فروشنده موظ -

 
 

 هشدار!
 نحصرا توسطم Base Support EDENکاربری 

 .باشدمجاز می اندی که دوره استفاده ازاین دستگاه را گذراندههایپرسنل

 .استقبل از انجام هرگونه عملیات برروی این دستگاه مطالعه دفترچه راهنما الزامی 
 

 
 
 

  .دهداین سند فنی روش استفاده از این محصول را به اپراتورهای مجاز به استفاده از دستگاه نشان می -

 لطفا قبل از استفاده از دستگاه این کتابچه راهنما را عمیقا و با دقت زیاد مطالعه نمایید.

 

ه کهاییهیچگونه مسئولیتی درقبال خسارات واردشده به افراد و دستگاهو نماینده آن  STEMشرکت   -

 پذیرد.باشد را نمیهای موجود در این کتابچه میانطباق با دستورالعمل ناشی از عدم 

 
 

 Base Supportمعرفی سیستم  (2-1

از  طراحی شده و برانکاردها توسط آمبولانس درحال حرکت به جادهی از انتقالدستگاهی است که به عنوان کاهش دهنده ضربات  -

 کند.جلوگیری می Incubatorیا نوزاد داخل به بیمار ها ایجاد صدمات ناشی از این ضربه

 شود.نصب میسیستم فوق برروی کف آمبولانس  -

 

       علائم (3-1

 
  اخطار مهم برای جلوگیری از صدمه دیدن کاربر و یا دستگاه        

 
 اطلاعات عمومی          

 

 
 
 
 
 

  

9 



EDEN04-X  

 

 Base Support مشخصات و اطلاعات فنی( 9

 شناسایی (1-2

ده شبر روی آن نوشته شده معرفی اه( که تمام اطلاعات مربوطه فلزی )نصب شده روی دستگ پلاکبه وسیله یک   Base Supportهر 

 باشد.میزیر سینی متحرک  (پا سمت) ییانتهادر قسمت  پلاکاست. محل نصب این 

 
Strada Ghiaie, 12/D 
43014 Medesano (PR) ITALY 

EDEN04-X 

Serial N° 

XXX /14 

140 kg 
49 A max 
DC 12 V 

 

صدمه دیده است لطفا به سرعت  پلاکهرگز از مکانش جدانشده و همیشه به صورت خوانا باشد. اگر این  پلاکاطمینان حاصل نمایید که این 

 را داشته باشد. پشتیبانیبدون پلاک شناسایی نمیتواند قابلیت  Base Supportرا به شرکت ارسال نمایید.  آندرخواست نسخه ای دیگر از 

 

 اطلاعات فنی جدول (1-2

  برانکارد سینیحداکثر ارتفاع  میلیمتر 828

 ارتفاع سینی از کف آمبولانسحداقل و حداکثر  میلیمتر 888 – 098

 حداکثر عرض میلیمتر 862

 حداکثر طول میلیمتر 4228

 حداکثر اندازه حرکت کشویی سینی میلیمتر 288

 ها(شدن در تمام موقعیت حداکثر اندازه حرکت عرضی )قابل قفل میلیمتر 933

 وزن کلی بدون بسته بندی کیلوگرم 419

 دستگاه Suspensionحداکثر وزن قابل تحمل درحالت  کیلوگرم 033

 کثر وزن قابل تحمل در حالت ثابت )پایینترین ارتفاع سینی(حدا کیلوگرم 083

 پا بالا ( حداکثر زاویه شیب ) درجه 48

 ) سر بالا (حداکثر زاویه شیب  درجه 8/40

 برانکاردحداکثر زاویه شیب جهت سوار و پیاده کردن  درجه 8/40

 کیلوگرمی 033به بالا)ثابت( با بار  Suspensionزمان لازم جهت تغییر وضعیت از حالت  ثانیه 9

