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 استفاده از یخچال بانک خون نحوه دستورالعمل 

 هارک زطتگاٍ:زاًغ پژُّغ فجز

 RB-2هسل زطتگاٍ:

 6-4141ػوارٍ طزیال:

 542049ػوارٍ ػٌاطایی:

طَ هاٍ یکثار الطتیک زّر زرب ًحٍْ ًگَ زاری:ُز 

یرچال ّقظوتِای زّرطیٌی کَ آلْزٍ تَ هْاز هرتلف 

هی ػْز راتا پارچَ ّهایغ صاتْى ّهْازضس ػفًْی 

طاالًی یکثار قظوت کٌساًظْر زطتگاٍ -کٌٌسٍ تویش کٌیس

تظت آالرم ُفتَ ای یکثار اًجام -را تا فؼار تازتویش کٌیس

 ػْز.

 زر حالت ذاهْع قزار زُیس.زطتگاٍ را  Powerاتتسا کلیس -

اطتفازٍ کٌیس ,زر غیز Erthزّ ػاخ تزق اصلی را تَ پزیش تزق ّصل کٌیس ,)حتوا اس پزیش زارای -

فیْس اصلی رّػي LEDایٌصْرت تا یک طین ,تسًَ زطتگاٍ را تَ سهیي اتصال زُیس(زر ایي حالت 

 هیؼْز.

 کٌیس. تظتَ تْزى زرب ّ ُوچٌیي طالن تْزى الطتیک زّر زرب را چک-

 قزار زُیس ,زر ایي صْرت هزاحل سیز تَ تزتیة اتفاق هیافتس:ONرا زر حالت Powerکلیس-

(تَ ُوزاٍ ثثات ّتزهْطتات رّػي هیؼْز ُّوچٌیي في زطتگاٍ ػزّع تَ Rec&var))LEDالف

 هزتْط تَ في ًیشرّػي هیؼْز.LEDکار هیکٌس

 آى ًؼاى زازٍ هیؼْز. ب(زهای تزهْطتات زیجیتال تؼس اس چٌس لحظَ رّی صفحَ ًوایغ

(هیثاػس ُوزاٍ تا Probe-1پ(تؼس اس چٌس لحظَ زهای ثثات زیجیتال کَ ُواى زهای اصلی زطتگاٍ)

 تارید ,ًام طٌظْرّطاػت رّی صفحَ ًوایغ آى هؼاُسٍ هیگززز.

ُوزاٍ LED COOLت(کوپزطْر تؼس اسچٌس لحظَ ای زیگز رّػي هیؼْز.)ایي ػول تا رّػي ػسى 

 (ELIWELLُّن زر هسلELREHAزهْطتات هسل ذْاُس تْزُن زر ت

 رّػي ػسى کوپزطْر تؼس اس زّ زقیقَ رخ هیسُس.ELIWELLتذکز :زر تزهْطتات ًْع

 ًکتَ :لطفا پض اس یک زقیقَ تؼس اس رّػي کززى زطتگاٍ فیغ هثثت تاطزی راّصل کٌیس.

 )تاطزی زر قظوت تاالی زطتگاٍ ًصة ػسٍ اطت کَ فیغ هٌفی آى ّصل اطت(

زطتگاٍ تَ صسا زرآهسٍ Buzzerهست یک زقیقَ )سهاى تاذز آالرم حس تاال ّپاییي زها (تؼس اس 

ّصفحَ ًوایغ ػثارت.....را تَ ػٌْاى ُؼسار تاال تْزى زها ًؼاى هیسُس,ایي هظالَ زر حالت راٍ 

 اًساسی اّلیَ یک اهز طثیؼی اطت.

سهاًی کَ زها تَ هحسّزٍ  تْطط ػاص..آالرم طوؼی را تَ طْر هْقت هیتْاى قطغ کزز.زقت ػْز تا

 زقیقَ یکثارتکزار هیؼْز. 49هجاس ًزطس حالت چؼوک سى اس تیي ًویزّز ّآالرم صْتی ُز 


