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 باز كردن بسته بندي

 ماييد.نرا باز كنيد و دستگاه را از نظر آسيبهاي احتمالي ناشي از حمل و نقل بررسي   RT-9600كارتن محتوي 

 محتويات بسته

  دستگاهRT-9600 

 دستورالعمل 

  وسايل همرا شامل،قلم ، كابل برق ، كابل پرينتر ، كابلRs-232 

 موس و صفحه کليد 

 

 كارتن دستگاه را براي حمل و نقل آن در آينده نگهداري نماييد.

 

 

 شرايط محيطي مورد نياز

 

را در محيط به دور از گرد وخاك ، ميدانهاي مغناطيسي قوي ، نور مستقيم خورشيد ،   RT-9600دستگاه 

 رطوبت زياد و يا تغييرات زياد درجه حرارت نصب نماييد.

سانتي متر از ديوار و ساير تجهيزات فاصله داشته  01يان يافتن مناسب هوا ، اطراف دستگاه حداقل  براي جر

 باشد.

 

 درصد ميباشد. 01- 58درجه سانتي گراد و رطوبت مناسب   01 - 01درجه حرارت مناسب براي كاركرد دستگاه  

 

 برق مناسب دستگاه

 

 AC110V - AC250V 

 50 - 60Hz 

 80W 

 

 توجه

 اه حتما بايد به سيم ارت مناسب وصل شوددستگ 

 .از پريز مشترك با وسايل پر مصرف براي اتصال دستگاه استفاده نفرماييد 
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 اتصال پرينتر خارجي

 

سپس  پرينتر را بوسيله كابل مناسب به دستگاه متصل  .ابتدا مطمئن شويد پرينتر و دستگاه هر دو خاموش هستند

 نموده و دستگاه را روشن كنيد.كنيد. پرينتر را به برق متصل 

 حتما دقت فرماييد ابتدا دستگاه را روشن نموده و پس از قرار گرفتن دستگاه در منوي اصلي پرينتر را روشن كنيد.

براي انتخاب پرينتر مناسب و منطبق با دستگاه با بخش خدمات پس از فروش شركت تجهيزات آزمايشگاهي --

 پيشرفته تماس حاصل فرماييد.

 

 RT-9600 اي جلوينم

 

 

Figure 1-2 Front view 

 (چراغ نمايشگر روشن و خاموش بودن دستگاه0

 ( چراغ نمايشگر روشن و خاموش بودن المپ0

 (  کليد خروج کاغذ از پرينتر3

 قطع می گردد  ( کليد شستشو، با يک بار فشردن کليد پمپ شروع به کار ميکند و با فشردن مجدد4

کليد مکش هنگاميکه دردستگاه درحالت فلوسل ميباشد،از طريق اين شلنگ محلول به  ( تيوب مکش ، با زدن5

 داخل دستگاه مکش ميشود.

( کليد مکش : با زدن اين کليد هنگاميکه دردستگاه درحالت فلوسل ميباشد،از طريق اين شلنگ محلول به داخل 6

 دستگاه مکش ميشود.
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 ( ليبل دستگاه7

 ( صفحه نمايش دستگاه5

 پوش پرينتر( در9

 

 فلوسل

 درپوش بااليی دستگاه را باز کنيد طبق شکل زير اجزاسی سيستم خوانش دستگاه را مشاهده مينماييد.که شامل

 محفظه حرارتی-0

 جايگاه فلوسل-0

 فلوسل-3

ميباشند،محلولها از طريق شلنگ مکش وارد فلوسل شده و پس از قرائت جذب نوری از طريق مسير خروجی 

  تخليه ميشوند 
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 منبع نور

 با باز کردن پوشش بااليی و در قسمت پشت فلوسل منع نور دستگاه قابل مشاهده ميباشد.

