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کاربری سریع دستگاه
01 . چراغ نمایشگر هشدار

02 . صفحه نمایش 
03 . کلیدهای عملکرد دستگاه

04 . غلتک کنترل
05 . محل قرارگیری کاغذ دستگاه

06 . درگاه های ورودی دستگاه
برق  – باتری  نشانگر  چراغ های   .  07

          ورودی شهر و روشن بودن دستگاه 
08 . دکمه باز کردن محل قرارگیری

        کاغذ دستگاه
09 . محل نگهدارنده ی پروب ها

DECG 10 . درگاه
TOCO 11 . درگاه پروب

12 . درگاه پروب FHR جنین شماره 1
13 . درگاه پروب FHR جنین شماره 2 

14 . درگاه مارکر مادر
EXT 15 . درگاه

16 . درگاه برق ورودی
17 . خروجی ارت دستگاه

DB9 18 . درگاه
19 . درگاه شبکه

20 . درگاه USB )جهت انتقال دیتا
       به pc یا لپ تاپ(

21 . دستگیره ی دستگاه
22 . محفظه باتری
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نحوه جایگذاری کاغذ در دستگاه فتال
جهت باز شدن درب محفظه کاغذ، دکمه ی سفید روی دستگاه را فشار می دهیم. لطفا دقت فرمایید جهت قرار دادن کاغذ طوری 
باشد، که قسمت FHR در سمت چپ )محل استقرار پروپ ها( بوده و روی کاغذ به سمت پایین باشد. سپس درب را از دو طرف 

همزمان فشار داده و می بندیم.

واحد خدمات پس از فروش
تلفن: 22679440 )021(

کاربری سریع
کلید روشن - خاموش

جهت شروع کار دکمه START را فشار می دهیم )الزاما اطالعات مریض، شامل: NAME & ID پر شود(.

دکمه SILENCE صرفا جهت قطع کردن صدای هشدار دستگاه استفاده می شود.

دکمه AUTO ZERO جهت صفر کردن مقدار انقباضات َرِحمی استفاده می شود.

روی نوار NST.دکمه MARK جهت ثبت وقایع به صورت  

دکمه PRINT برای چاپ نمودار مانیتور روی کاغذ استفاده می شود.

دکمه CHANNEL برای تغییر خروجی صدا در پروپ های FHR )بین US1 و US2( به کار می رود.

غلتک کنترل
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شرایط کار و نگهداری
دما: 40 - 5 درجه سانتیگراد                                                                             
رطوبت نسبی: 80% - 25%            ولتاژ: 240 - 100 ولت  
فرکانس: 60 - 50 هرتز                     توان: 70 ولت آمپر

)1000VA( .مناسب توصیه می شود UPS استفاده از
پروب ها بعد از اتمام مانیتورینگ با دستمال مرطوب و نرم 

تمیز شوند.

ویژگی های دستگاه
قابلیت اتصال به سیستم سانترال )تا 72 ساعت(                

60 ساعت حافظه داخلی )مانیتورینگ 180 مادر هر یک به 
مدت 20 دقیقه(

امکان انتقال اطالعات از طریق کارت حافظه به رایانه


