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از تهیه دستگاه Tri Auto mini سپاسگزاریم.
به منظور استفاده بهینه و حفظ ایمنی قبل از استفاده از دستگاه این راهنما را با دقت مطالعه نمایید و به هشدارها دقت فرمایید.

این راهنما را جهت مراجعات بعدي در دسترس نگه دارید.

ضمیمه : اظهارنامه الکترومغناطیسی

تعویض باتري
تعویض فایل الکترود

مراقبت و بررسی
رفع اشکال

توضیحات فنی

وصل کردن کابل رابط

ضد عفونی کردن با اتانول
تعویض قطعات

روش استفاده
استریلیزاسیون و تعویض قطعات و نگهداري

اتوکالو کردن آنگل



   .کپی آن را به فروشنده ارائه دهیدفرم وارانتی را پر کنید و . دستورات مربوط به استفاده از این دستگاه را به طور کامل در این راهنما مطالعه نمایید

در فرم قسمت . سپس از او بخواهید فرم وارانتی را پر کند. دستورات مربوط به استفاده از این دستگاه را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهید 
  . بفرستید .J. Morita Mfgکپی مربوط به سازنده را به شرکت 

ناشی از عدم توجه کافی به ابتدایی ترین هشدارها و در نظر نگرفتن احتمال حادثه می 
  . ث جلوگیري نمود با در نظر گرفتن احتمال حادثه و استفاده از دستگاه بر اساس توضیحات سازنده ، می توان از بیشتر حواد

  . نرسد هطوري که آسیبی به آن یا بدن. ابتدا کلیه موارد احتیاط و هشدارها را مطالعه نموده و بعد دستگاه را بسیار با احتیاط به کار برید 
  

  . از کار افتادن دستگاه و حتی بروز آتش می باشد 

  .یب اندك به شخص یا دستگاه می باشد 

  .در زیر همان صفحه توضیح داده شده است  که سمت راست برخی از متن ها آمده است ،

  .این عالمت در مورد خطر برخی از قسمتها به مصرف کننده هشدار می دهد 

  . مسئول حفظ و کارکرد مناسب یک دستگاه پزشکی است 
  . این دستگاه فقط مخصوص دندانپزشکان و مشاغل مرتبط با مدرك قانونی می باشد 

 

 

 

 

 

 

  : قابل توجه خریدار  3

دستورات مربوط به استفاده از این دستگاه را به طور کامل در این راهنما مطالعه نمایید

  : قابل توجه فروشنده 

دستورات مربوط به استفاده از این دستگاه را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهید 
کپی مربوط به سازنده را به شرکت . مخصوص فروشنده را تکمیل نمایید و کپی آن را به خریدار دهید 

  پیشگیري از حوادث 

ناشی از عدم توجه کافی به ابتدایی ترین هشدارها و در نظر نگرفتن احتمال حادثه می  بیشتر مشکالت در حین استفاده از دستگاه یا نگهداري آن ،
با در نظر گرفتن احتمال حادثه و استفاده از دستگاه بر اساس توضیحات سازنده ، می توان از بیشتر حواد

ابتدا کلیه موارد احتیاط و هشدارها را مطالعه نموده و بعد دستگاه را بسیار با احتیاط به کار برید 
  : نشانه ها و تصاویر زیر گویاي میزان خطر و آسیب در صورت عدم توجه است 

از کار افتادن دستگاه و حتی بروز آتش می باشد  این عالمت نشان دهنده خطرناك ترین اتفاقات ،  :هشدار 

یب اندك به شخص یا دستگاه می باشد ساین عالمت نشان دهنده آ: توجه  

که سمت راست برخی از متن ها آمده است ،    یا   عالمت   

این عالمت در مورد خطر برخی از قسمتها به مصرف کننده هشدار می دهد     )قابل توجه مصرف کننده 

مسئول حفظ و کارکرد مناسب یک دستگاه پزشکی است   ...)بیمارستان ، کلینیک و   (مصرف کننده 
این دستگاه فقط مخصوص دندانپزشکان و مشاغل مرتبط با مدرك قانونی می باشد 

  .استفاده نشود در موارد غیر از دندانپزشکی

قابل توجه خریدار       
  

دستورات مربوط به استفاده از این دستگاه را به طور کامل در این راهنما مطالعه نمایید
  
قابل توجه فروشنده       

  
دستورات مربوط به استفاده از این دستگاه را به طور کامل در اختیار خریدار قرار دهید 

مخصوص فروشنده را تکمیل نمایید و کپی آن را به خریدار دهید 
  
پیشگیري از حوادث       
  

بیشتر مشکالت در حین استفاده از دستگاه یا نگهداري آن ،
با در نظر گرفتن احتمال حادثه و استفاده از دستگاه بر اساس توضیحات سازنده ، می توان از بیشتر حواد. باشد 

ابتدا کلیه موارد احتیاط و هشدارها را مطالعه نموده و بعد دستگاه را بسیار با احتیاط به کار برید 
نشانه ها و تصاویر زیر گویاي میزان خطر و آسیب در صورت عدم توجه است 

هشدار         

        

قابل توجه مصرف کننده (  
  

مصرف کننده 
این دستگاه فقط مخصوص دندانپزشکان و مشاغل مرتبط با مدرك قانونی می باشد 

در موارد غیر از دندانپزشکی



  موارد سلب مسئولیت    
  

  . مسئول حوادث ناشی از موارد زیر نمی باشد J. Morita Mfg cropشرکت 
  .تعمیراتی که توسط افرادي به جز افراد معتمد شرکت انجام شده است  - 1
  اصالح و دستکاري وسیله  هرگونه تغییر ، - 2
  J. Morita Mfg cropاستفاده از محصوالت یا لوازم جانبی شرکت سازنده اي به جز  - 3
  J. Morita Mfg cropحفظ یا تعمیر وسیله با قطعاتی غیر از قطعات اصلی شرکت  - 4
  استفاده از دستگاه در شرایطی غیر از شرایط ذکر شده در راهنما یا بی توجهی به هشدارهاي ذکر شده  - 5
   )مانند منبع برق نامناسب ( صورتی که شرایط محیط کار یا وضعیت نصب دستگاه مطابق با استانداردهاي ذکر شده در راهنما نباشد در  - 6
  رعد و برق و هرگونه بالیاي طبیعی   زلزله ، سیل ،  آتش ، - 7

  . گیردپس از ساخت به عهده می سال  10تأمین قطعات قابل تعویض و تعمیر دستگاه را تا  J. Morita Mfg cropشرکت      
  

  :هشدار و ممنوعیت 
  

  : هشدار    
  . همچنین نباید بعنوان جزئی از یک سیستم مورد استفاده قرار گیرد . این دستگاه نباید به سیستم یا وسیله دیگري متصل شود  •

صدمه بدنی و یا هر شکلی که به علت عدم توجه به موارد ممنوع   آسیب به قطعات ، مسئولیت حادثه ،  J. Morita Mfg cropشرکت 
  . به وجود آید را به عهده نمی گیرد 

  . هنگام درمان ریشه از رابردم استفاده نمایید •
  ممنوعیت استفاده    

گیرنده هاي ترانس ، ریموت کنترلها و کلیه  موبایل ،. امواج الکترمغناطیس عملکرد دستگاه را مختل نموده و ایجاد خطر می نماید  •
  . در تمام آپارتمان باید خاموش باشد  دستگاه هایی که امواج الکترومغناطیس تولید می نمایند ،

  . به دستگاه صدمه می زنند  نظیر اسکالپل هاي برقی ، نمایند ،دستگاه هایی که نویز الکتریکی قابل توجه ایجاد می  •
  . را خاموش نمایید   Tri Auto mini قبل از استفاده از این گونه دستگاه ها ، 

  . دارند  نباید استفاده شود   (ICD )از این دستگاه در بیمارانی که ضربان ساز یا دفیبریالتور کاردیوورتر  قابل ایمپلنت  •
 Tri Autoعملکرد دستگاه  هاي نورپرداز مانند المپهاي فلورسنت و نشانگر هاي فیلم که از انعکاس دهنده استفاده می نماینددستگاه 

mini   از استفاده این دستگاه در مجاورت نورپردازهاي ذکر شده بپرهیزید . را مختل می نمایند .  
شرکت . این دستگاه نباید به سیستم یا وسیله دیگري متصل شود همچنین نباید به عنوان جزئی از یک سیستم مورد استفاده قرار گیرد   •

J. Morita Mfg crop ، وجود آید   صدمه بدنی و یا هر مشکلی که به علت عدم توجه به موارد باال ،  مسئولیت حادثه آسیب به قطعات
  . د را به عهده نمی گیر

  . استفاده ننمایید  از این دستگاه در اتاق جراحی •
  . کانالهاي مسدود با این دستگاه قابل اندازه گیري نمی باشند  •
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  مشخصات    
  

  مشخصات و موارد مصرف 
  . یک هندپیس بی سیم اندودونتیک جهت آماده سازي و شکل دهی کانالهاي ریشه می باشد   Tri Auto miniدستگاه 

   . )جداگانه خریداري شود . ( را دارد ) اپکس یاب (  Root ZX miniاین دستگاه قابلیت اتصال به 
  

  .نظیر این آورده شده است  رنگیمتصل می شود ، در کادرهاي   Root ZX miniهنگامی که به  Tri Auto miniروش استفاده از 
  

LCD  :  
  . همه تنظیمات و نحوه کارکرد موتور به خوبی مشاهده می شود  LCDدر 

  :  کنترل ها
  . قابل تنظیم است   rpm 1000 -50بازده سرعت چرخش :  سرعت

موتور به طور خودکار بر عکس می چرخد تا از خطر گیر کردن دستگاه   گشتاور بیش از حد می شود ،هنگامی که بار :  چرخش معکوس
  . جلوگیري شود 
  . هنگامی که گشتاور زیاد می شود ، حرکت فایل کند می شود   : حرکت آرام

  .با رسیدن فایل به اپکس حرکت آرامی خواهد داشت   متصل است ،  Root ZX miniبه   Tri Auto miniزمانی که 
  . فایل قابلیت چرخش در هر دو جهت جلو و بر عکس را دارد :  حرکت به سمت جلو و برعکس
فایل هنگامی که داخل کانال می شود شروع به چرخش می نماید و زمانی که از کانال بیرون آید متوقف می :  آغاز و پایان حرکت خودکار

  . گردد
هنگامی که نوك فایل به مکان خاصی در داخل کانال برسد ، حرکت موتور بر عکس یا متوقف :  اپکسعکس یا متوقف شدن حرکت در بر

  .می گردد
  . خود به خود کاهش می یابد  تركهنگامی که نوك فایل به اپکس می رسد ، میزان :  کاهش گشتاور در اپکس

  .متصل باشد   Root ZX miniبه   Tri Auto miniدر صورتی که 
  

  :  حافظه
  . ذخیره نمودحافظه در می توان  را و غیره تركترکیب از سرعت ، شش 
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  )داخل هندپیس ( باتري 

    

  )در صورت درخواست خریدار ( کابل رابط   )در صورت درخواست خریدار 

    

 آنگل

کلید اصلی

 هند پیس

 شارژر

   selectکلید 

select 

  )سبز (   Power LED  )نارنجی (   LEDشارژ 

  و لوازم جانبی معرفی قطعات  6

 لوازم جانبی      

  کابل برق  افشاننده اسپري 

  

AR  ) در صورت درخواست خریدار ( فایل الکترود   )جداگانه فروخته میشود

  
 