 

 

 

 

 

 

 

 روشن كردن دستگاه

 

 ثانيه تصوير زير نمايش داده ميشود. 01كليد روشن و خاموش پشت دستگاه را بزنيد ، پس از 

 

 

 

 

درصورتي كه اشكالي در دستگاه وجود و (self test)نترل مينمايد.و الكترونيكي را ك سيستم نوریدستگاه 

 داشته باشد پيغام مربوط به آن نشان داده ميشود.
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 منوي اصلي

 منوي اصلي نشان داده ميشود  SELF TESTبعد از 

 

 

 

Figure 2-2 main menu 

 

 

ا بالفاصله بعد از برای پيشگيری از آسيب به سيستم الکترونيکی دستگاه لطفا هرگز دستگاه ر

 دقيقه صبر کنيد. 0خاموش کردن ،روشن ننماييد.برای روشن کردن مجدد دستگاه لطفا حداقل 

 

 

Test setting 

 اين قسمت فقط توسط کاربر اصلی قابل اصالح و اعمال تغييرات ميباشد

 

 تغيير و اصالح تعاريف تستها

شويد و تست مورد نظر را انتخاب  Test Settingی برای تعريف و يا اصالح تعاريف يک تست  ابتدا وارد منو

 وارد صفحه تست مورد نظر شويد. OKنماييد، سپس با انتخاب گزينه 
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de 

 

ی صفحه بايد تست ميباشد که در قسمت باال روش انجامبرای تعريف يک تست مهمترين نکته انتخاب صحيح 

 انتخاب شود.

 ی اعمال تغييرات با نمايش پنجره زير سوال ميکندروش انجام تست دستگاه برا پس از انتخاب

 

 

 

 

 درجه حرارت مناسب برای انجام آزمايش را انتخاب نماييد- 

 طول موج مناسب و مطابق با راهنمای کيت را وارد نماييد- 

 - در صورتيکه در راهنمای کيت طول موج ثانويه برای انجام تست مورد نياز باشد طول موج
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 را وارد نماييد 999يد و در غير اين صورت عدد ثانويه را وارد نماي

 نوع بالنک مورد نياز برای تست را وارد نماييد- 

  برای تستهای کينتيک فاکتور تست را وارد نماييد ،برای ساير روشهای انجام تست فاکتور به

تور را اصالح در صورت نياز ميتوانيد فاک قسمتصورت خودکار و پس از کاليبراسيون محاسبه ميشود و در اين 

 نماييد.

 ميزان محلول ، نمونه و حجم مکش را ميتوانيد مشخص کنيد- 

 را به درستی وارد کنيد. read timeو   Delay timeبايد زمانهای  kineticو  two pointبرای تستهای 

   ِ  Delay Time-      ع واکنش و اولين خوانش ميباشدروزمان بين ش 

 Read Time-ش و پايان واکنش ميباشدزمان بين اولين خوان. 

 - از طريق گزينه های انتهای صفحه ميتوانيد تعداد و غلظت استانداردها و همچنين مقادير نرمال و

 واحدها و نيز تعداد رقم اعشار مورد نياز و در قسمت کنترل مقادير مربوط به سرم کنترل را وارد نماييد.

 - يخ انقضا ، مقدار ميانگين و شماره سري ساخت ، تاردر قسمت تعاريف سرم کنترلSD  را با استفاده

 از بروشور سرم كنترل  تعريف نماييد.

 - برای محاسبه  انحراف معيار مجاز سرم كنترل ميتوانيد اختالف حد پايين و باالي سرم كنترل براي هر

 نماييد. 4تست را تقسيم بر 

 

 

 جدول تعیین واحد ، تعداد رقم اعشار و دامنه نرمال

 

 تعیین تعداد و غلظت استانداردهاجدول 
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 جدول تعيين مقادير کنترل کيفی هر تست

 انجام آزمايش

تست مورد نظر را انتخاب و انجام  Item Testبعد از انجام تنظيمات مربوط به هر تست ميتوانيد در منوی . 

وری ميباشد و هيچ محاسبه فقط برای اندازه گيری جذب ن ABSين تست در اين منو به نام لاو توجه نماييد دهيد

 ای انجام نميشود.

در ابتدای ورود به صفحه هر تست پس از طی شدن زمان کافی برای تنظيم دما و نيز پايدار شدن نور المپ در 

ر را طنوار پايين صفحه درخواست ورود آب مقطر نمايش داده ميشود،در اين هنگام کاربر بايد لوله محتوی آب مق

 ده و دکمه مکش را فشار دهد.زير دستگاه قرار دا

پس از آن در صورت نياز دستگاه درخواست ريجنت بالنک ميکند که به همين ترتيب ريجنت بالنک را نيز به 

 دستگاه ميدهيم.

