دفترچه راهنمای فارسی
شیر دوش برقی
هايتك

مدل EBP - 3112

 مش

ا

فنی دستگاه :

 صفحه نمایش  LEDبا دکمه های لمسی
 جلوگیری از برگشت شیر هنگام دوشیدن با طراحی منحصر به فرد anti- reflux
 شارژر USB
 دو حالت مکش با قابلیت تنظیم سرعت هر حالت
 سری بسیار نرم ژله ای
 دارای حالت " "Residual Milk Expressionجهت مکش تمامی شیر باقیمانده
درانتهای کار

 ا ای دستگاه :

تعداد

دمای مطلوب

جنس

نام

شماره

1

˚-02~ 102c

PP

روکش ضد خاک

1

1

˚-02~ 022c

سیلیکون
مایع

سری ماساژ دهنده

0

1

˚-02~ +02c

PP

محافظ سینه

3

1

˚-02~ 022c

سیلیکون
مایع

محافظ برگشت شیر

4

1

1

˚-02~ 102c

PP

روکش محافظ برگشت
شیر

5

1

˚-5~ 02c

PP+PVC

شلنگ اتصال

6

0

˚-02~ 022c

سیلیکون
مایع

دریچه

0

1

˚-02~ 102c

PP

پایه

8

1

˚-02~ 102c

PP

بطری ()150ML

9

1

˚-02~ 82c

ABS+PC

دستگاه

12

1

˚-02~ 102c

PP

کالهک درپوش بطری

11

1

˚-02~ 102c

PP

سری پیچی بطری

10

1

˚-02~ 102c

PP

درپوش بطری

13

1

˚-02~ 022c

سیلیکون
مایع

پستانک

14

1

----------

-------

آدابتور و کابل USB

15

0

❶ ❷ ❸

⓯⓮⓭ ⓬ ⓫ ❼

❹ ❺

❽

3

❾

❻

❿

سره :رد :
نحوه
استفاده
نحوه
 )1سری ماساژ دهنده سیلیکونی ❷ را درون محفظه سینه ❸ فرو کنید و از بسته شدن
صحیح و محکم آنها مطمئن شوید ( .مطابق شکل )A

 )0محافظ برگشت شیر ❹ را درون محفظه پایینی مطابق شکل زیر( )Bقرار دهید و روکش
محافظ یرگشت شیر ❺ را روی محفظه پایینی پیچ کنید.
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 )3سری سیلیکونی ❼ را مطابق شکل (  ) Cبه زیر سری پمپ ❸ فرو کنید.

 )4بطری (ظرف ) شیر ❾ را به زیر سری پمپ ❸ پیچ کنید  ( .مطابق شکل ) D
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 ) 5یک سر شلنگ اتصال را درون سوراخ واقع در باالی محافظ برگشت شیر فرو کرده و
سر دیگر را درون سوراخ واقع در کنار دستگاه وارد کنید( .مطابق شکل )E

 )6برای تعادل و کارایی بهتر ،در هنگام  ، Stand byبطری شیر را درون  Baseخود قرار
دهید( .مطابق شکل )F

توجه  :قبل از شروع به استفاده از اتصال تمامی اجزای دستگاه به درستی اطمینان حاصل
کنید.

6

ا

ال به بر :

دوشاخه سیم آداپتور را به پریز برق متصل کرده و سر دیگر آن را به قسمت سوکت DC
واقع در کنار دستگاه فرو کنید( .مطابق شکل )G

 و یحا

صفحه نماي

و د مه ها :

0

 ( A1دکمه روشن  /خاموش
 ) A3مکش آرامتر
 ( B1نمایش زمان باقیمانده

( Residual Milk Expression ) A2مکش باقیمانده شیر)
 ) A4مکش قوی تر
 ) B2نمایش واحد زمان

 ) B4مکش شیر باقیمانده ( حالت ) RME

 )B3مکش شیر بحالت عادی

 ) B5نمایشگر قدرت مکش شیر

 توضیح در مورد قدرت های مکش شیر ()L1-L9
 : L1-L4حالت ماساژ عادی ،قدرت جذب پایین با سرعت باال  ،آماده کردن سینه برای
مکش شیر.
 : L5-L9حالت مکش شیر عادی ،شبیه سازی مک زدن بچه از سینه مادر ،سرعت مکش
پایین با قدرت جذب باال جهت مکش شیر به بهترین نحو.