 کلید اصلی

کلید 

selectکلید 

 کلید مثبت و منفی

 کلید شارژر

 کابل برق
شارژ 

معرفی قطعات                 
  

 

 

      

ARاسپري 

 



   )بدون تراکم 

 . قبل از استفاده مجدد از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید

  .می باشد  40

. فورا خاموش می شود یا اصال روشن نمی شود ، احتماال باتري کامال پر است 

هنگام . باقی مانده از اتانول استفاده نمایید ضایعاتجهت تمیز کردن 
  .ممکن است اتصاالت الکتریکی قطع شوند

سپس آن را به   برق را به شارژر وصل نموده ،ابتدا کابل  
  .پریز بزنید 

سبز پاور خاموش و روشن می  LEDشارژر را روشن کنید  
  . شود

 Tri Auto miniاز شارژر دیگري به غیر از شارژر  •
  . استفاده ننمایید 

  : روش کاربرد  7

   ACشرایط محیط براي استفاده از دستگاه اصلی و آداپتور 
50  (C 10   تا)F 104 ( C  40  رطوبت نسبیRH% 75 ~  30  ) بدون تراکم

 hPa1060   ~  700   
قبل از استفاده مجدد از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید  استفاده قرار نگرفته است ،اگر دستگاه مدتی است مورد 

  قبل از استفاده 

  . )باتري داخل هندپیس قراردارد (   کردن باتري شارژ

F 104 ( C  40(تا   C 10)  F 50( بین    )در اتاق ( دماي مطلوب شارژ کردن باتري 
 

 

 

 

 

              

  . به محض اینکه نشان گر باتري به آخرین خط رسید ، آن را شارژ نمایید
فورا خاموش می شود یا اصال روشن نمی شود ، احتماال باتري کامال پر است   نارنجی شارژر پس از قراردادن هندپیس ، LEDهنگامی که 

  . جهت اطمینان هندپیس را خارج نموده مجددا قرار دهید
جهت تمیز کردن . مطمئن شوید  و خصوصا قطعات فلزي از تمیز بودن شارژر و هندپیس

ممکن است اتصاالت الکتریکی قطع شوند. ن با اتانول به اتصاالت فلزي فشار وارد ننمایید 
  .شارژر را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید

   .دهید قرارهندپیس را به طور کامل داخل شارژر  
 LED نارنجی شارژر روشن می شود .  

   .دقیقه است  120زمان شارژ شدن حدود 

•

روش کاربرد     
  

شرایط محیط براي استفاده از دستگاه اصلی و آداپتور   
F 50: ( دما 

aفشار جوي 

اگر دستگاه مدتی است مورد  •
قبل از استفاده  )1(

  

شارژ
  

دماي مطلوب شارژ کردن باتري 

 

به محض اینکه نشان گر باتري به آخرین خط رسید ، آن را شارژ نمایید 
هنگامی که   

جهت اطمینان هندپیس را خارج نموده مجددا قرار دهید
از تمیز بودن شارژر و هندپیس  

ن با اتانول به اتصاالت فلزي فشار وارد ننمایید تمیز کرد
شارژر را در معرض نور مستقیم آفتاب قرار ندهید 

 

زمان شارژ شدن حدود 
 



  . زیرا احتمال شوك وجود داد . اگر هنگام شارژ کردن ، اتصالی برق بوجود آمد از تماس با شارژر یا کابل خودداري نمایید 
  . از خیس شدن شارژر پیشگیري نمایید و آنرا جایی که امکان رطوبت است ، قرار ندهید

  . وقتی دستگاه را از کارخانه تحویل می گیرید باتري خالی است ، قبل از اولین استفاده آن را شارژ نمایید 

  . فقط از سیم برق مخصوص استفاده نمایید و دو شاخه را به طور کامل به پریز بزنید 

  . هنگامی که به یک خط رسید باتري را شارژ نمایید

باتري را هر چه سریع تر . ثانیه خاموش می شود  10به طور خودکار بعد از 

گر شارژ باتري خیلی کم باشد و میزان فشار روي فایل زیاد ، هندپیس یا کل دستگاه خاموش می شود زیرا قدرت کافی 
 .نمایید باتري را شارژ کنید اگر این عالمت را مرتبا مشاهده می

 . نقطه هاي روي هندپیس و آنگل را در امتداد هم قرار دهید و دو قسمت را به هم وصل نمایید تا صداي کلیک شنیده شود 

  . به قسمت اتوکالو کردن آنگل مراجعه کنید 

  نقطه ها در یک امتداد باشند

  آنگل  هند پیس

  اخطار  8
اگر هنگام شارژ کردن ، اتصالی برق بوجود آمد از تماس با شارژر یا کابل خودداري نمایید 

از خیس شدن شارژر پیشگیري نمایید و آنرا جایی که امکان رطوبت است ، قرار ندهید

 :  
وقتی دستگاه را از کارخانه تحویل می گیرید باتري خالی است ، قبل از اولین استفاده آن را شارژ نمایید 

  .کابل را نکشید همیشه دو شاخه را جدا نمایید  ACبراي جدا کردن آداپتور 
فقط از سیم برق مخصوص استفاده نمایید و دو شاخه را به طور کامل به پریز بزنید 

  . یم برق را دو متر دورتر از بیمار قرار دهید 

  شارژ کردن باتري 
  
هنگامی که به یک خط رسید باتري را شارژ نمایید. تعداد خطوط نشان دهنده میزان باتري باقی مانده است   
  

به طور خودکار بعد از  Tri Auto miniوقتی باتري کامال خالی شود 
  . شارژ نمایید 

گر شارژ باتري خیلی کم باشد و میزان فشار روي فایل زیاد ، هندپیس یا کل دستگاه خاموش می شود زیرا قدرت کافی ا
اگر این عالمت را مرتبا مشاهده می. وجود ندارد  یکنواختبراي کارکرد 

 اتصال آنگل

   
درجه می باشد آن را طوري تنظیم نمایید که هم دسترسی  290دامنه چرخش آنگل حدود 

  . قابل رویت باشد  LCDخوبی داشته باشید ، هم 
 . چرخانید نآنگل را بیش از دامنه ذکر شده 

نقطه هاي روي هندپیس و آنگل را در امتداد هم قرار دهید و دو قسمت را به هم وصل نمایید تا صداي کلیک شنیده شود 
به قسمت اتوکالو کردن آنگل مراجعه کنید . اسپري نمایید  ARقبل از اولین استفاده آنگل را توسط اسپري 

اخطار 
اگر هنگام شارژ کردن ، اتصالی برق بوجود آمد از تماس با شارژر یا کابل خودداري نمایید 

از خیس شدن شارژر پیشگیري نمایید و آنرا جایی که امکان رطوبت است ، قرار ندهید

: توجه 
وقتی دستگاه را از کارخانه تحویل می گیرید باتري خالی است ، قبل از اولین استفاده آن را شارژ نمایید 

براي جدا کردن آداپتور 
فقط از سیم برق مخصوص استفاده نمایید و دو شاخه را به طور کامل به پریز بزنید 

یم برق را دو متر دورتر از بیمار قرار دهید شارژر و س
  

شارژ کردن باتري   

  

  

اتصال آنگل   

  

دامنه چرخش آنگل حدود 
خوبی داشته باشید ، هم 

آنگل را بیش از دامنه ذکر شده 

نقطه هاي روي هندپیس و آنگل را در امتداد هم قرار دهید و دو قسمت را به هم وصل نمایید تا صداي کلیک شنیده شود  
قبل از اولین استفاده آنگل را توسط اسپري  

 



اتصال نادرست منجر به . 

متصل شدن آن  کمی آنگل را بیرون بکشید تا از

و جلو ببرید که با  ب

  . الکترود فایل و کابل رابط را وصل نمایید 

دکمه آزادسازي 

و  شدهاگر فایل به درستی قرار نگرفته باشد خارج 

  .تان نرسد تهنگام قراردادن یا خارج کردن فایلها دقت نمایید صدمه اي به انگش
  .رها سازي ، به آن آسیب می رساند 

Tri Auto mini مطمئن شوید.  
  .الکترود خودداري نمایید فایل 

9 
  اخطار 

. دقت کنید که آسیبی به قسمتهاي اتصال هندپیس یا آنگل نرسیده باشد 
  . آنگل و صدمه به بیمار می شود  تغییر جهت ناگهانی

کمی آنگل را بیرون بکشید تا از س از اتصال آنگل و هندپیس ،پ: توجه 
  .مطمئن شوید 

  قراردادن فایل 

بمه آزادسازي فایل را نگه دارید ، فایل را در داخل قرار دهید و آن قدر عق
  . مه را رها کنید کمکانیسم قفل شونده همسو شود وقتی فایل ثابت شد د

  . از فایلهاي نیکل تیتانیوم یا استیل ضد زنگ استفاده نمایید 

الکترود فایل و کابل رابط را وصل نمایید  Root ZX miniبراي استفاده  همراه 

  اخطار 
  .هرگز از فایلهاي آسیب دیده یا تغییر شکل یافته استفاده ننمایید * 
اگر فایل به درستی قرار نگرفته باشد خارج . فایل را کمی بیرون بکشید تا از اتصال محکم آن مطمئن شوید *  

  .به بیمار آسیب می رساند 

  :توجه  
هنگام قراردادن یا خارج کردن فایلها دقت نمایید صدمه اي به انگش *
رها سازي ، به آن آسیب می رساند مه کقرار دادن یا خارج کردن فایل بدون نگه داشتن د *
 Tri Auto miniقبل از قرار دادن یا خارج کردن فایل از خاموش بودن  *

فایل متصل نیست از وصل کردن   Root ZX miniاگر هندپیس به  *

  

اخطار 
دقت کنید که آسیبی به قسمتهاي اتصال هندپیس یا آنگل نرسیده باشد            

تغییر جهت ناگهانی

  
قراردادن فایل     
  
مه آزادسازي فایل را نگه دارید ، فایل را در داخل قرار دهید و آن قدر عقکد

مکانیسم قفل شونده همسو شود وقتی فایل ثابت شد د
از فایلهاي نیکل تیتانیوم یا استیل ضد زنگ استفاده نمایید  •

  
براي استفاده  همراه    

  
  

   
  
  
  
 

 *
  *

*
*
*
*

 



کلید اصلی را بزنید که دستگاه روشن شود و از کلید هاي مثبت و منفی براي انتخاب 
مجددا کلید اصلی را فشار دهید که از چرخش وسیله مطمئن 

 دکمه آزاد سازي فایل

 مثبت و منفیدکمه 
 کلید اصلی

  Tri Auto miniبراي بازبینی قبل از شروع به کار 

  .را ببینید 18وصل است صفحه  Root ZX هنگامی که به 

  . از آن استفاده ننمایید اگر مورد غیر عادي مشاهده کردید ،
  . فلز می شکنند ، قبل از اینکه به این نقطه برسند آنها را جایگزین نمایید 

به دستگاه اعتماد نکنید که خود را کنترل کند ، همواره نمایشگر را نگاه کنید و از 

  .شار بیش از حد به آن وارد ننماییدهرگز ف. حتی هنگامی که گشتاور معکوس روشن می شود هم احتمال شکستن فایل وجود دارد 
 يهمچنین از این فایلها در کانالهایی که انحنا. فایلهایی که براي کار با دستگاه موتوري طراحی شده اند ، در صورت اعنال فشار به راحتی می شکنند 

  . زیرا تغییر شکل می تواند منجر به شکستن شود
  . زیرا فایل بیرون می آید و به بیمار آسیب می رساند 