 End point در مرحله بعد بايستی نمونه ها را به ترتيب به دستگاه بدهيم . توجه فرماييد نمونها در تستهای

ی شدن زمان انکوباسيون به دستگاه داده ميشود ولی برای ساير تستها محلول ها بايد و ط پس از انجام واکنش

 درجه و بالفاصله بعد ز مخلوط کردن نمونه و ريجنت به دستگاه داده شود. 37پس از رسيدن به دمای 

ين گزينه های تست نياز به کاليبراسيون و يا کنترل کيفی داشته باشد با انتخاب گزينه متناسب از بدر صورتيکه 

 را به دستگاه بدهيد. رميتوانيد کنترل و يا کاليبراتو (Control – Standardصفحه ) پايين همين

 توجه فرماييد سری ساخت و غلظت کنترل و يا کاليبراتور بايد با مقادير تعريف شده برای دستگاه يکسان باشد.

کاليبراسيون از طريق اصالح فاکتور انجام ميشود و گزينه استاندارد در اين صفحه  kineticsدر مورد تستهای 

  قسمت فاکتور انجام ميشود. Item Settingتغيير فاکتور از طريق منوی  وجود ندارد.

 برای اصالح فاکتور از فرمول زير استفاده کنيد.

 

 فاکتور قدیم  =  فاکتور جدید ه ( مقدار به دست آمد )مقدار مورد انتظار
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 جستجوی نتايج

 جستجوی نتايج کاليبراسيون

در منوی اصلی گزينه کاليبراسيون را انتخاب نماييد در اين قسمت ميتوانيد منحنی ها و نتايج کاليبراسيون را 

 مشاهده و در صورت تمايل نتايج را چاپ کنيد.

 

 

 و چاپ نتایج کالیبراسیون منوی مشاهده

 

 

در منوی اصلی گزينه نتايج کنترل کيفی را انتخاب نماييد. در اين قسمت ميتوانيد نتايج کنترل کيفی هر تست را به 

 سطح کنترلی به صورت ماهانه مشاهده و در صورت تمايل چاپ نماييد. 3صورت جداگانه و در 
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Figure 2-25 Quality control chart 

 

 چاپ نتايج بيماران

.  جستجوی نتایج استفاده نمایید   Report برای مشاهده و چاپ نتایج بیماران میتوانید از منوی  

( By Test(  ویا به صورت تست یه تست )By Patientمیتواند به صورت مریض به مریض  )

د پیشنهاد میشود از رتیکه هنگام انجام تستها شماره پذیرش بیمار را وارد ننموده ایودر صباشد.  

 استفاده نمایید. By Testقسمت  
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 Clearقسمت  Historyبرای جلوگيری از آسيب نرم افزاری به دستگاه حتما به صورت هفتگی از طريق گزينه

up history نتايج موجود در حافظه دستگاه را پاک نماييد 

 تنظيمات دستگاه

اطالعات مربوط به آزمايشگاه تاريخ و ساعت را وارد ميتوانيد  System Parameter Setupی در منو

 نماييد.

 

Figure 2-34 System setting-1 

 

 

Figure 2-35 System setting -2 
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Figure 2-36 System setting -3 

 

 شامل گزينه های زير ميباشد. System Set up منوی 

 SN قابل تغيير ميباشد. : در اين قسمت شماره سلایر دستگاه نوشته شده است و غير 

 Hospital name: .در اين قسمت نام آزمايشگاه را وارد کنيد 

 Date and time .در اين قسمت تاريخ و ساعت را وارد نماييد 

 Colorimetric mode  در اين قسمت کاربر ميتواند مشخص نمايد که از فلوسل خود دستگاه استفاده :

 ه ميکند.استاندارد استفاد 0*0ميکند و يا از کوت 

 Printer  در اين قسمت کاربر نوع پرينتر را انتخاب مينمايد همچنين در صورت انتخاب پرينتر داخلی :

 ميتواند گزينه پرينت فوری را نيز انتخاب نمايد.

 

 شناسايی کاربران

 هر کاربر ميتواند با انتخاب شناسه کاربری خود از دسترسيهای تعريف شده User identifyی در اين منو

 برای خود استفاده کند.

 

 

Figure 2-40 User identify 

 

 

و adminnistrator تغيير در تعاريف تست و يا تنظيمات دستگاه مستلزم انتخاب شناسه کاربری مدير سيستم 
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 ميباشد 888888وارد کردن رمز 

 

 

 خاموش کردن

را  YES ر جاب دستگاه گزينه کليک کرده و د  Power Off برای خاموش کردن دستگاه  ابتدا روی گزينه  

بزنيدو سپس ظرف محتوی آب مقطر و يا محلول شيشه شور را زير شلنگ مکش قرار دهيد و کليد مکش را 

 بزنيد.

