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 معرفی شرکت  

توليد و توزيع تجهيزات پزشكي و لوازم  اموریتـمبا ارمغان رفاه جامع )ارج( شركت        
 .  پا به عرصه توليد تجهيزات پزشكي نهاده است 1393مصرفي پزشكي در سال 

كننده تجهيزات پزشكي بخش نوزادان ايران در  اين شركت؛ كسب مقام برترين توليد چشم انداز
 مي باشد. 1400سال 

 .  ايجاد تنوع در محصوالت و توسعه بازار تعيين شده است جاريشركت براي سال  اهداف
 

با توجه به تغييرات گسترده و سريع در بازار كسب و كار و جهت رقابت با كاالهاي خارجي؛       
ازماني و بهره وري را سرلوحه خود قرار داده و با بهبود اين شركت حركت در مسير تعالي س

فرآيندها سعي در كاهش قيمت تمام شده و افزايش كيفيت محصوالت خود دارد تا بتواند با ارائه 
محصوالت با كيفيت عالي و قيمت مناسب رضايت مشتريان و مصرف كنندگان خود را افزايش 

 . ست يابددهد و به جايگاه شايسته اي در اين صنعت د
گذشته بر روي پروژه هاي متفاوت جهت مي باشد و طي دو سال  R&Dاين شركت داراي واحد 

همچنين اضافه نمودن محصوالت جديد به ليست محصوالت شركت  توسعه محصوالت شركت و
 است. فعاليت نموده

 ايجادو  سيستم مديريت كيفيت در  ISO 13485از دستاوردهاي اين شركت ، اخذ گواهي
 . نمايندگي فروش و خدمات پس از فروش در سراسر كشور مي باشد

 

به اميد آنكه شما عزيزان نيز با ارائه پيشنهادات و انتقادات سازنده خود ؛ ما را در اين راه ياري 

 . نماييد
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 معرفی محصوالت 

 (435 فتوتراپی نوزاد ) بیمارستانی مدل(  1
 (خانگی ) مدل  نوزاد ( فتوتراپی  2
 ( 510مدل  )اینتنزیو تراپی فتو(  3
  کوچک ، متوسط و بزرگ( ابعاد) مدل استوانه ای هود  ژن( اکسی 4
 (  با دریچه دسترسی و بدون دریچه دسترسی  ) مدل زاویه دارهود  ژناکسی(  5
 ( 018هد هولدر ) کد (  6
 بزرگ و کوچک ( اندازه) در دو  نوزاد فتوتراپی( چشم بند  7
 ( 610) کد مدل ارج  تخت بستری نوزاد/کات (  8
 ( 620) کد مدل ارمغان  تخت بستری نوزاد/کات (  9

 ( 630) کد مدل رفاه تخت بستری نوزاد/کات (  10
 ( 640) کد مدل آریو  تخت بستری نوزاد/کات (  11

 ( 650) کد مدل جامع  تخت بستری نوزاد/کات (  12
 (210) مدل  نوزاد( وارمر  13

 وارمر کات(  14
 ( تخت احیاء نوزاد 15

 
 
 
 
 
 
 

جهت کسب اطالعات بیشتر و رویت محصوالت به سایت این شرکت به آدرس  
www.Amed.ir     . مراجعه فرمایید 
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 معرفی دستگاه 
بيمارستانها و  NICUدر بدو تولد در بخش  نـوزاد دماي بدنتنظيم جهت  كاتوارمردستگاه         

 .  مورد استفاده قرار مي گيرددرمانگاه ها به صورت ثابت  
 

 
 

I   ) ) اجزاء صفحه کلید ) پنل 
 ( LCD )و دماي بدن نوزاد دماي قابل تنظيم /زمان درمان نشانگر  -1

تنظيم  مي بايست كه در ابتداي كار درمانتنظيم زمان   براي Downو  Upكليد هاي  -2
 (  Time Control)گردد

 (  Heat Control)  دماي مورد نظرتنظيم   براي Downو  Upكليد هاي  -3

 . براي شروع و توقف كار مورد استفاده قرار مي گيرد   On/Offكليد – 4

 جهت روشن يا خاموش كردن المپ دستگاه .  Lightكليد  -5
6- LED  . سبز كه در هنگام كار دستگاه روشن مي باشد 
7- LED ( مي شود كه در پايان كار دستگاه و هم زمان با آالرم دستگاه ) روشن و خاموش قرمز

 چشمک مي زند . 