  . مه آزاد سازي را فشار ندهید زیرا داغ می شود و می سوزاند یا فایل بیرون می آید و به بیمار آسیب می رساند

  کنترل عملکرد  ١٠

 Tri ،مشکلی در عملکرد دستگاه پیش آیداگر  

Auto mini   خود به خود متوقف می شود .
 J. Moritaدر این گونه موارد با نمایندگی 

آید نشان دهنده نوع  می  Errorتماس بگیرید عددي که پس از 
   

  .از اتصال مناسب و کامل هندپیس و آنگل مطمئن شوید  *         

  .کمی آن را بیرون بکشید از اتصال ایمن فایل مطمئن شوید ،* 

  . کلید شروع به کار را بررسی نمایید *  
کلید اصلی را بزنید که دستگاه روشن شود و از کلید هاي مثبت و منفی براي انتخاب 

مجددا کلید اصلی را فشار دهید که از چرخش وسیله مطمئن . حافظه استفاده نمایید 
  .وید ش

   ارـــاخط
  . یک بار امتحان نمایید  بیمار دستگاه را قبل از بردن به داخل دهان

  . کمک بگیرید   X-rayبعضی کانالها امکان فایل کردن ندارند ، همیشه از 
اگر مورد غیر عادي مشاهده کردید ، تیتانیوم در کانالهاي خمیده ممکن است بشکند ، –فایل نیکل 

فلز می شکنند ، قبل از اینکه به این نقطه برسند آنها را جایگزین نمایید  فرسودگیفایلها باالخره به علت 
به دستگاه اعتماد نکنید که خود را کنترل کند ، همواره نمایشگر را نگاه کنید و از . ره می اندازد اتصال برق یا عملکرد ناقص کنترل دستگاه را به مخاط

  . حس خود استفاده نمایید 
  . اگر فشار زیادي به فایلها وارد شود ، امکان دارد بشکنند

حتی هنگامی که گشتاور معکوس روشن می شود هم احتمال شکستن فایل وجود دارد 
فایلهایی که براي کار با دستگاه موتوري طراحی شده اند ، در صورت اعنال فشار به راحتی می شکنند 

  . بیش از حد دارند ، استفاده نکنید 
زیرا تغییر شکل می تواند منجر به شکستن شود کالت دیگر آن را بررسی نمایید ،تغییر شکل یا مش همیشه قبل از استفاده از فایل ،

زیرا فایل بیرون می آید و به بیمار آسیب می رساند  مه آزادسازي آنگل به دندانهاي فک مقابل فشرده نشود ،کمراقب باشید که د
مه آزاد سازي را فشار ندهید زیرا داغ می شود و می سوزاند یا فایل بیرون می آید و به بیمار آسیب می رساندکهنگامیکه فایل در حال چرخش است د

کنترل عملکرد  

  

Corp  تماس بگیرید عددي که پس از
 .مشکل است

  

  

        

         *

 
کلید اصلی را بزنید که دستگاه روشن شود و از کلید هاي مثبت و منفی براي انتخاب 

اخط
دستگاه را قبل از بردن به داخل دهان* 
بعضی کانالها امکان فایل کردن ندارند ، همیشه از * 
فایل نیکل * 
فایلها باالخره به علت * 
اتصال برق یا عملکرد ناقص کنترل دستگاه را به مخاط* 

حس خود استفاده نمایید 
اگر فشار زیادي به فایلها وارد شود ، امکان دارد بشکنند* 
حتی هنگامی که گشتاور معکوس روشن می شود هم احتمال شکستن فایل وجود دارد * 
فایلهایی که براي کار با دستگاه موتوري طراحی شده اند ، در صورت اعنال فشار به راحتی می شکنند * 

بیش از حد دارند ، استفاده نکنید 
همیشه قبل از استفاده از فایل ،* 
مراقب باشید که د* 
هنگامیکه فایل در حال چرخش است د* 
 



 

 

 

 

 

Tri Auto mini  این دستگاه براي شکل دهی همه کانالها طراحی . استفاده ننمایید

  . سی کنید همیشه به توصیه هاي سازنده دقت نمایید و قبل از استفاده تنظیمات سرعت را برر

  . فایلهاي نیکل تیتانیوم به راحتی می شکنند نکات زیر را در نظر داشته باشید 
 . کانال را تا تنگه اپیکالی باز نمایید 

 . ابتدا کانال را از اجزاء خارجی نظیر تکه هاي رول پنبه پاك نمایید 

 . استفاده ننمایید

 .بپرهیزید از فعال کردن گزینه گشتاور معکوس 

 .. ترتیب سایز فایلها را رعایت نمایید ، افزایش سایز ناگهانی منجر به شکستن فایل می شود 

میلیمتر بیرون بکشید و بعد مجددا داخل  3-4فایل را با دقت   گر به مانعی برخورد نمودید یا گشتاور معکوس روشن شده است ،
 . هرگز فشار اضافی وارد نکنید 

 . ید 

 . زیرا در دیواره پله ایجاد می شود 
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 select کلید

  اصلیکلید 
LCD 

 )تنظیمات  رانتخاب حافظه و تغیی( کلید مثبت و منفی 

   کاربرد

  طرز استفاده 

 

  

 

 

   : هـــتوج 
Tri Auto miniاز دستگاه  در صورت مشاهده هر گونه مورد غیرعادي

  . نشده است وباید به همراه فایل دستی مورد استفاده قرار گیرد
همیشه به توصیه هاي سازنده دقت نمایید و قبل از استفاده تنظیمات سرعت را برر. فایل در سرعتهاي باال راحت تر می شکند 

  .از فایلهاي به جز نیکل تیتانیوم یا استنلس استیل استفاده ننمایید 
فایلهاي نیکل تیتانیوم به راحتی می شکنند نکات زیر را در نظر داشته باشید  

کانال را تا تنگه اپیکالی باز نمایید  NiTiقبل از استفاده از فایل  §
 . نمایید هنگام داخل بردن فایل ، فشار زیاد وارد ن §

ابتدا کانال را از اجزاء خارجی نظیر تکه هاي رول پنبه پاك نمایید  §
استفاده ننمایید زیاد هرگز براي راندن فایل به داخل کانال از فشار §
 . در کانالهایی با انحناء زیاد استفاده نشود  §

از فعال کردن گزینه گشتاور معکوس   می برید ،هنگامی که فایل را داخل کانال پیش  §
ترتیب سایز فایلها را رعایت نمایید ، افزایش سایز ناگهانی منجر به شکستن فایل می شود  §
گر به مانعی برخورد نمودید یا گشتاور معکوس روشن شده است ،ا §

هرگز فشار اضافی وارد نکنید . کانال ببرید یا فایل را با سایز کمتري جایگزین نمایید 
ید فایل را با زور داخل کانال نبرید و به دیواره کانال فشار نده §
زیرا در دیواره پله ایجاد می شود . از یک فایل به طور ممتد در یک موقعیت استفاده ننمایید §

 . همیشه  پس از استفاده فایل را از آنگل خارج نمایید  

 نمایشگر ترك standby حالت 

 ترك کنونی

  تنظیمات ترك

 شماره حافظه )1

 جهت چرخش )2

 میزان باتري )3

 تنظیمات سرعت )4

  تنظیمات ترك )5

کلید مثبت و منفی 

کاربرد -2
  
طرز استفاده    

 

 

 

در صورت مشاهده هر گونه مورد غیرعادي *
نشده است وباید به همراه فایل دستی مورد استفاده قرار گیرد

فایل در سرعتهاي باال راحت تر می شکند  *
از فایلهاي به جز نیکل تیتانیوم یا استنلس استیل استفاده ننمایید  *
* 

* 

  

ترك کنونی

تنظیمات ترك



   .کلید اصلی را فشار دهید :  Tri Auto mini روشن کردن -1
  . مشاهده می شود  Standbyدر نمایشگر حالت 

  . و فشار دادن کلید اصلی خاموش نمایید  selectنمایش داده می شود می توانید دستگاه را با پایین نگه داشتن کلید  Standbyوقتی 
* Tri Auto Mini  تنظیمات کارخانه ( دقیقه خاموش می شود  3اگر استفاده نشود به طور خود به خود پس از(   
  
  . کلید مثبت و منفی را فشار دهید : انتخاب شماره حافظه  -2

  . دارد  گشتاور معکوس و جهت چرخش وجود شش حافظه از ترکیب تنظیمات سرعت ، *
  . گشتاور معکوس و جهت چرخش را تغییر دهد ، رنگ نمایشگر موقتا عوض می شود  عاملی به جز سرعت ،  اگر تغییر حافظه ، *

  

   .کلید اصلی را دوباره فشار دهید : روشن کردن موتور  -3
  . روشن می شود تركنمایشگر  *
اگر موتور را با پایین نگه داشتن کلید اصلی روشن نموده اید، فقط تا هنگامی که کلید را نگه داشته اید حرکت می کند و با رها کردن  *

  . کلید خاموش می شود
  . هنگامی که موتور در حرکت است ، فشار دادن کلید مثبت یا منفی می توانید گشتاور معکوس را تغییر دهید  *
  . رنگ نمایشگر بسته به میزان بار وارد شده به فایل تغییر می کند *
 . هنگامی که میزان بار وارد شده به فایل به تنظیمات گشتاور معکوس نزدیک شود ، نمایشگر شروع به چشمک زدن می کند  *

  

  . کلید اصلی را دوباره فشار دهید : خاموش کردن موتور  -4
  . دوباره ظاهر میشود   Standbyنمایشگر 

  . را ببینید  19براي خواندن اندازه و طرز کار صفحه  متصل است ، Root ZX miniوقتی که دستگاه به 
  

  . وقتی که حافظه را عوض می نمایید تنظیمات جدید را حتما بررسی نمایید    :اخطــــار  
  

  تنظیمات حافظه 
  . در جدول زیر تنظیمات کارخانه مشاهده می شود ، این تنظیمات قابل تغییر می باشند

  تنظیمات
 حافظه

M1,M4 M2,M5  M3,M6  

  400  400  250  (rpm)سرعت 
  1.0  0.8  0.6  (Ncm)گشتاور 

  به سمت جلو  جهت چرخش
  خاموش  کاهش گشتاور

  روشن  **اتصال اندازه گیري کانال 
  برعکس  **معکوس یا متوقف شدن اپیکالی 
  روشن  **خاموش یا روشن شدن خودکار 

  خاموش  **حرکت آرام اپیکالی 

  خاموش  **کاهش گشتاور اپیکالی 
  

  .وصل باشد  Root ZX miniاین موارد مربوط به زمانی است که دستگاه به **   
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جهت 

یک حافظه را 

 

ممکن است بسته به نوع 
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  . گشتاور معکوس خاموش شود احتمال گیر کردن و شکستن فایل داخل کانال وجود دارد 

  . اگر گزینه گشتاور معکوس مرتبا فعال می شود میزان آن را باالتر ببرید 

(LINKED FUNCTION ،  اپکستوقف یا حرکت معکوس در 
( Auto STT/STP ، اپکسکاهش سرعت در (APICAL SL. D** )  

  تنظیمات مقدماتی   :تنظیمات حافظه 

جهت   گشتاور معکوس ، سرعت چرخش ،: کاربردهاي ابتدایی 

یک حافظه را   با فشار دادن کلید مثبت یا منفی ، Standbyدر نمایشگر 
  . انتخاب نمایید

Select  را براي انتخاب یکی از عملکردهاي ابتدایی فشار دهید .  
  . با کلید مثبت یا منفی تنظیمات را تغییر دهید 