 کیلوگرمی 033با بار  Suspensionزمان لازم جهت رسیدن به وضعیت  ثانیه 49

 کیلوگرمی 033تغییر وضعیت از حالت پایین )ثابت( به بالا )ثابت( با بار زمان لازم جهت  ثانیه 49

 حداقل جریان باتری آمپرساعت 433

 های ولتاژ کار باتریمحدوده ولت 40 – 43

 کیلوگرمی 033ثانیه ( با بار  98) حداکثر زمان=  Suspensionجریان مصرفی در حالت  آمپر 12

 Suspensionجریان مصرفی در حالت بدون  آمپر 6/1

 کار دستگاهدرجه حرارت حداقل / حداکثر محدوده  درجه سانتیگراد 3-83

 ظرفیت مخزن روغن لیتر 8/4

 

  تغییر داده شوند.برای تولیدات آتی آور نبوده و ممکن است بدون اطلاع اطلاعات درج شده در جدول بالا برای سازنده الزام

 ید.تماس حاصل نمای STEMنماینده شرکت  باو دریافت هرگونه اطلاعات   سازیبرای شفاف  
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 موقعیت مرکز ثقل (1-2-2
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 مورد کاربرد (3-2
 

است که به منظور کاهش ضربات انتقالی جاده از طریق آمبولانس  Suspensionبا سیستم  Base Supportیک   EDENدستگاه 

 ( طراحی شده است.Incubatorو یا نوزاد داخل  برانکارددرحال حرکت به بیمار )بزرگسالان برروی 

 

 استفاده نامناسب (4-2

 لطفا به موارد زیر با دقت توجه نمایید :

   پس از فعال کردن سیستمSuspension ، تختزیرا در اینصورت .حامل بیمار را از روی سیستم برندارید برانکارد 

 دستگاه ناگهان به سمت بالا حرکت خواهد کرد.

  .به افرادی که با نحوه کار سیستم آشنایی نداشته و مورد تایید نیستند اجازه کاربری ندهید 

    ده و یا مانع سیستم اختلال ایجادکراز بکارگیری هرگونه دستگاه یا تجهیزاتی که ممکن است در عملکرد صحیح

 حرکت آن شود جلوگیری نمایید.

 
 

 های ایجادشده براثرموارد فوق را متقبل نخواهد شد.هیچگونه مسئولیتی درقبال خرابیو نماینده آن  STEM شرکت

 

 
 

 برای حمل بیمار پیشنهادیهای دستگاه (5-2

برای دارای استاندارد های طراحی شده برانکاردگردد که از توصیه می Base Supportبرداری کامل و بهینه از این برای بهره

 های اولیه با مشخصات زیر استفاده گردد:کمک 

 

 : همراه با ترولی برانکارد  -

تر شدن حمل نمطلب در آساهای طراحی شده و متناسب با ارتفاع بارگیری آمبولانس )هم ارتفاع و یا بلندتر از کف آمبولانس( استفاده نمایید. این از مدل

 باشد.میبسیار مهم بیمار به داخل آمبولانس 

 

 : ترولیبدون  برانکارد  -

بنابراین برانکاردهای نامبرده قابل استفاده روی این ارائه نشده است  Base Supportبر روی سیستم  برانکاردملزومات مشخصی برای قراردادن این نوع 

 .سیستم نیستند

 

-  Incubator ستگاه حمل نوزاد(:)د 

 باشند.  ( حمل و نقل در زمانوعرضی )حرکات طولی ، ثابت بوده و فاقد  Base Support رویجایگذاری  پس ازکه  نماییدهایی استفاده از مدل

 

و مطابق با مشخصات ارائه شده از طرف  Suspensionدر حالت  Base Supportباید روی  Incubatorیا برانکارد

 نیز باشد. Base Supportطوری که سازگار با ساختار سیستم تولیدکنندگان نصب شده باشد، به

با پشتیبانی فنی شرکت  Incubatorیا  برانکاردکنیم برای دریافت اطلاعات درمورد نحوه قفل کردن ما پیشنهاد می