II   ( پارامترهای صفحه نمایشگر )LCD  ) 
مي بـاشـد كه دو  T.TIME : 02:00:00را نشان مي دهد كه شامل  درمانسطر اول زمان  -1

( ؛ دو كاراكتـر بعدي در وسط ؛ نشان دهنده  Sكاراكتـر سمت راست نشـان دهنده ثانيه ) 
( مي باشد كه توسط كليدهاي Hنشان دهنده ساعت ) (02( و دو كاراكتـر بعد )Mدقيقه )

 باشند .جهت باال و جهت پائين قابل تنظيم مي 
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كه توسط كليدهاي جهت باال و را نشان مي دهد  دماي تنظيمي مورد نظرسمت چپ  سطر دوم – 2
  (C - 38°C°35) در دامنه .جهت پائين قابل تنظيم مي باشند 

 ز بدن نوزاد توسط حسگر را نشان مي دهد.اسطر دوم سمت راست دماي حس شده  -3
(IIIآالرم ها 

؛  شدهروشن  سبز LED هیتر و، On/Offپس از فشار دادن كليد   :آالرم پایان کار •
( به صورت معكوس شروع به شمارش مي   LCDنشانگر زمان درمان ) در قسمت باالي 

قرمز  LEDكند و پس از اتمام زمان مورد نظر ) تنظيم شده ( ؛ هيتر خاموش شده و 
 و آالرم دستگاه به صدا در مي آيد .  زدهچشمک 

بر روي نمايشگر   No Sensدرصورت قطع شدن حسگر، اخطار  : No Sensآالرم  •
 قرمز چشمک مي زند. LED، آالرم دستگاه به صدا در آمده و شدهظاهر 

 O.Heatدماي حسگر بيشتر از حد مجاز باشد، اخطار  در صورتي كه : O.Heatآالرم  •
قرمز چشمک مي  LEDآالرم دستگاه به صدا در آمده و بر روي نمايشگر ظاهر شده، 

 زند.

بر  Low Heatدر صورتيكه دماي حسگر كمتر از حد مجاز باشد اخطار : Low Heat آالرم
   قرمز چشمک مي زند. LEDآالرم دستگاه به صدا در آمده و روي نمايشگر ظاهر شده، 

 .هيد ار دشف را  On/Offبراي شروع مجدد كليد  ؛ وداگر دستگاه در حال كار متوقف ش تـوجه :
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 نصب و راه اندازی 

 ( شرایط محل نصب  1

 درجه سانتيگراد مي باشد .  35تا  30دماي مناسب براي محل استقرار دستگاه بين 
؛ زمان الزم براي پيش مد ) پيش گرم (  C°30در صورت كاهش دماي محيط به پائين تر از 

 افزايش خواهد يافت . 
ستگيهاي جمحفظه سنسور بر روي ناحيه كبد چسبانده شود . از قرار دادن سنسور بر روي بر

 استخواني و بين دو كتف خودداري گردد . 
 
 ( شرایط تغذیه الکتریکی  2

مورد مسائل الكتريكي دستگاه رعايت  منظور پيشگيري از وقوع هر نوع حادثه موارد زير را در به
 نمائيد : 

 را به يک پريز ) داراي زمين ( نزديک به دستگاه متصل كنيد .برق الف ( دو شاخه 
 ب ( براي هر دستگاه از يک پريز جداگانه استفاده نمائيد . 

 هرتز ) برق شهر ( مي باشد .  50ولت   220ج ( برق ورودي به دستگاه 
 كاربر مي بايست با نحوه عملكرد آن به طور كامل آشنا باشد . ؛ قبل از نصب و راه اندازي دستگاه 

دازي دستگاه و آموزش ـروش كه مسئول راه انـوزش توسط نمايندگان خدمات پس از فـاين آم
رچه ( صورت ـدستـورالعمل استفاده ) همين دفتده و يا با مطالعه ـاربران مي باشند ؛ انجام شـك

 .  مي پذيرد
 

 

 

 

 

5 



AR-W7703                                                                                                                                                                                                       Rer:00 

  

 ( طریقه روشن کردن دستگاه  3

دكمه  ؛ دستگاه به پريزپس از قرار دادن دستگاه در محل مناسب و نصب دوشاخه        
 .  استخاموش و روشن را فشار دهيد ؛ دستگاه پس از چند ثانيه آماده كار 