  Standbyثانیه هیچ کلیدي را فشار ندهید ، نمایشگر به حالت  5اگر 
 )تنظیمات کارخانه ( . گردد می

ممکن است بسته به نوع )  Torque Reverse( میزان گشتاور معکوس 
  .موتور و آنگل متفاوت باشد

   :تنظیمات سرعت 
   50-100-150-200-250-300-400-500-600-800و 

  : تنظیمات گشتاور معکوس 
   2/0و  4/0و  6/0و  8/0و  0/1و  5/1و  0/2و  5/2و 

  ) بدون گشتاور معکوس (  TRLاین گزینه را می توان خاموش نمود 
  جهت چرخش 

Forward (  :             رو به جلوRev ) Reverse  ( :برعکس  

  تنظیمات پیشرفته: ه ـــتنظیمات حافظ

  :توجه 
گشتاور معکوس خاموش شود احتمال گیر کردن و شکستن فایل داخل کانال وجود دارد اگر گزینه  
  . گزینه گشتاور معکوس باید بسته به کانال و فایل تنظیم گردد  
اگر گزینه گشتاور معکوس مرتبا فعال می شود میزان آن را باالتر ببرید  

   :کاربردهاي پیشرفته 
 (**LINKED FUNCTIONاتصال به اندازه گیري کانال   (TORQ , SL.D )کاهش گشتاور 

(APICAL ACT  ، خاموش و روشن شدن خودکار( Auto STT/STP**)

  (**APICAL TRQ.D) اپکسکاهش گشتاور در 
   Root ZX miniدستگاه  در زمان اتصال به 

تنظیمات حافظه    
  

کاربردهاي ابتدایی  
  چرخش 

در نمایشگر  -1
انتخاب نمایید

 Selectکلید  -2

با کلید مثبت یا منفی تنظیمات را تغییر دهید  -3
اگر  *
میبر

میزان گشتاور معکوس  
موتور و آنگل متفاوت باشد

تنظیمات سرعت 
rpm 1000 و

تنظیمات گشتاور معکوس 
Ncm 0/3  و

این گزینه را می توان خاموش نمود 
جهت چرخش 

FWD  )Forward

  

تنظیمات حافظ    
  

توجه 
• 

• 

• 

 

کاربردهاي پیشرفته 
کاهش گشتاور 

ACT** )

کاهش گشتاور در 
در زمان اتصال به  ** : 

  



قرار دارد با فشردن کلید مثبت یا منفی یک حافظه را 

  . را حداقل یک ثانیه نگه دارید تا تنظیمات کاربرد پیشرفته نمایان شود 

تنظیمات  . (بر می گردد

آرام تر   موتور با افزایش بار گشتاور ،

  . وقتی نوك فایل به خط چشمک زن می رسد حرکت آن معکوس یا متوقف می شود 

فایل هنگامیکه داخل کانال می شود خود به خود 
  

  . یابدفایل هنگامی که به اپکس برسد کاهش می 

تنظیمات  هنگامی که این گزینه روشن است ، با نزدیک شدن نوك فایل به اپکس ،
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  . متصل باشد 

قرار دارد با فشردن کلید مثبت یا منفی یک حافظه را   Standbyهنگامی که نمایشگر در
  . انتخاب نمایید

select  را حداقل یک ثانیه نگه دارید تا تنظیمات کاربرد پیشرفته نمایان شود
select براي نمایش صفحه بعدي استفاده نمایید .  

  . براي تغییر تنظیمات از کلید مثبت یا منفی استفاده نمایید 
بر می گردد Standbyثانیه هیچ کلیدي زده نشود ، نمایشگر به حالت 

 

موتور با افزایش بار گشتاور ،  وقتی این گزینه روشن است ،: کاهش گشتاور 
   .حرکت می کند

  : **هنگام اتصالکارکرد 

  . گزینه هاي زیر فعال می شوند  وقتی این گزینه روشن است ،

 :  **اپکستوقف یا معکوس شدن در 

وقتی نوك فایل به خط چشمک زن می رسد حرکت آن معکوس یا متوقف می شود 

 : **خاموش و روشن شدن خودکار 

فایل هنگامیکه داخل کانال می شود خود به خود  وقتی این گزینه روشن است ،
. شروع به چرخش می کند و وقتی بیرون آورده شود متوقف می گردد

  
  : **اپکسکاهش سرعت در 

فایل هنگامی که به اپکس برسد کاهش می سرعت   وقتی این گزینه روشن است ،

  :** اپکسکاهش گشتاور در 

هنگامی که این گزینه روشن است ، با نزدیک شدن نوك فایل به اپکس ،
  . کم می شود . گشتاور که آن را معکوس می نماید 

متصل باشد   Root ZX miniاین کاربردها مربوط به زمانی است که دستگاه به 

  
هنگامی که نمایشگر در -1

انتخاب نمایید
selectکلید  -2

selectاز کلید  -3

براي تغییر تنظیمات از کلید مثبت یا منفی استفاده نمایید  -4
ثانیه هیچ کلیدي زده نشود ، نمایشگر به حالت  5اگر  *

 )کارخانه 

کاهش گشتاور    -
حرکت می کند

  
کارکرد  -

وقتی این گزینه روشن است ،
  
توقف یا معکوس شدن در  -

وقتی نوك فایل به خط چشمک زن می رسد حرکت آن معکوس یا متوقف می شود 
  
خاموش و روشن شدن خودکار  -

وقتی این گزینه روشن است ،
شروع به چرخش می کند و وقتی بیرون آورده شود متوقف می گردد

  
کاهش سرعت در  -

وقتی این گزینه روشن است ،
  
کاهش گشتاور در  -

هنگامی که این گزینه روشن است ، با نزدیک شدن نوك فایل به اپکس ،
گشتاور که آن را معکوس می نماید 

  

این کاربردها مربوط به زمانی است که دستگاه به ** 



سپس کلید اصلی را فشار 

کم یا  بوق را براي تغییر کارکرد و عالئم هشدار به صورت خاموش ،

دقیقه تنظیم نمایید 

نمایشگر براي افراد چپ 

همچنین . ایل تغییر می کند 
وقتی این گزینه خاموش باشد تغییر 

ثانیه انتخاب  10

  راست (DOMI. HAND)چپ دست یا راست دست 
  روشن (B.L.COLOR CHANGE)روشنایی زمینه 

  ثانیه Standby 5 (S.S.R TIME)  بازگشت به حالت

  تنظیمات جانبی : تنظیمات حافظه  15
  .تنظیمات کارخانه در جدول زیر مشاهده می شود : تنظیمات جانبی 

سپس کلید اصلی را فشار   را پایین نگه دارید ،select وقتی دستگاه خاموش است کلید
  . دهید 
  . یکی از تنظیمات را انتخاب نمایید selectکلید 

  .با کلید هاي مثبت یا منفی تنظیمات را تغییر دهید 
  . برگردد Standbyکلید اصلی را فشار دهید تا نمایشگر به حالت  

  : صداي هشدار 
بوق را براي تغییر کارکرد و عالئم هشدار به صورت خاموش ،با کلید مثبت یا منفی صداي 

  . زیاد تنظیم نمایید 
  : زمان خاموش شدن خودکار 

دقیقه تنظیم نمایید  10-15با کلید مثبت یا منفی زمانی که دستگاه بدون کاربرد روشن باشد را بین 

  :منفی / شگر مثبت 
  . زمینه نمایشگر را سفید یا سیاه تنظیم نمایید 

  : راست دست یا چپ دست 
نمایشگر براي افراد چپ . نمایشگر را براي چپ دست یا راست دست تنظیم نمایید 

  .معکوس می شود 

  : تغییر رنگ زمینه 
ایل تغییر می کند رنگ زمینه با گشتاور و محل نوك ف  وقتی این زمینه روشن می شود ،

وقتی این گزینه خاموش باشد تغییر . تغییر رنگ می دهد زمانی که تنظیمات نشان داده می شود 
  . رنگ صورت نمی گیرد 

  :  Standbyبازگشت به حالت 
10-15را بین  Standbyمنفی زمان بازگشت نمایشگر به حالت / با کلید مثبت 

چپ دست یا راست دست   زیاد   ) BEEP VOLUME (هشدار 
روشنایی زمینه   دقیقه 3  (AUTO PWR)خاموش شدن خودکار 

بازگشت به حالت  Posi (DISP. TYPE)منفی / نمایشگر مثبت

تنظیمات حافظه   
تنظیمات جانبی 

  
وقتی دستگاه خاموش است کلید -1

دهید 
کلید  -2
با کلید هاي مثبت یا منفی تنظیمات را تغییر دهید  -3
کلید اصلی را فشار دهید تا نمایشگر به حالت   -4

  
صداي هشدار 

با کلید مثبت یا منفی صداي 
زیاد تنظیم نمایید 

زمان خاموش شدن خودکار 
با کلید مثبت یا منفی زمانی که دستگاه بدون کاربرد روشن باشد را بین 

 .  
شگر مثبت نمای

زمینه نمایشگر را سفید یا سیاه تنظیم نمایید 
  
  

راست دست یا چپ دست 
نمایشگر را براي چپ دست یا راست دست تنظیم نمایید 

معکوس می شود دست 
  

تغییر رنگ زمینه 
وقتی این زمینه روشن می شود ،

زمانی که تنظیمات نشان داده می شود 
رنگ صورت نمی گیرد 

  
بازگشت به حالت 

با کلید مثبت 
  . نمایید 

هشدار 
خاموش شدن خودکار 

نمایشگر مثبت



  .می توان تنها یک حافظه را تغییر داد 

  . ید و مثبت و منفی را نگه دارید ، سپس دستگاه را با کلید اصلی روشن نمای
یا با کلید اصلی دستگاه . را فشار دهید تا به تنظیمات کارخانه بازگردید

  . برگردد Standbyظاهر شود ، سپس کلید اصلی را بزنید که نمایشگر به حالت 

را نگه داشته اید کلید اصلی را بزنید تا دستگاه 

دقیقه هیچ استفاده اي نشود ، به طور خودکار 

  .بیرون آورید 
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 .  
  . زیرا به دستگاه آسیب می رسد  فایل را خارج یا داخل نکنید ،
  . قبل از داخل یا خارج کردن فایل ، از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید

  ازگشت به حافظه اصلی 

  .تنظیمات حافظه را به حالت اولیه کارخانه برگردانید  ، به روش زیر 
می توان تنها یک حافظه را تغییر داد ن  با این کار همه حافظه ها به حالت اولیه بر می گردند ،

Select و مثبت و منفی را نگه دارید ، سپس دستگاه را با کلید اصلی روشن نمای
“MemClear“  کلید . روي نمایشگر ظاهر می شودSelect را فشار دهید تا به تنظیمات کارخانه بازگردید

  . را خاموش نمایید 
ظاهر شود ، سپس کلید اصلی را بزنید که نمایشگر به حالت  "Finished"صبر کنید تا عالمت 

  از دستگاه پس از استفاده

  خارج کردن فایل

را نگه داشته اید کلید اصلی را بزنید تا دستگاه  Selectدر حالیکه کلید   -1 
  . خاموش شود

دقیقه هیچ استفاده اي نشود ، به طور خودکار  3اگر از دستگاه به مدت  *
  . خاموش می شود

بیرون آورید مه آزادسازي فایل را فشار دهید و فایل را به طور مستقیم کد  -2

  