 بگیرید.یا کارخانه سازنده آن وسایل تماس 

 333تحمل وزن توانایی بدون استاندارهای لازم یا عدم های قفل قبال سیستمدر و نماینده آن STEMشرکت 

عهده نخواهدگرفت.هیچگونه مسئولیتی به کیلوگرمی
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 ایمنی( 3

 پیش نیازهای اپراتور (1-3

 هشدار!          
که دوره استفاده از این دستگاه را گذرانده اند مجاز  هاییمنحصراً برای پرسنل Base Support EDENاستفاده از  -

 باشد.می 

 قبل از انجام هرگونه عملیات بر روی دستگاه لازم است دفترچه راهنما را به دقت مطالعه نمائید. -
 

  می دهد.کار با دستگاه را نشان برای  مجازو کاربرنوع عملیات جدول زیر رابطه بین 

 مجاز  کاربر نوع عملیات

 پزشک و کمک پزشک )بهیار( کار با دستگاه

 نصاب مکانیک و الکتریک نصب و نگهداری
 

 دستگاه های ایمنی و هشدار دهنده (2-3
 

  ممنوع میباشد. اکیداًاز دستگاه ایمنی و هشدار دهنده  یهاسیستمرج کردن و غیرفعال کردن خا 

 کنترل کنید.مطور مرتب ایمنی را  هایسیستم 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

( BوA : ) )تجهیزات قفل کننده )در حالت ثابت شدن دستگاه 

(C: )  دستگاه یآکاردئون 

(D: )   دبرانکارددستگاه ایمنی بازکننده سینی 

 

 لازم هایاحتیاط (3-3

  رارتح (1-3-3

 

 شدار!ه
برسد. درجه سانتیگراد   03الکتریکی( می تواند به  شیرهای) Electro Valvesدمای 

  .فظ مانند دستکش استفاده نماییداحم از وسایل ،در صورت نیاز به عملیات تعمیراتی

   

B 

A 

C 

D 
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  زیاد فشاریت نادرست و عموق (2-3-3
 

( اپراتور را ببینید 4-2-4 بخش 12صفحه  بیمار به داخل آمبولانس ) حامل برانکارددر طول سوار و پیاده کردن 

رای بقرار دهد. اپراتور باید  Base Supportرا روی  آن و کردهحمل بیمار  را به همراه برانکاردمی بایست  

 : این کاربه خود اجتناب کرده و درصورت سنگین بودن بیمار حد این وزن از فشار بیش از تحمل 

 توسط دو اپراتور صورت پذیرد.حتما می بایست  

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 دستگاه خرابیمواجهه با  روش (4-3

 

 .ردصورت پذی توسط دو اپراتورمی بایست حتما درصورت خرابی دستگاه عملیات اضطراری 

 

 Base Supportکردن سینی خلاص  (1-4-3

 .استبسته سینی قلاب مسدود کننده حتما د، باش شتهادر پایین ترین موقعیت افقی قرار ند Base Supportاگر 

 برای آزاد کردن قلاب از روش دستی استفاده کنید: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 را در مرکز و یا موقعیت راست قرار دهید. Base Supportینی س -

 دهید. فشاررا زیر سینی برده و دسته را به پایین  ددست خو -

اید، اپراتور دوم می تواند سینی را با خلاص کردن )آزاد کردن( دسته پایینی)قسمت ه داشتهاداده و نگ فشاردر حالیکه دسته را به طرف پایین  -

 قرار گیری پا( آزاد کند.