براي افزايش زمان و از  Upاز كليد  درمانجهت تنظيم زمان  پس از روشن شدن دستگاه ؛
 . استفاده نمائيد  Time Controlدر قسمت براي كاهش زمان  Downكليد 

از كليد افزايش يا كاهش در قسمت  C°38تا  C°35و براي تنظيم دماي مناسب در دامنه 
Heat Control  . استفاده شود 

كار   C°1-تا  C°1+ ؛ دماي دستگاه در محدودهالزم به ذكر است هر دمائي كه انتخاب شود 
 مي كند و در خارج از اين محدوده آالرم زده و هيتر خاموش مي شود . 

به  درمانروشن شده و نشانگر زمان  هيتر On/Offبا فشار كليد  پس از تنظيم دستگاه ؛
و صفر شدن زمان صورت معكوس شروع به شمارش مي نمايد و پس از اتمام زمان مورد نظر 

 و آالرم دستگاه به صدا در مي آيد.  زدهرنگ چشمک  مزقر LEDخاموش شده ؛  هيتردرمان ؛ 
 

  طریقه خاموش کردن دستگاه (  4

در اين  هيتر خاموش مي شودپس از اتمام زمان مورد نظر و شنيدن صداي آالرم دستگاه ؛ 
 كليد خاموش/روشن را فشار دهيد . زمان مي توانيد 

در صورتي كه بخواهيد زودتر از زمان تنظيم شده ؛ كار دستگاه را متوقف كنيد ؛ كليد 
On/Off   . نحوه خاموش كردن همچنين مي توانيد براي توقف كامل دستگاه را فشار دهيد (

 كليد خاموش / روشن را فشار داده و دستگاه را خاموش نمائيد . ايمن دستگاه (
اگر در زماني كه دستگاه در حال كار مي باشد ؛ برق قطع شود ؛ آالرم شنيداري و ديداري 

 دستگاه فعال مي شود . 
تنظيمات دستگاه را كه در زمان قطع دقيقه  10همچنين اين دستگاه مي تواند حداقل به ميزان 

 كاركردن بوده را نگه دارد .  حالبرق در 
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  موارد ایمنی را جدی بگیرید                               هشدار : 

 هيچگاه دستگاه را زير تابش مستقيم نور خورشيد قرار ندهيد .  •
 دستگاه را در مجاورت وسايل برودتي يا گرمايشي قرار ندهيد .  •

ه سانتيگراد مي ـدرج 35تا  30اه بين ـرار دستگـل استقـاي مناسب براي محـدم •
 باشد . 

 سانتيمتر مي باشد .  80فاصله مناسب بين دستگاه با وسايل گرمايشي و برودتي حداقل  •

هيچگاه در هنگام استفاده روي دستگاه را با روپوش هاي پارچه اي و پالستيكي  •
 .نپوشانيد 

از قرار دادن موبايل و وسايل ديگر نظير آن در مجاورت دستگاه به دليل ايجاد  •
 تداخالت الكترومغناطيسي خودداري نمائيد .

 خودداري نمائيد .  درماناز قرار دادن داروها و مايعات تزريقي در مجاورت محيط  •

مي توانيد به كمک افراد و . . . (  قطعات ) از جمله فيوزها ؛پس از اتمام عمر مفيد  •
آموزش ديده اين قطعات را تعويض نمائيد و در  صورت عدم دسترسي به افراد در محل 

 پس از فروش شركت مراجعه نمائيد .به نمايندگي هاي خدمات استفاده دستگاه ؛ 
و . . . آنها را در سطل زباله عمومي   المنت در صورت خرابي قطعات دستگاه مانند •

به اين شركت تحويل نمائيد . اين شركت در قبال قطعات معيوب تحويل و ندازيد اني
شده قطعات سالم به نمايندگي يا استفاده كننده تحويل مي نمايد و در دوره گارانتي ) 

( ؛ هيچ هزينه اي بابت  شامل گارانتي باشنددر صورتي كه  تاريخ فروشماه پس از  18
 تحويل اين قطعات دريافت نمي نمايد . 