   :توجه 
. هنگام داخل یا خارج کردن فایل ، مراقب باشید ، دست خود را نبرید 
فایل را خارج یا داخل نکنید ،  آزاد سازي ،مه کهرگز بدون نگه داشتن د 
قبل از داخل یا خارج کردن فایل ، از خاموش بودن دستگاه مطمئن شوید 

ازگشت به حافظه اصلی ب   
  

به روش زیر 
با این کار همه حافظه ها به حالت اولیه بر می گردند ،

  
  
  
  
  
  
Selectکلید  -1

“عالمت  -2

را خاموش نمایید 
صبر کنید تا عالمت  -3
  

پس از استفاده  -3
  
خارج کردن فایل    
  
  
  

 

توجه 
* 

* 

* 

  



 .نمایید پیچ نقره اي محافظ فایل الکترود را خارج        

 .به وجود می آید ندر غیر این صورت احتمال بیرون آمدن و قورت داد

  Root ZX mini روش کاربرد به همراه دستگاه

  الکترود فایل 
  

  

  

  

  

  

  

  

  . پیچ سیاه پوشش را با پیچ نقره اي الکترود اشتباه نکنید 

پوشش محل قرارگیري الکترود را   با بیرون آوردن پیچ سیاه رنگ ،       
 .پیچ نقره اي محافظ فایل الکترود را خارج نمایید 

ا دست چپ ب بست محل نصب الکترود را با دست راست بلند کرده ،
  . الکترود را به داخل برانید تا جایی که برکت بین دندانه ها قرار گیرد

  . راحت تر برکت قرار می گیرد   اگر قسمت پایین را فشار دهید ،

بست محل نصب را تمام مدت باال نگه دارید ، الکترود را به داخل 
  . فشار دهید سپس آن را با پیچ نقره اي محکم نمایید 

کنتاکت باید میان دندانه هاي برکت و بعد زیر الکترود قرار  
  . گیرد 

  . کنتاکت باید زیر الکترود باشد 
  .کنتاکت روي الکترود قرار بگیرد 

در غیر این صورت احتمال بیرون آمدن و قورت داد. پیچ را کامال محکم ببندید :       ارـــاخط

روش کاربرد به همراه دستگاه  

  

فایل قراردادن    

پیچ سیاه پوشش را با پیچ نقره اي الکترود اشتباه نکنید  
  
  

با بیرون آوردن پیچ سیاه رنگ ،      
پیچ نقره اي محافظ فایل الکترود را خارج نمایید  بردارید

  
بست محل نصب الکترود را با دست راست بلند کرده ،

الکترود را به داخل برانید تا جایی که برکت بین دندانه ها قرار گیرد
اگر قسمت پایین را فشار دهید ،

  
  
  

بست محل نصب را تمام مدت باال نگه دارید ، الکترود را به داخل  
فشار دهید سپس آن را با پیچ نقره اي محکم نمایید 

* 

  
  
  
  

کنتاکت باید زیر الکترود باشد : خوب 
کنتاکت روي الکترود قرار بگیرد : بد 
  

اخط



  . به دستگاه آسیب می رساند

، فایلهایی با سربرنده بزرگ مانند فرزهاي الرگر ، فایلهایی با شنک 
 . نکنیدپیچ مشکی درپوش را با پیچ نقره اي الکترود اشتباه 

ر دهید که به فایل متصل را مانند شکل به سمت باال فشاالکترود فایل 
  .شود

لکترود را به سمت ا  همان طور که در شکل مالحظه می نمایید ،
  .عقب بچرخانید

  الکترود فایل  18

   

  

  

  

  

  

  

  

به دستگاه آسیب می رساند  مه آزادسازي ،کبدون نگه داشتن د داخل و خارج کردن فایل ،
  . الکترود نباید به قسمت برنده فایل متصل شود

  . با برخی فایلها تطابق نداشته باشد  ممکن است الکترود فایل 
، فایلهایی با سربرنده بزرگ مانند فرزهاي الرگر ، فایلهایی با شنک mm 2/1ک بیش ننمی تواند در فایلهایی با قطر شالکترود فایل 

پیچ مشکی درپوش را با پیچ نقره اي الکترود اشتباه . س گلیدن استفاده شود یتغیر مدور و دریلهاي گ

مه آزادسازي فایل را نگه دارید فایل را داخل نموده و آن قدر 
  .مه آزادسازي را رها کنید کد سپس حرکت دهید که گیر کند

همان طور که در شکل مالحظه می نمایید ،
عقب بچرخانید

   نکــته
ایل ، مراقب باشید دست هنگام داخل یا خارج کردن ف 

  . خود را نبرید
. دقت کنید که فایل کامال در دستگاه چفت شده باشد  

  .براي امتحان کمی آن را بیرون بکشید 
 

فایل قراردادن    
  

  

  

داخل و خارج کردن فایل ، 
الکترود نباید به قسمت برنده فایل متصل شود 
فایل  
فایل  

غیر مدور و دریلهاي گ

 

مه آزادسازي فایل را نگه دارید فایل را داخل نموده و آن قدر دک
حرکت دهید که گیر کند

  

نکــته
• 

• 



  . تی روشن نشده باقی نماندتماس دهید و دقت کنید که درجه اندازه گیري به باالترین حد خود برسد و هیچ قسم

١٩  

  . درپوش را بردارید و سر سفید کابل را به هندپیس متصل نمایید  

 وصل کردن کابل رابط

 .مراجعه نمایید   Root ZX miniبه دفترچه راهنماي 

  . سرسفید و خاکستري را جابه جا نزنید

  بررسی کارکرد 

  . ، با فایل اطمینان حاصل نمایید الکترود فایل از اتصال مناسب 
تماس دهید و دقت کنید که درجه اندازه گیري به باالترین حد خود برسد و هیچ قسم Lip clipفایل را با 

  . زیرا احتمال روشن شدن موتور هندپیس وجود دارد ! مراقب باشید 

  . وصل کنید  Root ZX miniبه   سر خاکستري کابل را
 

وصل کردن کابل رابط   

به دفترچه راهنماي 

 

سرسفید و خاکستري را جابه جا نزنید

  
بررسی کارکرد          

 

 

 

 

 

 

  
از اتصال مناسب  §
فایل را با  §

  

مراقب باشید 
 

سر خاکستري کابل را
 



  . مراجعه نمایید   Root ZX miniبراي اطالع از اندازه گیري کانال و اخطارها و هشدارهاي مربوطه ، به دفترچه راهنماي 

  

  

  . وقتی فایل داخل کانال است خط چشمک زن ، چشمک می زند 

  . میلیمتر مانده به اپکس آناتومیک نشان می دهد 

  . اگر نوك فایل از خط چشمک زن عبور کند ، صداي هشدار می آید و نور زمینه روشن و خاموش می شود 

٢٠  

کابلهاي دیگر ممکن است از نظر الکتریکی خطرناك باشند و یا منجر به صدمه و جراحت 

اندازه  زیرا در این حالت ،. از دستگاه استفاده ننمایید  عملکرد درجه اندازه گیري را قبل از هر بیمار بررسی کرده و اگر قسمتی روشن نشد ،

  . در غیر اینصورت اطالعات به خوبی منتقل نمی شود . بودن اتصال مطمئن شوید 
  . چیزي به آنها برخورد ننماید و یا ضربه اي وارد نشود 

 شماره اندازه گیري
 اندازه گیري

 چشمک زن

 خاموش و روشن می شود

   :درجه اندازه گیري 

براي اطالع از اندازه گیري کانال و اخطارها و هشدارهاي مربوطه ، به دفترچه راهنماي 

 

 

 

 

 

 

وقتی فایل داخل کانال است خط چشمک زن ، چشمک می زند . محل نوك فایل را نشان می دهد   خط اندازه گیري ،

میلیمتر مانده به اپکس آناتومیک نشان می دهد  5/0 - 1درجه ، محل نوك فایل را   5/0اندازه گیري 
  . باشند  روي درجه ، نشان دهنده طول بر حسب میلیمتر نمی 3و 2، 1اعداد 

اگر نوك فایل از خط چشمک زن عبور کند ، صداي هشدار می آید و نور زمینه روشن و خاموش می شود 

  اخطار 
کابلهاي دیگر ممکن است از نظر الکتریکی خطرناك باشند و یا منجر به صدمه و جراحت . فقط از کابل مخصوص دستگاه استفاده نمایید  

  . کمی آن را بیرون بکشید  براي اطمینان از خوب جا رفتن فایل ،. شوند
عملکرد درجه اندازه گیري را قبل از هر بیمار بررسی کرده و اگر قسمتی روشن نشد ، 

  . گیري صحیح انجام نمی شود 

  توجه 
  . مطمئن شوید کابل به خوبی نصب شده است  
بودن اتصال مطمئن شوید پس از اتصال کابل ، کمی آن را بیرون بکشید که از محکم  
چیزي به آنها برخورد ننماید و یا ضربه اي وارد نشود  پس از اتصال کابل مراقب باشید ، 

اندازه گیري خط

چشمک زن خط

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درجه اندازه گیري    
  

براي اطالع از اندازه گیري کانال و اخطارها و هشدارهاي مربوطه ، به دفترچه راهنماي  *
 

 

  

i : ، خط اندازه گیري

ii :  اندازه گیري
اعداد  *

iii :  اگر نوك فایل از خط چشمک زن عبور کند ، صداي هشدار می آید و نور زمینه روشن و خاموش می شود
 

اخطار 
• 

• 

توجه 
• 

• 

• 
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قسمت  Root ZX miniراهنماي براي جزئیات بیشتر به   (در برخی کانالها نظیر کانالهاي مسدود ، اندازه گیري نمی تواند انجام شود 

جهت اطمینان  X-Rayیشه از هم. ولوژي غیرعادي فکانالهایی با مور

  .دستگاه ایراد دارد ونباید استفاده شود 
زیرا نویز آن منجر به . از دستگاه جرمگیري اولتراسونیک استفاده ننمایید 

نظیر یک پریز وصل ننمایید زیرا موجب شوك  ACرا به منبع برق 

ود اما با فرو بردن فایل به طرف اپکس به حالت عادي بر می ر

، فایل الکترود و قسمتهاي  Lip clipزیرا . از بیمار بپرسید که به فلزات آلرژي دارد یا خیر 

یا آنگل تماس پیدا نکند زیرا  Lip clipیا هیپوکلریت سدیم با 

  . از این فایلها بدون الکترود استفاده نمایید. تفاده نمی شود 
میلیمتر ، فایلهاي با شنکهاي غیر مدور ، دریلهاي گیتس گلیدن ، ابزاري با سر برنده بزرگ نظیر 

  :روش استفاده 

روشن  را Root ZX miniو  Tri Auto miniدستگاه هاي 
  . نمایید 

الکترود کنتراري را گوشه . پس زمینه نمایشگر زرد خواهد بود 
  . قرار دهیددهان بیمار 

   :ار ـــــاخط
در برخی کانالها نظیر کانالهاي مسدود ، اندازه گیري نمی تواند انجام شود 

   ).ندازه گیري نیستند مراجعه نماییدکانالهایی که قابل ا
کانالهایی با مورمخصوصا در . همیشه امکان پذیر نیست اندازه گیري صحیح  

  . استفاده نمایید 
دستگاه ایراد دارد ونباید استفاده شود   اگر هنگام وارد شدن فایل ، درجه حرکتی نمی کند ، 
از دستگاه جرمگیري اولتراسونیک استفاده ننمایید   گوشه دهان بیمار آویزان است ، Lip clipزمانی که  