 دست خود را از روی دسته زیر سینی بردارید. ،به محض آزاد شدن سینی -

 

  Base Supportدر صورت خرابی  برانکاردسوار و پیاده کردن  (2-4-3

 .گیردنمی قرار 1-9-1بخش 49)صفحه برانکاردکردندرموقعیت پیاده سیستم، Control Panel مانندکنترل ادواتازیکیخرابیصورتدر

 هشدار!
 :یژهو، به استالزامی Base Support  شرایطبررسی، برانکاردبرداشتن بیمارازرویز ادستگاه قبلخرابیدرصورت

 برانکاردموقعیت سینی  -

 + مریض  برانکاردوزن  -

ح جاده و غیره(، سط،شیب ارتفاعای که عملیات سوار/پیاده کردن انجام میگیرد.)تفاوت در وضعیت منطقه و یا ناحیه -
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 های عملیاتیدستورالعمل( 4

 و کنترل ابزار هدایت (1-4

1-1-4) Control Panel 

 

 

 

 

 
 
 
 

 ه کنترل پنلدکم عملکرد

 سر بالاموقعیت    
 د.رومیبه سمت بالا درجه 5/31با شیب حداکثر  برانکارد بافشردن این دکمه سر

 

 پا بالاموقعیت    

 .درومیبه سمت بالادرجه  35با شیب حداکثر  برانکاردانتهای با فشردن این دکمه  

 

 Suspensionحالت    

 .شودتنظیم  فعال میخود  Suspension فشردن این دکمهبا  

 گیرد.میکاملا افقی قراردر وضعیت  برانکاردابتدا موقعیت  -

 د.شوتنظیم میبصورت خودکار ثانیه  31طی  ،متناسب با وزن بیمار Suspension حد سپس -

 

 موقعیت افقی   

 گردد:باعث انجام این اعمال میبه ترتیب فشردن این دکمه  

 شود.می غیر فعالاین عملکرد باشد،  Suspension حالتدر  Base Support اگر -3

 شود.به حالت کاملا افقی تراز می Base Supportسطح  -2

 

 نشانگر باتری )علامت دورنگ(   

 دهد که باتری شارژ دارد و اینکه همه چیز مرتب است.لامت ثابت سبز نشان میع 

 د.وشباید رفع  Base Supportکشش ندارد و اشکال  باتریدهد که علامت قرمز به همراه صدا نشان می 

 رجوع کنید( "عیب یابی  " 4-1بخش  11صفحه به  عیب)برای رفع 

 

 توقف   

 کند و سطحجدا می Base Supportرا از  باتریکند، این دکمه تمامی عملکردها را خاموش می 

 برد.، پایین میشدهتعیین اقلحدرا تا  دستگاه

 

 

 

 بالا   
 آید.تا حداکثر اندازه تعریف شده بالا می سطح دستگاهشود، این دکمه فشرده میوقتی  

 

 پایین   

 رود.اندازه تعریف شده پایین میقل تا حدا سطح دستگاهشود، وقتی این دکمه فشرده می 
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 Base Supportنحوه آزادسازی کشویی سینی  (2-1-4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (قرارداردشویی ککن در انتهای سینی اهرم خلاصستگیره سیاه رنگ )دکشویی را خلاص کنید. سینیقفل اهرم، دستگیره با کشیدن  -3

 گیرد.ترین سطح افقی قراربصورت اتوماتیک در پایین Base Support شودباعث میاهرم کشیدن دستگیره  -2

ویی تواند روی کشمی ،با کشیدن دستگیره، سینی آزاد شدهترین سطح قرار گرفت، مجددا پاییندر  Base Supportهنگامی که  -1

 حرکت کرده و خارج شود.
 