كليد خاموش / ) نحوه خاموش كردن ايمن دستگاه (مي توانيد براي توقف كامل دستگاه  •
 را خاموش نمائيد . دستگاه روشن را فشار داده و

همچنين در زمان  ؛ از جابجائي دستگاه خودداري نمائيد . هيتردر زمان روشن بودن  •
وشن بودن هيتر دستگاه از ريختن مايعات خنک مانند آب بر روي هيتر خودداري ر

 نماييد .
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  موارد ایمنی را جدی بگیرید                               هشدار : 
 

سبب افزايش حرارت و دفع غير محسوس آب مي شود و بيمار مدفوع سبز  روند درمان •
يا قوام خيلي كم پيدا مي كند . اتالف مايع از روده به كمبود موقت الكتاز روده اي يا 

 تحريک اسيدهاي صفرا در مدفوع مي شود لذا كم آبي مي تواند خطرناک باشد . 

بايد به منبع تغذيه اصلي داراي ارت براي اجتناب از ريسک برق گرفتگي ؛ اين تجهيز  •
 حفاظتي متصل شود . 

پايش نموده و نبايد نوزاد را بدون و مستمر كاربر بايد دماي بدن نوزاد را به طور مستقل  •
 مراقبت در زير گرمكن تابشي نوزاد رها نمايد .

حسگر دمايي عرضه شده براي استفاده به همراه گرمكن تابشي نوزاد ؛ مي بايد بر روي  •
بدن نوزاد قرار گيرد تا دماي بدن نوزاد حس شده و تحت كنترل قرار گيرد . در صورت 

و پيغام  عمل نمودهدستگاه هاي ديداري و شنيداري جدا شدن حسگر از دستگاه ؛ آالرم 
 نمايش داده مي شود .  LCDبر روي   No Sensاخطار 

در مواردي كه جداسازي نوزاد از زمين حفاظتي امكان پذير نباشد ؛ براي حصول اطمينان  •
از ايمني الكتريكي تجهيزات ديگر متصل به نوزاد مراقبت ويژه اي بايد در نظر گرفته 

 شود . 

اد در به منظور جلوگيري از سقوط نوزاد ؛ جفت ها و بست هاي محفظه دستگاهي كه نوز •
 آن نگهداري مي شود بررسي و اطمينان حاصل شود . 

حداكثر باري كه پايه ها و سكوهاي نگهدارنده لوازم و تجهيزات جانبي مي توانند تحمل  •
 است .  Kg 50كنند 

در شرايطي كه حسگر دماي پوست از بيمار جدا شده باشد ؛ گرمكن تابشي نوزاد ؛  •
دماي بدن نوزاد را به درستي نشان نداده و در صورت افزايش دما ؛ امكان بروز خطر 

 جاني ؛ براي نوزاد وجود دارد . 
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  موارد ایمنی را جدی بگیرید                               هشدار : 
 

لوازم جانبي مانند فتوتراپي ؛ تشک گرمكن و يا نور خورشيد مي توانند دماي بدن نوزاد  •
 را به سطوح خطرناک افزايش دهند . 

استفاده از گرمكن تابشي نوزاد در مجاورت گازهاي بيهوشي قابل اشتعال يا ساير  •
 مواد اشتعال زا مانند برخي سياالت پاک كننده ؛ مناسب نمي باشد . 

 دماهاي مقعد براي كنترل كردن خروجي گرم كننده دستگاه مناسب نمي باشد .  •

ست سرد ) تب ( و يا چون دستگاه نمي تواند بين افزايش دماي داخل بدن با پو •
كاهش دماي داخل بدن و دماي پوست ) هيپوترمي ( تمايز قائل شود ؛ دماي بدن 

 بيمار بايد به صورت مستمر پايش شود . 

شرايط محيطي ) براي مثال ؛ جابجائي هوا ( مي تواند بر تعادل حرارتي نوزاد تاثير  •
 و مناسب استفاده شودبگذارد . بنابراين از دستگاه در شرايط محيطي كنترل شده 

گرمكن تابشي نوزاد بايد فقط توسط افراد آموزش ديده و زير نظر پرسنل پزشكي  •
مجرب كه آشنا به فوايد و خطرات شناخته شده استفاده از دستگاه مي باشند به كار 

 گرفته شود . 