  . شدن موتور و ایجاد آسیب و جراحت می شود روشن
را به منبع برق  آنها، هندپیس یا اتصاالت الکترود فایل   ، Lip clipهرگز  

  . خواهد شد 
  : ه ــــــتوج
ر درجه ناگهان باال می  معموال هنگامی که فایل داخل کانال می شود ، 

  . گردد 
از بیمار بپرسید که به فلزات آلرژي دارد یا خیر  Tri Auto miniقبل از استفاده از  

  . آنگل می توانند آلرژي زا باشند فلزي 
یا هیپوکلریت سدیم با )  FC(مراقب باشید که محلولهاي درمانی مانند فرمالین کرزول  

  . منجر به واکنش التهابی خواهد شد 
تفاده نمی شود همراه با فایلهاي نیکل تیتانیوم و همچنین فایلهاي زیر اسالکترود فایل  

میلیمتر ، فایلهاي با شنکهاي غیر مدور ، دریلهاي گیتس گلیدن ، ابزاري با سر برنده بزرگ نظیر  1-2بیش از فایلهایی با قطر شنک 
  .  فرزهاي الرگو

  . انتخاب نمایید  ) M6تا  M1(با کلید هاي مثبت یا منفی یک حافظه 
تا   # 15یا   #10قبل از استفاده از هندپیس یک فایل دستی کوچک نظیر 

  . تنگه اپیکال داخل کانال برده شود
باید وصل باشد الکترود فایل   به منظور اندازه گیري صحیح و کنترل وسیله ،

ل مواد شیمیایی یا مسدود بودن کانا در برخی موارد نظیر وجود خون ، بزاق ،
  . ) اندازه گیري امکان پذیر نمی باشد

روش استفاده    
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

دستگاه هاي  
نمایید 

پس زمینه نمایشگر زرد خواهد بود  
دهان بیمار 

اخط 
در برخی کانالها نظیر کانالهاي مسدود ، اندازه گیري نمی تواند انجام شود  •

کانالهایی که قابل ا
• 

• 

• 

• 

توج  
• 

گردد 
• 

فلزي 
• 

فایل  •
فایلهایی با قطر شنک 

فرزهاي الرگو
  

با کلید هاي مثبت یا منفی یک حافظه 
قبل از استفاده از هندپیس یک فایل دستی کوچک نظیر *

تنگه اپیکال داخل کانال برده شود
به منظور اندازه گیري صحیح و کنترل وسیله ،*
در برخی موارد نظیر وجود خون ، بزاق ، (

اندازه گیري امکان پذیر نمی باشد
  



  . نتیجه را بررسی نمایید  X-Rayهمیشه با یک . شکل یا شرایط دیگر به خوبی انجام نمی شود 
  . زیرا منجر به روشن شدن موتور و آسیب به بیمار می شود 

  اگر درجه به همراه فایل حرکت نکند ،. خواهد شد ناندازه گیري صحیح انجام 

در این حالت کمی پراکسید هیدروژن یا محلول . ممکن است درجه ظاهر نشود 
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نمایشگر درجه ظاهر   هنگامی که فایل داخل کانال برده می شود ،
موتور خود به   روشن باشد ، Auto startمی گردد اگر گزینه 

  . خود شروع به حرکت می نماید
روي درجه نشان دهنده طول بر حسب میلیمتر نمی  3و2، 

شدن نوك فایل در داخل کانال را تخمین باشند بلکه میزان وارد 
  . می زند 

نمایشگر حالت گشتاور را نشان می  selectبا فشار دادن کلید 
مجددا آن را فشار دهید که به حالت اندازه گیري باز 

  
هنگامی که نوك فایل به خط چشمک زن می رسد موتور از 

اگر گزینه . کار می ایستد و صداي هشدار ممتد شنیده می شود
موتور پس از متوقف شدن   معکوس شدن اپیکالی فعال باشد ،

   )بسته به تنظیمات   (.به چرخش در جهت مخالف می نماید
  . در این حالت سه بوق تکرار شونده شنیده می شود

  . موتور متوقف می گردد  فایل از کانال خارج شود ، هنگامی که
تا آماده سازي به ترتیب از فایلهایی با سایز باالتر استفاده نمایید 

  . تهیه نمایید Apical seatاگر نیاز است . کانال تکمیل شود 
گزینه روشن شدن خودکار وارد  اگر کانال زیادي خشک باشد ،

موتور را   عمل نمی شود ، در این حالت با فشردن کلید اصلی ،
  .روشن نمائید

   :ار ــــاخط 
شکل یا شرایط دیگر به خوبی انجام نمی شود گاهی اندازه گیري کانال به علت 

زیرا منجر به روشن شدن موتور و آسیب به بیمار می شود  از تماس قطعات فلزي آنگل با مخاط دهان پیشگیري نمایید ،
اندازه گیري صحیح انجام   نشده باشند ، اگر تمامی اتصاالت به خوبی برقرار

  . دست از کار بکشید و اتصاالت را بررسی نمایید 
  : ه ـــــتوج

ممکن است درجه ظاهر نشود   در صورتیکه کانال عفونی یا کامال خشک باشد ،
  . سرریز نشود   سالین داخل کانال بریزید اما مراقب باشید ،

  

هنگامی که فایل داخل کانال برده می شود ،
می گردد اگر گزینه 

خود شروع به حرکت می نماید
، 1اعداد 

باشند بلکه میزان وارد 
می زند 

با فشار دادن کلید 
مجددا آن را فشار دهید که به حالت اندازه گیري باز . دهد 
  . گردد

هنگامی که نوك فایل به خط چشمک زن می رسد موتور از 
کار می ایستد و صداي هشدار ممتد شنیده می شود

معکوس شدن اپیکالی فعال باشد ،
به چرخش در جهت مخالف می نمایدشروع 

در این حالت سه بوق تکرار شونده شنیده می شود
هنگامی که

به ترتیب از فایلهایی با سایز باالتر استفاده نمایید 
کانال تکمیل شود 

اگر کانال زیادي خشک باشد ،
عمل نمی شود ، در این حالت با فشردن کلید اصلی ،

روشن نمائید

گاهی اندازه گیري کانال به علت  •
از تماس قطعات فلزي آنگل با مخاط دهان پیشگیري نمایید ، •
اگر تمامی اتصاالت به خوبی برقرار •

دست از کار بکشید و اتصاالت را بررسی نمایید 
توج

در صورتیکه کانال عفونی یا کامال خشک باشد ، •
سالین داخل کانال بریزید اما مراقب باشید ،

  



   .شکند و توسط بیمار قورت داده می شود ید و یا مدر غیر اینصورت اندازه گیري صحیح انجام نمی شو
  . از محکم بودن پیچ مطمئن شوید و گرنه بیرون آمده و توسط بیمار قورت داده می شود 

  . اندازه گیري صحیح انجام نمی شود 

٢٣  

مستعمل شدن یا در حالت   در صورت شکستن ،الکترود فایل 
  .ماه یک بار باید تعویض شود  6عادي هر 

 J. Moritaالکترود باید با نمایندگی  فایل جهت دریافت
 .تماس بگیرید

  . پیچ را خارج نمایید و فایل الکترود قدیمی را بیرون بکشید 

 مستعمل

 فایل الکترود

  الکترود  فایل تعویض

  : ار ـــاخط
در غیر اینصورت اندازه گیري صحیح انجام نمی شو. نمایید الکترود مستعمل را تعویض فایل 

از محکم بودن پیچ مطمئن شوید و گرنه بیرون آمده و توسط بیمار قورت داده می شود 
اندازه گیري صحیح انجام نمی شود   الکترود به خوبی نصب نشده باشد ،فایل اگر 

  . الکترود را با احتیاط جا به جا نمایید فایل : توجه 

مه آزادسازي فایل را نگه دارید و فایل کد  را به سمت عقب برانید ،الکترود 
را بیرون آورید کمی گاز را با اتانول مرطوب نمایید ، اضافات آن را بگیرید و 

  . آنگل را تمیز نمایید 
  . به محل فایل الکترود و پیچ توجه کافی داشته باشید 

  
پیچ را خارج نمایید و فایل الکترود قدیمی را بیرون بکشید 

 

. از اتصال مناسب آن با فایل مطمئن شوید . فایل الکترود جدید را وصل نمایید 
Lip clip  تماس دهید و مالحظه کنید که نمایشگر درجه تا آخرین

  . حد باال می رود و هیچ قسمتی روشن نشده باقی نماند 
  . را ببینید 16براي قراردادن الکترود فایل جدید ص 

  . ممکن است موتور ناگهان شروع به کار کند ! مراقب باشید 

 

تعویض          
 

 

 

 

 

 

 

 

فایل  •
از محکم بودن پیچ مطمئن شوید و گرنه بیرون آمده و توسط بیمار قورت داده می شود  •
اگر  •

 

الکترود فایل 
را بیرون آورید کمی گاز را با اتانول مرطوب نمایید ، اضافات آن را بگیرید و 

آنگل را تمیز نمایید 
به محل فایل الکترود و پیچ توجه کافی داشته باشید 

 

فایل الکترود جدید را وصل نمایید 
Lip clipفایل را با 

حد باال می رود و هیچ قسمتی روشن نشده باقی نماند 
براي قراردادن الکترود فایل جدید ص 

مراقب باشید 
  
 



  استریلیزاسیون 

  

 که  ضایعاتده شیمیایی یا 
 . منجر به اختالل در عملکرد یا تغییر رنگ می شود 

 . روغن کاري نمایید 
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  غیر قابل اتوکالو

آن را تمیز و روغن کاري  قبل از اتوکالو کردن آنگل ،
  . نمایید 

افشاننده مخصوص را . آنگل را از هندپیس جدا کنید *
  .روي قوطی اسپري قرار دهید 

استفاده  ARاز هیچ اسپري دیگري به جز اسپري  
  . ننمایید 

  

  تعویض قطعات و نگهداري  استریلیزاسیون ،

  استریلیزاسیون 

  اتوکالو کردن آنگل 

  . آنگل را با اتوکالو استریل نمایید پس از هر بیمار ،
استریلیزاسیون  داخل وکیوم  دقیقه ، 5حداقل  ) c 134 ) F 2/273دماي : دما و زمان توصیه شده 

121 ) F 8/249 (  استریلیزاسیون داخل وکیوم دقیقه ، 35ل حداق  
  دقیقه 10: حداقل زمان خشک شدن پس از استریلیزاسیون 

  . هرگز هندپیس را اتوکالو ننمایید

  . باشد F  275  /C 135دماي اتوکالو و خشک نمودن هرگز نباید بیشتر از 

ده شیمیایی یا هر گونه ما. قبل از اتوکالو کردن همه چیز را کامال تمیز نمایید 
منجر به اختالل در عملکرد یا تغییر رنگ می شود   روي وسیله باقی مانده باشد ،

روغن کاري نمایید  ARقبل از اتوکالو کردن آنگل ، آن را تمیز و با اسپري 

  . براي استریل کردن فایلها از دستورات سازنده پیروي کنید 
  
 

 

 

 

 

 

اضافات آن را . تکه اي گاز را با اتانول مرطوب نمایید 
  . نمایید تمیز  بگیرید و آنگل را

( از هیچ چیز دیگري به جز اتانول مخصوص ضد عفونی 
ی یهرگز آنگل را با محلولها. استفاده ننمایید  % )70- 80

. یا هیپوکلریت سدیم تمیز ننمایید  )  FC(شامل فرمالین کرزول 
اگر احیانا این مواد روي . زیرا به پالستیک آسیب می رساند 