 

 

 

 

 

 

 

 پس از پايان مکش و درخواست دستگاه بوسيله کليد پشت دستگاه را خاموش نماييد.

 

 

 نگهداری

RT-9600 در شرايط ، لذا برای اينکه دستگاه از نظر دقتيک  دستگاه آزمايشگاهی با دقت باال ميباشد   دستگاه 

 فوتومتر

 باشد بايستی مراحل نگهداری به طور روزانه و کامل انجام شود.مناسبی 

 

 تميز کردن دستگاه

 تميز کردن سطح دستگاه

 محيط نگهداری دستگاه بايستی تميز و بدون گرد و غبار باشد.  -

 اه از دستمال مرطوب و الکل استفاده کنيد.برای تميز کردن سطح دستگ  -

 توجه : حاللهای شيميايی و مواد خورنده نبايد با سطوح دستگاه تماس پيدا کنند
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 تميز کردن فلوسل

 برای اطمينان از دقت و صحت دستگاه فلوسل بايد هميشه تميز باشد

 تميز کردن سطح خارجی فلوسل

 فلوسل را از محل خود خارج نماييد

 يله يک دستمال نرم و الکل مطلق سطح فلوسل را تميز نماييد.به وس  -

 

 تميز کردن داخل فلوسل

 

پس  را فشار دهيد Rinse يک ظرف محتوی آب مقطر را زير شلنگ مکش دستگاه قرار دهيد ، سپس دکمه -. 

 .شستشو  را متوقف نماييد Rinseفشردن مجدد کليد ثانيه با 31از حدود 

نرمال  ميتوانند برای شستشوی فلوسل استفاده شوند.برای اين  1.0اسيد کلريد ريک  محلول شيشه شور و يا -

ثايه در  31بعد از  را فشار دهيد Rinse زير شلنگ مکش دستگاه قرار دهيد و دکمه کار ظرف محتوی محلول

ديقه همين  5بعد از  دقيقه صبر کنيد 5 .را را مجددا فشار دهيدRinseحالی که هنوز ظرف محتوی محلول زير

 اگر فلوسل با اين روش تميز نشد مراحل فوق را مجددا انجام دهيد. ر انجام دهيدطکار را با آب مق

 در مواقع زير بايد تميز شود. لفلوس

 اگر جذب نوری آب مقطر باال باشد و يا نوسان داشته باشد -0

 بعد از انجام هر نوع تست و قبل از شروع تست بعد -0

 ردن دستگاهقبل از خاموش ک -3

 

 

 تذکر : محلولهلی واکنش و يا مواد آلوده کننده هرگز نبايد به مدت طوالنی داخل فلوسل باقی بمانند.

 

 تعويض فيوز

دستگاه  و کنار کليد روشن و خاموش قرار دارند.ابتداکابل برق دستگاه را جدا  پشتفيوزها در محفظه مخصوص ،

هت عقربه هايساعت باز کنيد.فيوزها را با فيوز مناسب تعويض کنيد سپس در پوش فيوز ها را چرخاندن در ج

 نمايی و درپوش را ببنديد

 .250V, 3.15A                                     فيوز مناسب:

 تعويض شلنگ پمپ پريستالتيک

 صورت : بعد از استفاده طوالنی مدت از دستگاه ممکن است شلنگ پمپ پريستالتيک دستگاه فرسوده شود در اين
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 با شل کردن پيچ روی روکش پمپ ، روکش را از جا ی خود خارج نماييد

 شلنگ پمپ پريستالتيک را از جای خود خارج کنيد

شلنگ را تعويض نماييد و يا در صورت عدم دسترسی به شلنگ جديد آنرا به نحوی که سطح زيرين ان باال قرار 

 گيرد بچر خانيد و دوباره در جای خود قرار دهيد.

 ا ببنديد و پيچ آنرا محکم کنيدروکش رويی پمپ ر

. 

 تذکر : در صورتيکه شلنگ پمپ پريستالتيک به درستی بسته نشود ، عمل مکش به درستی انجام نميشود.