در حين درمان ميزان تبخير پوستي افزايش مي يابد بنابراين تغذيه از شير مادر در  •
 اعت هاي تعيين شده توسط پزشک متخصص بيشتر از هر موضوعي اهميت دارد . س

گرمكن تابشي نوزاد براي دماي بيمار در مد پيش گرم تنظيم نشده و حالت دستگاه  •
بايد هنگامي كه بيمار در زير دستگاه قرار مي گيرد بالفاصله به مد دستي يا مد 

 گرمكن تابشي كنترل شده كودک تغيير كند . 
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  موارد ایمنی را جدی بگیرید                               هشدار : 

 

مي باشد هر دمائي كه انتخاب  C°38تا  C°35سطح گرما در مد پيش گرم در دامنه  •
 .  كار مي كند  C°1- تا C°1+ شود ؛ دماي دستگاه در محدوده

اگر در زماني كه دستگاه در حال كار مي باشد ؛ برق قطع شود ؛ آالرم شنيداري و  •
 ديداري دستگاه فعال مي شود . 

دقيقه تنظيمات دستگاه را كه در  10همچنين اين دستگاه مي تواند حداقل به ميزان  •
 زمان قطع برق در حال  كاركردن بوده را نگه دارد . 
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 نگهـداری 

I  نظافت و ضدعفونی کردن دستگاه ) 

براي نظافت بدنه دستگاه و متعلقات آن نيز مي توانيد از پارچه تميز آغشته به محلول 
 ؛ استفاده نمائيد . (  Deconexدكونكس )  ضدعفوني كننده

 در زمان نظافت دستگاه از پاشش آب بر روي دستگاه خودداري نمائيد . 
 

 توجه : 
 الكل ؛ اتر ؛ دتول ؛ هيبتان و فرمل براي نظافت دستگاه استفاده نكنيد تينر ؛ از موادي چون 

 از يک پارچه يا دستمال مجزا استفاده نمائيد  بار نظافتبراي جلوگيري از انتقال آلودگي براي هر 
 

II  عمر مفید ) 
سال مي باشد كه در اين مدت قطعات و لوازم يدكي دستگاه  10الف ( عمر مفيد اين دستگاه 

 تامين مي گردد . ارمغان رفاه جامع ) ارج ( توسط شركت

ه نمودن دستگاه و شامل كاليبركه  هر شش ماه به صورت دوره اي سرويس مي شودب ( دستگاه 

 بررسي عملكرد سنسور مي باشد . 

كه اطالعات تنظيمات دستگاه را در زمان قطع برق نگهداري مي نمايد بايد   Back Upباطري ج ( 

 در زمان سرويس شش ماهه تعويض گردد . 

ساعت مي باشد كه در زمان سرويس شش ماهه مي  10،000د ( عمر المنت دستگاه حداقل 

 بايست عملكرد آن مورد بررسي قرار گيرد . 

11 
 



AR-W7703                                                                                                                                                                                                       Rer:00 

  

III   )تعویض قطعات  
دستگاه در قسمت  هايدر صورتي كه دستگاه روشن نشود احتمال دارد كه فيوز:  فیوزتعویض 

  را تعويض نمائيد . ها سوخته باشد آن كناردستگاه

كه اطالعات تنظيمات دستگاه را در زمان قطع برق نگهداري مي نمايد بايد   Back Up باطری

 در زمان سرويس شش ماهه تعويض گردد .
 

IIII  ) وزن دستگاه 
 مي باشد كه شامل :  Kg 37دستگاه وزن كلي 

 هد دستگاه  ✓

 ميله ستون ✓

 كات )تخت نوزاد( ✓
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 مشخصات فنی

 VAC 220 برق ورودی دستگاه
50 Hz  -  3A 

 مشخصات منبع تغذیه سوئیچینگ

(MEAN WELL) 
In Put: 100-240VAC   0.5A     50/60Hz 

Out Put: +12VDC        1.3A  

 مشخصات فیوز

(2Cm) 

220-250V / 3A    

 Sec 1>سرعت

 A 3ظرفيت قطع

 500W المنتمشخصات 

 LCD 2*16 صفحه نمایش دیجیتال

 دارد زمان سنج درمان

 قرمز  LEDدیداری آالرم ها
 شنیداری  بازر

 ابعاد دستگاه
    Cm 60 طول هد :     Cm 80:  پایهطول 

 Cm 25عرض هد : Cm 65: پایه عرض
 Cm 180داخلی ارتفاع :

 Cm 200خارجی 

 37Kgدستگاه :  وزن
 Kg 41بسته بندی : 

 IPX0 (IPدرجه حفاظتی)

دربرابر نوع دستگاه با توجه به محافظت 
 Class:I , Type:B شوک الکتریکی
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 عیب یابی 

در صورت بروز هرگونه اختالل در كاركرد دستگاه ؛ قبل از تماس با خدمات پس از فروش  •

 شركت ارج موارد زير را بررسي نماييد . 