 

 کلید کنترل انتهایی (1-1-4
 

 کند.سینی کنترل می را از سمت انتهای برانکاردن رفتن این کلید بالا و پایی

 توجه! : این کلید فقط در صورت

 بیرون بودن سینی عمل خواهد نمود.
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 بالا   

 برگردد. داخل تواند بهبکه برسد  موقعیتی بهافقی درحالت آید تا اینکه بالا می ،دهبیرون آم سینی

 

 پایین  

 سد.بر برانکاردرود تا اینکه به موقعیت سوار و پیاده کردن پایین می ،دهبیرون آم سینی 
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 کاربری (2-4

 Base Supportال / غیر فعال کردن فع (1-2-4
 

وسیله ب عملکرد مورد نظر را توانید سپس می د.وو قفل ش هبه داخل رفتکه سینی  لازم استبرای فعال کردن هرکدام از عملکردها، 

 ببینید ( ار "8و 9فحه ص"  (4-1-1تا  (4-1-1 هایفعال کنید. ) بخش مربوطهفشردن دکمه 

 

 خلاصه عملکرد سیستم
  

 

 

 

 

 

با فشردن هریک از این ،  Suspensionبه غیر از  در هرحالتی

-می    بالا یا پایین   Base Support ،ه داشتن آنادکمه ها و نگ

 در هر ارتفاع که مایل باشید با برداشتن فشار از روی دکمهرود و 

 .ماندثابت باقی می

 

 

 

 

 
 

 شود. فقط در موقعیت افقی فعال می Suspensionعملکرد 

از هر موقعیت  Base Supportتوانید برای برگرداندن شما می

 ید.دهفشاردیگری به حالت افقی این دکمه را 

 

 

  حتی برای یک لحظه قطع بشود،  باتری، اگر باشدمی فعالدرزمانی که دستگاهBase Support  به موقعیت پایین

 در هر حالتی، کمی شیب دار خواهد شد.  برانکاردو برای ایجاد امکان پیاده کردن  رفتخواهد 

  بدون فشردن دکمهSTOP ساعت عدم فعالیت 2بعد از  ،های طولانیدر توقف، Base Support  وارد وضعیت

Stand-By نظر را فعال خواهد کرد.عملکرد مورد ای، لی با فشردن هر دکمهو .شودمی 

 

 

   یا نوزاد درون  جاده به بیمار ات، برای جلوگیری از وارد شدن ضربن حرکت آمبولانسزمادر

Incubator ید.نگاه دارت تعلیق همواره در حال، دستگاه را 

    درصورت نیاز به برداشتن بیمار از رویBase Support درحالت  سیستم درحالی کهSuspension 

حصول اطمینان از پس از فشرده شده و  Control Panelروی  STOPبایست دکمه باشد، ابتدا میمی 

زیرا با  .جا نماییدبهبرداشته و یا جا Base Supportآمبولانس از روی ، بیمار را داخل ثابت شدن دستگاه

به طرف بالا  یناگهانیک حرکت دستگاه ،  STOPبدون فشردن دکمه  آن از روی برانکاردبرداشتن 

 .خواهد داشت
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 هاحرکت به پهلو (2-2-4

Base Support بین آن قفل گردد. موقعیتی هرده و درحرکت کری متر سانت 21تواند به طرفین )چپ و راست( به اندازه می 

 

را  Base Supportو  داده)درتصویر( فشاربه سمت پایینکن را پدال خلاص

کنید، می آزاددهید. زمانی که شما پدال را  حرکت به سمت چپ یا راست

Base Support  شود.قفل می بلافاصله 

 

 

 

 

 Patient Loading/Unloading heightتنظیم ارتفاع  (1-2-4

 

 : Loading/Unloadingبرای تنظیم ارتفاع 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ارتفاع  ،انتهاییبا استفاده از کلید کنترل  -1

 برانکاردرا تنظیم کنید.  (H)بارگیری 

کرده و زاویه شیب را برای  ثابترا 

 ید.کن تنظیمسهولت بارگیری 

 سینیرا کشیده و  دستگیرهمجددا  -2

 تدر حال تا  را نیز به سمت بیرون بکشید

 قفل بشود. "کاملا بیرون" افقی

 یسینکن اهرم خلاصدستگیره مشکی  -3
  Base Supportراکه در انتهای 

در  تمسیس درنتیجهقرارگرفته، بکشید. 