  .ك کنید آنگل ریختند فورا پا

استریلیزاسیون ،    
  
استریلیزاسیون   )1 (

  
اتوکالو کردن آنگل    
  

پس از هر بیمار ،
دما و زمان توصیه شده 

c 121یا دماي 
حداقل زمان خشک شدن پس از استریلیزاسیون 

  

هرگز هندپیس را اتوکالو ننمایید

دماي اتوکالو و خشک نمودن هرگز نباید بیشتر از  

قبل از اتوکالو کردن همه چیز را کامال تمیز نمایید  
روي وسیله باقی مانده باشد ،

قبل از اتوکالو کردن آنگل ، آن را تمیز و با اسپري  

براي استریل کردن فایلها از دستورات سازنده پیروي کنید  

 

 

تکه اي گاز را با اتانول مرطوب نمایید 
بگیرید و آنگل را

از هیچ چیز دیگري به جز اتانول مخصوص ضد عفونی      
80اتانول 

شامل فرمالین کرزول 
زیرا به پالستیک آسیب می رساند 

آنگل ریختند فورا پا



 

 

 

 

 

  شارژ ، کابل برق ، کابل رابط 
  . سپس این قطعات را تمیز نمایید 

  . هرگز قطعات را با محلولی به جز اتانول تمیز ننمایید ، زیرا منجر به ترك و تغییر رنگ می شود 
به جک هاي اتصال دهنده کابل . باعث می شود الکل وارد وسیله شده و آسیب برساند 

زیرا باعث  مراقب باشید محلولهاي شیمیایی که براي درمان استفاده می شوند ، روي هندپیس ، شارژ ،  آنگل یا سایر قطعات نریزد ،
و هیپوکلریت سدیم دقت بیشتري نمایید زیرا بسیار قوي  (FC)در مورد فرمالین کرزول 

اثر خود را می بعضی مواد شیمیایی حتی پس از پاك شدن سریع هم 

  آنگل را با تکه اي گاز یا پارچه مناسب دیگري بپوشانید ، 
ثانیه  2- 3افشاننده اسپري را داخل محل اتصال آنگل بگذارید و به مدت 

  . با استفاده از گاز روغن بیرون زده را پاك نمایید. اسپري نمایید
بار قوطی اسپري را تکان دهید و اسپري را  2-3همیشه قبل از استفاده 

  . در حالت قائم به کار برید
اگر آنگل قبل از بیرون آمدن روغن اضافی به هندپیس متصل شود ، 

  .به آن صدمه خواهد زد 
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  اتوکالو کردن آنگل 

  تمیز کردن با اتانول 

شارژ ، کابل برق ، کابل رابط   هندپیس ،: ل استریل می شوند قطعاتی که با اتانو
سپس این قطعات را تمیز نمایید   خوب بچالنید تا اضافات گرفته شود ،  تکه اي گاز را با اتانول مرطوب نمایید ،

هرگز قطعات را با محلولی به جز اتانول تمیز ننمایید ، زیرا منجر به ترك و تغییر رنگ می شود 
باعث می شود الکل وارد وسیله شده و آسیب برساند   گاز آغشته به الکل خیلی مرطوب باشد ، اگر

  . رابط خیلی دقت نمایید 
مراقب باشید محلولهاي شیمیایی که براي درمان استفاده می شوند ، روي هندپیس ، شارژ ،  آنگل یا سایر قطعات نریزد ،

در مورد فرمالین کرزول . سیب یا تغییر رنگ پالستیک و فلز می شوند
بعضی مواد شیمیایی حتی پس از پاك شدن سریع هم . ( هرگونه تراوش مواد شیمیایی را سریعا پاك نمایید . هستند 

  ). گذارند 

افشاننده اسپري را داخل محل اتصال آنگل بگذارید و به مدت 
اسپري نمایید

همیشه قبل از استفاده 
در حالت قائم به کار برید

اگر آنگل قبل از بیرون آمدن روغن اضافی به هندپیس متصل شود ،  
به آن صدمه خواهد زد 

پس از تمیز کردن و اسپري نمودن آنگل ، آن را به طور قائم روي 
یک تکه گاز قرار دهید تا روغن اضافی خارج شود سپس در بسته 

  . اتوکالو نمایید  مخصوص استریل قرار داده ،

  .اتوکالو شود  وسیله داخل بسته بندي ،اکیدا توصیه می شود که 

  : ار ـــاخط
  . اتوکالو کردن آنگل پس از هر بیمار را فراموش نکنید 

  . هرگز اسپري را به طرف خود یا دیگران نگیرید 
  . هرگز از اسپري نزدیک شعله استفاده ننمایید 

  . با هیچ روشی به غیر از اتوکالو استریل ننمایید : ه ــــ

اتوکالو کردن آنگل     

  
تمیز کردن با اتانول    
  

قطعاتی که با اتانو
تکه اي گاز را با اتانول مرطوب نمایید ،

هرگز قطعات را با محلولی به جز اتانول تمیز ننمایید ، زیرا منجر به ترك و تغییر رنگ می شود  
اگر 

رابط خیلی دقت نمایید 
مراقب باشید محلولهاي شیمیایی که براي درمان استفاده می شوند ، روي هندپیس ، شارژ ،  آنگل یا سایر قطعات نریزد ، 
سیب یا تغییر رنگ پالستیک و فلز می شوندآ

هستند 
گذارند 

 

پس از تمیز کردن و اسپري نمودن آنگل ، آن را به طور قائم روي  
یک تکه گاز قرار دهید تا روغن اضافی خارج شود سپس در بسته 

مخصوص استریل قرار داده ،
  
  

اکیدا توصیه می شود که  
  

اخط 
اتوکالو کردن آنگل پس از هر بیمار را فراموش نکنید  •
هرگز اسپري را به طرف خود یا دیگران نگیرید  •
هرگز از اسپري نزدیک شعله استفاده ننمایید  •

ــــتوج
  



  . آن را تعویض نمایید 

٢۶  

  . سر آنگل را با گاز بپوشانید تا از پاشیده شدن اسپري به چشم خود جلوگیري نمایید 

  .دقیقه سرد شود 

دستگاه را خاموش نموده ، پیچ را خارج کنید و پوشش باتري را بیرون 
  . آورید 

  . باتري جدید را وصل نموده ، در هندپیس قرار دهید 
م را با روشی امن و طبق قوانین محلی از باتري هاي قدیمی یون لیتیو 

  . دسترس خارج نمایید 

  تعویض قطعات 
  . تعویض نمایید   قطعات را با توجه به میزان مصرف یا مدت استفاده ،

  . سفارش دهید   J. Moritaقطعات را به نمایندگی 

  تعویض باتري 

آن را تعویض نمایید زمانی که شارژ باتري سریع تر از معمول تمام می شود ، 
  . سال کار می کند  1باتري در شرایط عادي حدود 

  : ار ـــاخط
سر آنگل را با گاز بپوشانید تا از پاشیده شدن اسپري به چشم خود جلوگیري نمایید  

  . آنکل و اسپري را محکم نگه دارید که پرتاب نشوند  هنگام اسپري کردن ،

  : ه ــــ
دقیقه سرد شود  10قبل از استفاده اجازه دهید   وسیله پس از بیرون آمدن از اتوکالو کامال داغ است ،

دستگاه را خاموش نموده ، پیچ را خارج کنید و پوشش باتري را بیرون 
آورید 

  . باتري قدیمی را بیرون آورید و از هندپیس جدا نمایید 
 .وقتی باتري را جدا می کنید دستگاه نباید روشن باشد 

  . پوشش را قرار داده ، پیچ را ببندید
  . هنگام گذاشتن پوشش دقت کنید کابل باتري صدمه نبیند

  . پوشش را زیاد سفت ننمایید زیرا به سیمها آسیب می رسد 

باتري جدید را وصل نموده ، در هندپیس قرار دهید 
 

 

 

 

 

 

  

تعویض قطعات   )2(
قطعات را با توجه به میزان مصرف یا مدت استفاده ، •
قطعات را به نمایندگی  •
  

تعویض باتري 
  

   

 

اخط 
• 

هنگام اسپري کردن ،

ــــتوج
وسیله پس از بیرون آمدن از اتوکالو کامال داغ است ،

باتري قدیمی را بیرون آورید و از هندپیس جدا نمایید 
وقتی باتري را جدا می کنید دستگاه نباید روشن باشد 

پوشش را قرار داده ، پیچ را ببندید
هنگام گذاشتن پوشش دقت کنید کابل باتري صدمه نبیند 
پوشش را زیاد سفت ننمایید زیرا به سیمها آسیب می رسد پیچ  



  .را ببینید  21براي چگونگی تعویض الکترود ص 

  . قبل از کاربرد از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید

را انجام دهد ، باید به تعمیر کار مجاز وسایل پزشکی مراجعه  اما اگر به هر دلیلی نمی تواند این عمل

  . استفاده تعویض نمایید 

پس از روشن شدن دستگاه چک کنید که با فشار دادن کلید اصلی موتور خاموش و روشن می 
  . یا زدن کلید اصلی دستگاه خاموش شود

٢٧  

  . انواع دیگر ممکن است باعث افزایش حرارت شوند 
استفاده ننماید زیرا ممکن است باعث تغییر شکل یا تغییر رنگ مشاهده می نمایید ، یا پوشش آن جدا شده است ، از آن 

 الکترود  فایل

براي چگونگی تعویض الکترود ص   متصل است ،  Root ZX miniهنگامی که دستگاه به 

  نگه داري 

  : ACشرایط حمل ونقل دستگاه اصلی و آداپتور 
 (c 10-  تا) F 113 ( C 45   ،  رطوبت نسبیRH  %85 ~ 10 )  بدون اشباع(   

hPa 1060 ~ 700   
قبل از کاربرد از کارکرد صحیح آن مطمئن شوید  اگر دستگاه مدتهاست استفاده نشده ،

 . همیشه قبل از انبار یا حمل و نقل کردن دستگاه باتري را خارج نمایید 

 .در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد

  
  مراقبت و بررسی 

  بررسی منظم 

اما اگر به هر دلیلی نمی تواند این عمل  مراقبت و بررسی وظیفه کاربر دستگاه می باشد ،
  . نمایید 

  . مراجعه نمایید  J. Moritaجهت جزئیات بیشتر به نمایندگی 
استفاده تعویض نمایید  دقطعاتی که در لیست قطعات ذکر شدند را بسته به زمان یا تعدا

  .مراقبت و بررسی شود ، بر اساس موارد زیر  رماه یک با 6این دستگاه باید هر 

  موارد مراقبت و بررسی 

  . چک کنید که باتري خیلی سریع شارژ از دست ندهد 
پس از روشن شدن دستگاه چک کنید که با فشار دادن کلید اصلی موتور خاموش و روشن می . چک کنید که با فشردن کلید اصلی دستگاه روشن شود 

یا زدن کلید اصلی دستگاه خاموش شود Selectلید چک کنید که هنگام نگه داشتن ک

  ه ــــــتوج
انواع دیگر ممکن است باعث افزایش حرارت شوند . استفاده نمایید  Tri Auto miniفقط از باتري  
تغییر شکل یا تغییر رنگ مشاهده می نمایید ، یا پوشش آن جدا شده است ، از آن   اگر در باتري نشت ، 

  . افزایش حرارت شود

فایلتعویض    

  

هنگامی که دستگاه به    
  

  

  

  

  