(RME)Residual Milk Expression
با فشردن دکمه  A2دستگاه وارد حالت  RMEمی شود که این حالت در انتهای عملیات شیر
دوشی انجام می گیرد .این حالت دارای  5قدرت مکش ) (L1-L5می باشد .اگر به هر دلیلی پس
از عملیات اولیه ،شیری درون سینه مادر باقی مانده باشد ،استفاده از این حالت موجب مکش
تمامی باقیمانده شیر از سینه مادر می شود .پس از پایان این حالت دستگاه به طور خودکار
خاموش می شود.
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نحوه ار رد دستگاه :
 ) 1قبل از استفاده از دستگاه دستان خود را بشویید و از اتصال تمامی اجزای دستگاه اطمینان
حاصل کنید.
 ) 0روی یک صندلی راحت بنشینید بطوری که تحت هیچ فشاری نباشید ( .قبل از شروع می
توانید با ماساژ دادن یا گذاشتن حوله داغ روی سینه ،نتیجه بهتری بگیرید) .
 ) 3نوک سینه خود را بطور کامل درون محفظه شیپور شکل شیر دوش قرار داده و با دست
دیگر خود سینه را درون محفظه جوری قرار دهید تا کامأل کیپ شده و هیچ هوایی از درون
محفظه نتواند خارج شود ( .مطابق شکل ①)

 ) 4دستگاه را روشن کنید تا وارد حالت  Stand byشود .صفحه نمایش ابتدا عددی را نشان
می دهد که آخرین بار روی آن عدد دستگاه را خاموش کرده باشید و پس از چند ثانیه از حالت
اول ( ) L1شروع به کار می کند .دستگاه بطور خودکار از  L1شروع به کار می کند و پس از
 45ثانیه به  L2پس از  45ثانیه به  L3و  45ثانیه بعد به  L4و  45ثانیه بعد به  L5می رود که
اولین حالت مکش عادی دستگاه شروع می شود( .مطابق شکل ②)
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 ) 5در این حالت (مکش عادی) شما می توانید شدت مکش را از  L1-L9تغییر دهید .دستگاه
بصورت هوشمند شدت انتخابی شما را یاد گرفته و دفعه بعد که دستگاه را روشن کنید صفحه
نمایش همان شدت را نمایش خواهد داد ( .مطابق شکل ③ )
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 ) 6با فشردن دکمه (عکس 13دستگاه وارد حالت ( )RMEمی شود سرعت مکش در این
حالت می تواند بین  L1-L5تنظیم شود .توصیه می شود بعد از پایان عملیات شیر دوشی وارد
این مرحله شوید تا تمامی شیر باقیمانده نیز در این مرحله دوشیده شود.
لطفأ توجه داشته باشید که مدت کارکرد دستگاه بطور خودکار از  L1تا  33 ، L9دقیقه می
باشد.

ن ا

م

:

 لطفأ قبل از استفاده دفترچه را بطور کامل مطالعه کنید.
 از آداپتورهای متفرقه به هیچ وجه استفاده نکنید.
 از شست وشوی سری شیر دوش در آب خودداری کنید.
از استریلیزه کردن  ،گره زدن و پیچیدن شلنگ اتصال خودداری کنید.

 می

رد دستگاه :

 ابتدا تمامی اجزایی که با سینه یا شیر تماس نداشته اند را از دستگاه اصلی جدا کنید.
 بالفاصله پس از استفاده این اجزا را بشویید تا از ایجاد باکتری جلوگیری شود.
 پس از شستن این اجزاء آنها را روی یک حوله قرار دهید تا خشک شوند.
 بطری ،سری برگشت شیر ،کاور محفظه  ،سری ماساژ دهنده و سری پستانک را درون
یک ظرف استریل بگذارید تا استریلیزه شوند.
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Hi-tec Medical Equipments INC.
«شر ت فاره نماينده مح ولا هايتك انادا در ايرا »
برای دسترسی به اطلاعا بیشتر و ساير مح ولا
هايتك به سايت های زير مرا عه نمائید.
www.hiteciran.com
www.hitec-med.ca
مح ولا هايتك با گارانتی معتبر شر ت فاره