 به سمت پایین حرکت کردهحالت افقی 

 ی بیرون بیاید. سیندهد و اجازه می
 
 
 
 

 ،موردنظربرای حفظ موقعیت 

 پیکانهر دو دکمه با علامت 

کنترل را همزمان صفحه ویر

 بفشارید.
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 Loading / Unloading برانکارد سوار/ پیاده کردن (4-2-4

 امکان پذیراست: Base Supportی انتهاانجام این عملیات فقط از سمت 

 .را بکشید انتهاییسمت اهرم مشکی دستگیره  -3

2- Base Support رود.طور خودکار به موقعیت پایین افقی میبه 

 د.از داخل قفل شوبه آخر رسیده و را بیرون بکشید تا  را خلاص کنید. آنقدر آن سینی کشوییرا دوباره کشیده و دستگیره  -1

 . ا رها کنیدر دستگیرهبلافاصله بعداز حرکت سینی به سمت بیرون  "بیرون ا کامل "در موقعیت  کشوییبرای قفل شدن سینی 

 گرفتهبارگیری قرار پیش تعریف شده از ارتفاعطور خودکار در شود، خودش بهقفل میموقعیت کاملا بیرون هنگامی که سینی در  -4

 شود.را ببینید( و سپس متوقف می 4-2-1 بخش 33صفحه )

 رسد.ب موردنظرتا اینکه به ارتفاع  استفاده کنید انتهاییکنترل کلید ازارتفاع بارگیری، مجدد تغییربرای 

 Loading / Unloading  سوار / پیاده کنید.را  برانکارد -5

 را بکشید. انتهاییمشکی سمت  دستگیره -1

 سینی به موقعیت افقی برسد.زمانی که  تا دارید و صبرکنید را کشیده نگاه دستگیره -7

 ید.دایت کنداخل آمبولانس هسمت است، سینی را به در موقعیت افقی قرار گرفته Base Supportهنگامی که  -8
 

 .کنید را رها دستگیرهحرکت سینی به سمت داخل پس از بلافاصله  ،"تمام داخل "قفل شدن سینی در موقعیت برای 
 

-به Base Support بعداز یک دقیقه نشود، انتخابعملکردی  و قفل شدن سینی برانکاردازسوارکردن پس  اگر

 صورت خودکار غیرفعال خواهد شد.

 باترییا قطع درحالت خرابی             

Base Support نکاردبراو برای ایجاد امکان پیاده کردن  فتموقعیت خواهدرترین پایینصورت خودکار به به 

 دار خواهدشد.شیببه سمت انتها حالتی، کمی  درهر

 

 

 

 

 
 

 
 

 هایی برای کارکنان پزشکی و پیراپزشکیتوصیه (5-2-4

 

مجهز به  رانکاردبکه آنها روی یک توضیح دهیدشیاری هستند وه حالی که در بیماران برایکنیم ما به شما توصیه می

Base Support  که به ی او جلوگیری از سرگیجه آنهابیشتر آرامشبرای این موضوع را  .انددراز کشیدهضربه گیر

 ح دهید.توضی برایشان و متوجه دلایل آن نشوند، ممکن است رخ دهد و خودرو برانکاردحرکت نسبی بین دلیل 

 

 ایل دارد در خط افقی باقی بماند.هنوز تم برانکارددر حالی که ، مرتبا دچار نوسانات زیادی استدر حال حرکت آمبولانس 

.است Base Supportتوسط  هانتیجه جذب مطلوب نوسانات و لرزه ،این اثر 
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 یابیعیب (1-4

  اتیکی ومئنرتباط با قطعات الکتریکی و هیدروه دراژویتعمیرات باید توسط افراد مجاز، آموزش دیده بهنگهداری و

 انجام شود.

   یا در این فصل توضیحی در مورد آن وجود ندارد، برای رفع آن تلاش دیگری نکرده و با شددائمی اگر ایرادی 

 تماس بگیرید. STEM نمایندگی فنی شرکت

احتمال خطرات  و برای اعلام وضعیت     از علامت هشدار Base Supportنگام کار در اطراف ه

 استفاده کنید.