 علت اختالل و راه حل های پیشنهادی عالمت و مشخصه اختالل

  دستگاه روشن نمي شود •

 روشن نيست ؛ آنرا روشن نماييد  ON/Offكليد  •

 دو شاخه به برق نيست ؛ آنرا به پريز برق وصل نماييد  •

برق محل استقرار دستگاه قطع است دستگاه را با يک  •

پريز كه از وجود برق در آن اطمينان داريد تست 

 نمائيد 

 فيوزهاي كنار دستگاه را بررسي كنيد. •

اگر با انجام مراحل باال دستگاه همچنان روشن نشد و داراي ايراد بود با نمايندگي خدمات پس از 

ر اسرع وقت نسبت به برطرف نمودن ايراد اقدام الزم فروش شركت تماس حاصل فرماييد تا د

 صورت پذيرد .                                                      با تشكر از حسن توجه و همكاري شما
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 فهرست برچسب های محصول 
 گرم کن ریکاوری نوزاد

 

یف
رد

 

 برچسب  محل نصب  نام برچسب 

1 
آفتاب محافظت از نور 

 گرما /

 بر روي كارتن
 بسته بندي 

 

2 
دور از رطوبت 
 تگهداري شود

 بر روي كارتن 
 بسته بندي

 

3 

توجه : براي استفاده از 
دستگاه ؛ دستورالعمل 

 را ببينيد

بر روي كارتن 
 بسته بندي

 

4 
به سمت باال نگهداري 

 شود

 بر روي كارتن
 بسته بندي 

 

 شكستني است 5
بر روي كارتن 

 بسته بندي
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15 

 

 فهرست برچسب های            

  نوزاد محصول گرم کن ریکاوری 

یف
رد

 

 برچسب  محل نصب  نام برچسب 

6 
كارتن بر  3بيش از 

 روي هم قرار نگيرد

 بر روي كارتن 
 بسته بندي

 

7 

براي استفاده از 
دستگاه ؛ 

 دستورالعمل را ببينيد

بر روي بدنه 
  دستگاه

8 

و محصول  نام 
تائيديه كنترل 

 كيفيت

 بر روي كارتن
 بسته بندي

 Warmer Unit Recovery

Quality Control 

OK 

9 

برچسب شناسائي و 
 رديابي

بر روي بدنه 
 دستگاه

 

 3Aبرچسب فيوز  10
بر روي بدنه 

  دستگاه
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 فهرست برچسب های محصول 
 گرم کن ریکاوری نوزاد

 

یف
رد

 

 برچسب  محل نصب  نام برچسب 

 بر روي بدنه دستگاه برچسب سنسورپوستي 11
 

12 
 هشدار 

 جهت سطح داغ

 دستگاه بدنهبر روي 

 

 بر روي بدنه دستگاه ولتاژ خطرناک 13
 

14 

محدوده دمائي جهت 
حمل و نقل و انبارش 

 دستگاه

 بر روي كارتن 
 بسته بندي

 

15 

محدوده رطوبت جهت 
حمل و نقل و انبارش 

 دستگاه

بر روي كارتن بسته 
 بندي

 

16 

محدوده فشار جهت 
حمل و نقل و انبارش 

 دستگاه

بر روي كارتن بسته 
 بندي
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 فهرست برچسب های محصول 
 گرم کن ریکاوری نوزاد

 

یف
رد

 

 برچسب  محل نصب  نام برچسب 

برچسب كليد  17
 خاموش/روشن

 بر روي دستگاه

 

 زمين حفاظتي  18

در محل نصب ارت در 
 داخل دستگاه 

 

 فيوز بين راهي  19

بر روي محفظه فيوز 
بين راهي داخل 

 دستگاه
 

20 

 هر شش ماه 
باطری تعویض 

 شود

در داخل دستگاه 
 نزديک باطري

 

21 
برچسب شناسائي 

و رديابي برد 
 كنترل 

 بر روي برد كنترل 

  داخل دستگاه

 