 

 تعويض شلنگ مکش

برای باز کردن گ اگر شلنگ مکش و يا شلنگ خروجی فلوسل با اجسام خاجی مسدود شود می توانيد از يک سرن

 ده نماييد،آن استفا

 شلنگ را تعويض نماييد. به روش زير اگر آسيب و يا گرفتگی شديد باشد ميتوانيد

 فلوسل را از محل خود خارج نماييد.

دارنده عبور دهيد  به طوری هشلنگ ورودی را از محل خود خارج نماييد،ابتدا شلنگ اصلی را از داخل شلنگ نگ

 نگ نگهدارنده خارج شده باشد.حدود يک سانتی متر از داخل شل لیکه شلنگ اص

 شلنگها را در خود روی فلوسل متصل نماييد.

 تعويض المپ

 لطفا قبل از تعويض المپ دستگاه را خاموش نماييد

با دنبال کردن مسير سيمهای متصل به المپ محل اتصال آنها به بورد دستگاه را پيدا کنيد  و با شل کردن  -

 يد.پيچهای متصل کننده سيمها را جدا کن

 پيچهای متصل کننده المپ به دستگاه را باز کنيد

المپ جديد را در محل خود قرار داده و پيچهای المپ را ببنديد ، سپس سيمهای متصل کننده را در محل خود ثابت 

 .نماييد

 د.برای تنظيم المپ ميتوانيد پيچهای فيکس کننده المپ را شل کنيد و از طريق پيچ مخصوص المپ را تنظيم نمايي
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 اشکاالت رايج و رفع اشکال

 

 کنترل کنيد کليد دستگاه در حالت روشن باشد …………………………………دستگاه روشن نميشود  1

 کنترل کنيد کابل برق دستگاه محکم باشد              

 .  ل کنيدفيوز را کنتر                                                                              

 کنترل کنيد جريان برق وجود داشته باشد                                                                              

 قبل از تعويض المپ برق ورودی را کنترل نماييد..………………………………المپ روشن نميشود  2

 اگر المپ آسيب ديده است ، المپ را تعويض نماييد                                                                        

 

 کابل برق چاپگر را کنترل نماييد .…………...……………………چاپگر روشن نميشود3

 .کليد روشن و خاموش چاپگر را کنترل نماييد                                                                           

 .فيوز چاپگر را کنترل نماييد                                                                          

 کنترل کنيد چاپگر به درستی  به دستگاه متصل شده باشد.………………………چاپگر چاپ نميکند.4

 

 کنترل کنيد آيا پمپ پريستالتيک حرکت ميکند……………………… مايع داخل فلوسل وجود ندارد  5

 اتصال شلنگ مکش و تخليه را به فلوسل کنترل نماييد                                                      

 شلنگ مکش خيلی بلند و يا خيلی کوتاه نباشد                                                                     

 مکش مسدود است انسداد را برطرف کنيد آنرا تميز کنيد شلنگ                                           

 فلوسل خيلی کثيف است                                                                      

 کنترل کنيد آيا المپ روشن است..……………..…………………فوتومتر خوانش انجام نميدهد  6

 طول موج ديگری را انتخاب نماييد                                                                                   

 فلوسل به درستی در جای خود قرار نگرفته است.                                                                  

 فلوسل را تميز کنيد..…………..……………………………نوسان بالنک آب مقطر زياد است 7  

 آب مقطر را تعويض کنيد                                                                                               

 المپ را کنترل کنيد،ممکن است کهنه باشد                                                                              

 .داخل فلوسل حباب وجود دارد و بايد تميز شود..…….……………يستتکرار پذيری نتايج مناسب ن 8

 ميزان مکش فلوسل را کنترل نماييد                                                                               

 .ايد افزايش پيدا کندمقدار محلول کم است و ب                                                                   

 المپ فرسوده شده است                                                                                                  

 .اند محلولها آلوده شده                                                                                                    

 

 .شلنگ مکش فلوسل مسدود شده است ..………………………… حجم مکش فلوسل کم و زياد ميشود9

 شلنگ پمپ پريستالتيک بايد تعويض شود                                                                                   

 

 .نماييد آيا محدوده مجاز درست ميباشدکنترل …………… کنترل کيفی خارج از محدوده مجاز ميباشد     10

 .براتورها و غلظت آنها را بررسی نماييديپارامترهای تست و نيز کال                                             

 .د  کنترل کنيد سرم کنترل آلوده نشده باش                                                                             

 محلولها و سرم کنترل را بررسی کنيد                                                                           

 