 

 مشکل علت )به احتمال قوی( راه حل

رستی دیابی بهکن را بکشید. اگر موقعیتاهرم خلاص

، ازروش دستی برای خلاص کردن شودانجام نمی

 راببینید( 1-4-3بخش  7صفحه قفل استفاده کنید.)

Base Support  در موقعیت افقی قرار

 نگرفته است.

 شودخلاص نمی سینی

 قطعرا   Base Support باتریشدن،  Resetبرای 

 کرده و سپس مجددا آنرا وصل کنید.

 

          صدای سوت مداوم از /

Base Support شود و شنیده می

هیچکدام از عملکردها فعال 

 نمیشوند.

را خاموش کنید. )کلید ایمنی روی کلید ایمنی  -3

 قاب محافظ آکاردئونی قراردارد(

   عنوان مثال: )به دلیل توقف را برطرف کنید. -2

 (Base Supportاضافه بار روی 

 کلید ایمنی را مجددا روشن کنید  -1

 
 

 

 

 

 

 د.برای تعویض آن با پشتیبانی فنی تماس بگیری

)فیوز اتوماتیک( عمل کلید ایمنی

 کرده است.

دلیل اعمال بار بیش از ممکن است به

 باشد. Base Supportحد روی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 کار نمیکند.موتور 

 

کنند تنها عملکردهایی که کار می

 هستند. "پایین"و  "توقف"

 

 

 

 

  موتور سوخته است.

برای دریافت دستورالعمل با پشتیبانی فنی تماس 

 بگیرید.

صافی ورودی بخش هیدرولیک باید 

 شود.تمیز 

یا  ندکار نمیک "پایین ثابت"عملکرد

 است.  آهستهخیلی 

، وییکشهنگام بیرون کشیدن سینی  اتصال زنگ زده است. اتصالات را با یک پارچه آغشته به الکل تمیز کنید.

 .کار نمیکند انتهاییکلید کنترل 
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 نگهداری و تعمیر (4-4

 ، انجام مراحل نگهداری و تعمیرات منظم ضروری است.Warrantyمنظور نگهداری و پشتیبانی کاملا کارآمد و ادامه آن درطول دوره به

 کنیم مراحل نگهداری و تعمیرات را در نمودار ویژه موجود در این راهنما ثبت کنید.ما به شما توصیه می

  مشاهده هرگونه عدم تطابق با توجه به محصول اصلی باید  در صورتBase Support زمان تعمیر یا تعویض  را تا

 قطعات ازدور سرویس دهی خارج نمایید.

   لطفا برای دریافت خدمات و قطعات یدکی، فقط با نماینده فنی شرکتSTEM .تماس بگیرید  

 احتمال بروزبرای اعلام          ، از علامت هشدار درحال سرویس Base Supportهنگام کار در اطراف 

 استفاده کنید.خطر

 نمودار نگهداری و تعمیرات منظم (1-4-4

روش دوره تکرار  روند ملزم به انجام

 
 
 
 
 
 
 

دوره تکرار روند نظافت به 

 ،بیماراندیدگیشدت آسیب

شرایط محیطی و تعدد 

 کاربری بستگی دارد.

   ندهموادشویبه همراه  اسفنج یاپارچهباتوجه به مورد، بایک 

 تمیز شود. تنهاحمام(یاآبکننده)مثلامخصوصضدعفونی یا

   برای جلوگیری از آسیب دیدنBase Support  و قطعات

ا مناسب بغلظت برای کسب اطلاعات راجع به خیلی حساس، 

 .تماس بگیرید STEMنماینده شرکت 

   کنید.با مقدار محدودی آب مرطوب اسفنج یا پارچه را  

   میله ها و نواحی کشویی حساس به راهنماها از تمیزکاریپس ،

 چرب کنید.تا حد ممکن خشک کرده ونهایتا را  ، آنهارطوبت

  اگرBase Support شود که در در محیطی به کار برده می

 ،دار است )خصوصا در فصل زمستان(معرض آب وهوای نمک

هستند، چرخه  رطوبتبرای محافظت از قطعاتی که در معرض 

صورت روزانه توصیه کردن و چرب کاری بهشستشو، خشک

 شود.می

 
 
 
 
 
 
 

 تمیزکاری و شستشو

   برای پاک کردن سطوحی که محل

خوابیدن بیمار است از هیچ نوع حلال، بنزین 

 یا تینری استفاده نکنید.

 از واترجت استفاده نکنید. 

 

 تست سلامت وسایل ایمنی و هشداردهنده  های مناسببازدید چشمی و / یا استفاده از ابزار و دستگاه بارروز یک 35هر 

 تست نشت روغن  (نیازدرصورتهاوروغنعایق)تعویضآمبولانسکفبازدیدچشمی بارروز یک 35هر 

 

 بارماه یک 1هر 

 

 از ابزار مناسب استفاده کنید.

 های متصل کننده کف خودرو بهپیچ تست

Base Support 

 هامهرهوپیچهمهسفتیو عمومیوضعیت

 

 بارماه یک 1هر 

 نوارچسب را از قاب پایه جداکنید آکاردئونی، برای بالاکشیدن

 . (آکاردئونی ترپایینقسمت)

 کنید.نرا جدا  است متصل قاب به کهانتهای نوارچسب برای اطمینان

 د.کنینیازآنهاراعوضکنیدودرصورتهابازدیدچشمیکابلحالت

 

 ها برای وضعیتتست سلامت کلی کابل

 خلاصی و حرکت به طرفین
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 فنی پشتیبانی( 5

 

 یفن پشتیبانیهای موجود برای گرفتن آدرس (1-5

)و/یا( درخواست برای تعمیر و نگهداری و یا گرفتن هرگونه اطلاعات فنی می توانند  Warrantyمشتریان برای درخواست در مواردی از قبیل 

 تماس بگیرند. STEM نمایندگی شرکت با بخش کمکهای فنی

 
 

 

 / بهبودزیستمان آریا Hospilab.Co.UKشرکت 

 

 

 همراه فکستله  سرویس و پشتیبانی فنی ایمیل 

 

 
 

hospilab.service@gmail.com 
 

32166566366 

 

36122006622 

 

  بسیاری از مشکلات فنی را می توان با تنظیمات بسیار آسان حل کرد، بنابراین درخواست ما از شما مطالعه دقیق دفترچه راهنمای

Base Support  .قبل از هرگونه تماس با ما می باشد 

 

 :اگر هرگونه سرویسی از جانب ما نیاز دارید لطفا موارد زیر را برای ما مشخص کنید

   شماره سریال دستگاهمدل و 

  .نوع مشکلی که با آن مواجه شده اید، برای کمک به ما نظر خود را به ما انتقال دهید 

 

 

 قطعات یدکی (2-5

 : باشدالزامی میفراهم کردن اطلاعات زیر  برای سفارش قطعه یدکی،

 Base Supportشماره سریال  -

 نام قطعه با شماره دیاگرام -

 دستگاهشماره کد موجود بر روی  -

 .شود لارسادر اولین فرصت ممکن پیچیدگی آنها تضمین میکندتمام قطعات یدکی بسته به موجودی انبار و  STEMکمپانی 

 پایین تشکسته شده با قطات یدکی با کیفی همیشه از قطعات یدکی اورجینال استفاده کنید. جایگزین کردن قطعات فرسوده و یا

 نموده و از دوره عملکرد صحیح دستگاه را مختل  ،وارد کرده Base Supportمیتواند آسیب جدی به کاربران و خود دستگاه 

 تضمین خارج کند.
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