  
نگه داري ) 3(
  

شرایط حمل ونقل دستگاه اصلی و آداپتور 
)  F 14: (دما 

a: فشار جوي 

اگر دستگاه مدتهاست استفاده نشده ، *
همیشه قبل از انبار یا حمل و نقل کردن دستگاه باتري را خارج نمایید  *
در معرض نور مستقیم خورشید قرار نگیرد *

  
مراقبت و بررسی  

  
بررسی منظم   

  

مراقبت و بررسی وظیفه کاربر دستگاه می باشد ، •
نمایید 

جهت جزئیات بیشتر به نمایندگی  •
قطعاتی که در لیست قطعات ذکر شدند را بسته به زمان یا تعدا •
این دستگاه باید هر  •

  

موارد مراقبت و بررسی       
  
چک کنید که باتري خیلی سریع شارژ از دست ندهد  - 1
چک کنید که با فشردن کلید اصلی دستگاه روشن شود  - 2

چک کنید که هنگام نگه داشتن ک. شود 
 

توج
• 

• 



  . تغییر می دهد 

  . آنگل آسیب دیده یا آلوده نباشد و بتواند به طور کامل به هندپیس متصل شود
 Root ZXهنگام استفاده به همراه . کار کند و فایل به درستی کار کند و فایل کامال داخل رود 

  . و آسیب دیده یا مستعمل نشده است 
  . تماس دهید و ببینید که همه قسمتهاي درجه روشن می شوند 

  . سال است 

سپس توسط یک موسسه . یک پزشک مسئول یا موسسه پزشکی ضدعفونی شود 

قطعات و مدارهاي الکتریکی با زباله هاي   تیک ،تمواد سن. باتري شارژي قابل بازیافت است قسمتهاي فلزي وسیله با زباله فلزات دیگر دفع شود 
  . له مشورت نمایید در این خصوص با شرکتهاي دفع زبا
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 آنگل
دپیسهنباتري داخل   

 کابل رابط ARاسپري 

تغییر می دهد  M6تا  M1حافظه را از   چک کنید که زدن کلید مثبت یا منفی ،
  . چک کنید که تنظیمات هر حافظه قابل تغییر است 

  . دقت کنید که محل اتصال هند پیس آسیب دیده یا آلوده نباشد 
آنگل آسیب دیده یا آلوده نباشد و بتواند به طور کامل به هندپیس متصل شود دقت کنید که محل اتصال

کار کند و فایل به درستی کار کند و فایل کامال داخل رود مه آزاد سازي فایل به درستی کدقت کنید که د
و آسیب دیده یا مستعمل نشده است مطمئن شوید که گیره الکترود کامال به فایل وصل است 

تماس دهید و ببینید که همه قسمتهاي درجه روشن می شوند  Lip clipفایل را با  Root ZX miniهنگام استفاده به همراه 

  . تماس بگیرید   J. Moritaبراي تعمیرات با نمایندگی 

  لیست قطعات 

  عمر دستگاه 
سال است  6در صورتیکه مراقبت و بررسی شود   عمر این دستگاه از زمان تحویل ،

  دفع زباله هاي پزشکی 
یک پزشک مسئول یا موسسه پزشکی ضدعفونی شود توسط باید ابتدا   ودگی دارد ،هر وسیله پزشکی که احتمال آل

  . اله بیمارستانی و صنعتی دفع شود 
باتري شارژي قابل بازیافت است قسمتهاي فلزي وسیله با زباله فلزات دیگر دفع شود 

در این خصوص با شرکتهاي دفع زبا. مواد بر اساس قوانین ملی و کشور دفع شوند . الکتریکی دفع شوند 

 افشاننده اسپري کابل برق

 فایل الکترود

چک کنید که زدن کلید مثبت یا منفی ، -3
چک کنید که تنظیمات هر حافظه قابل تغییر است  -4
دقت کنید که محل اتصال هند پیس آسیب دیده یا آلوده نباشد  -5
دقت کنید که محل اتصال -6

دقت کنید که د
mini   مطمئن شوید که گیره الکترود کامال به فایل وصل است

هنگام استفاده به همراه  -7
  
براي تعمیرات با نمایندگی *
 

لیست قطعات   
 

   
عمر دستگاه  §

عمر این دستگاه از زمان تحویل ،
دفع زباله هاي پزشکی  §

هر وسیله پزشکی که احتمال آل
اله بیمارستانی و صنعتی دفع شود مجاز دفع زب

باتري شارژي قابل بازیافت است قسمتهاي فلزي وسیله با زباله فلزات دیگر دفع شود 
الکتریکی دفع شوند 

 



  سرویس  
Tri Auto mini   توسط مراجع زیر قابل تعمیر و سرویس است:   

  در تمام دنیا   J. Moritaتکنسینهاي 
 J. Moritaمجاز  تکنسین هاي نمایندگی

       J. Moritaتکنسین هاي مستقل و مجاز 
  

  عیب یابی
  

  . د مشکل را پیدا و حل نمای برابتدا خودکار  اگر دستگاه درست کار نکند ،
  . تماس حاصل نمایید    J. Moritaاگر کاربر نتوانست خود مشکل را پیدا و حل نماید یا دستگاه درست نشد با نمایندگی 

  پاسخ  مورد قابل بررسی  مشکل

  روشن نمی شود
  شارژ بودن باتري را چک کنید 

  .                        باتري را چک کنید  اتصال 
  باتري را شارژ کنید             

  .باتري را به طور صحیح قرار دهید

  .صداي هشدار را روي کم یا زیاد بگذارید  .خاموش نبودن صدا را چک کنید   .داي هشدار شنیده نمی شود ص
  

  .اگر الزم است گزینه را فعال نماید   .ببینید که این گزینه خاموش نباشد   .ر نمی کند رنگ زمینه تغیی
حتی وقتی دستگاه استفاده نمی شود صداي 

  هشدار شنیده می شود
هنگامی که دستگاه براي چرخش معکوس   .دستگاه براي چرخش معکوس تنظیم شده است

مرتبا صداي هشدار شنیده می   تنظیم شده است ،
اگر آزار دهنده است ، صداي هشدار را . شود 

با این کار همه صداها به جز زمان . ( قطع کنید
  )وشن شدن قطع می شود ر
  

وقتی فایل داخل کانال می شود موتور شروع 
  به کار نمی کند 

به خوبی وصل شده و  Root ZX miniآیا 
  روشن است ؟

گوشه دهان بیمار آویزان شده   Lip clipآیا 
  است ؟ 

خاموش شده  Linked Functionآیا تنظیمات 
  است ؟ 

وخاموش شدن خودکار خاموش آیا گزینه روشن 
  است ؟

  آیا درجه از خط چشمک زن گذشته است ؟ 

 Root ZXاتصال کابل رابط را بررسی نمایید 

mini  را روشن کنید .  
Lip clip را گوشه دهان بیمار آویزان کنید .  

را روشن نمایید  Linked Functionتنظیمات 
 .  
  

  . را روشن نمایید Auto start/ stopگزینه 
گزینه متوقف یا برعکس شدن خودکار اپیکالی 

  . را فعال نمایید 
موتور شروع به کار می کند اما فورا متوقف 

  می شود 
آیا کلید اصلی را بیش از یک ثانیه نگه داشته اید 

   ؟
در نمایشگر ظاهر  Abn stop Low Batآیا 

   شده است ؟

اگر کلید اصلی را بیش از یک ثانیه نگه دارید 
روع به کار می کند و با رها کردن آن دستگاه ش

اگر کلید را کمتر از یک . خاموش می گردد
ثانیه نگه دارید موتور بدون خاموش شدن کار 

  . می کند 
  . باتري بسیار ضعیف است آن را شارژ نمایید
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موتور خود به خود جهت چرخش خود را 
  .معکوس می نماید

  . تنظیمات گشتاور معکوس را بررسی نمایید 
  . تنظیمات معکوس شدن اپیکالی را بررسی نمایید 

. گزینه گشتاور معکوس می تواند غیر فعال شود 
(TRL)  

تنظیمات معکوس شدن اپیکالی را به متوقف 
  .شدن اپیکالی تغییر دهید

موتور خیلی سریع جهت چرخش خود را 
  . معکوس می کند

  . تنظیمات گشتاور معکوس را بررسی نمایید 
کاهش گشتاور در اپیکال روشن آیا تنظیمات 

  است ؟ 

  . تنظیمات گشتاور معکوس را افزایش دهید
اگر گزینه کاهش گشتاور در اپیکال فعال باشد 
هنگامی که فایل به اپکس نزدیک می شود 

  . میزان معکوس شدن گشتاور کاهش می یابد 
  .نمایشگر اندازه گیري کانال ظاهر نمی شود

  
گوشه  Root ZX miniمربوط به  Lip clipآیا 

  دهان بیمار آویزان شده است ؟ 
آیا هنگامی که موتور مشغول کار بود کلید 

Select را فشار دادید؟  
آیا هنگامی که کابل رابط را وصل می نمودید 

  صداي هشدار شنیده شد؟ 
به جز مواقعی که صداي هشدار خاموش شده  (

   )است 

Lip clip  را به گوشه دهان بیمار آویزان نمایید .  
درجه اندازه . را مجددا فشار دهید  Selectکلید 

  . گیري پدیدار شود
اگر هنگام متصل نمودن کابل رابط صداي 
هشدار شنیده نشود کابل احتماال آسیب دیده 

اگر مشکل حل نشد . است آن را تعویض نمایید 
دیده  اتصاالت دیگر یا صفحه کنترل آسیب

  . است 
میکرو موتور خود به خود سرعت خود را تغییر 

  می دهد
آیا تنظیمات کاهش سرعت در اپیکال فعال 

   ؟است
  آیا تنظیمات کاهش گشتاور فعال است؟

حرکت هندپیس با   وقتی این گزینه فعال باشد ،
نزدیک شدن فایل به اپکس کاهش می یابد 

  . نیدرا ببی 17براي تنظیم نمودن این گزینه ص 
وقتی این گزینه فعال باشد ، حرکت هندپیس با 

براي تنظیم . افزایش گشتاور کاهش می یابد 
  . را ببینید 17نمودن این گزینه ص 

آیا دستگاه مدت زیادي مورد استفاده قرار نگرفته   دستگاه خود به خود خاموش می شود 
  است ؟

در نمایشگر ظاهر  Please chargeآیا عبارت 
  شده است ؟ 

فشار هنگامی که باتري خیلی ضعیف است و 
زیادي به فایل وارد می شود این حالت می تواند 

   به وجود آید 
  

فعال شده است ،  Auto stopاحتماال گزینه 
کلید اصلی را فشار دهید که دستگاه روشن شود 

.  
  . باتري باید فورا شارژ شود
  . باتري باید فورا شارژ شود

Error 01   کابل و اتصال صحیح آن را بررسی نمایید  . کابل رابط احتماال درست وصل نشده است .  
  روشن است؟ TR setآیا   ت معکوس موتور فعال نمی شودحال

  لی باالست؟یآیا تنظیمات ترك خ
  خاموش است؟  Linked Functionآیا گزینه 

 Apical stopروي گزینه  Root ZXآیا 
  تنظیم شده است؟

  

  این گزینه را فعال کنید
  مقدار ترك را کاهش دهید

  این گزینه را فعال کنید
  تغییر دهید Apical Reverseاین گزینه را به 
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  توضیحات فنی    
  

 Tri Auto mini  نام
 TR – CM  مدل

  طبقه بندي
  ن با توجه بهما

 IEC 60601-1,IEC 60601-1-1-2,UL 60601-1, ISO7785-
2,ISO 11498,CAN/CSA C 22.2 No. 601. 1- M90   

  II لوازم پزشکی کانادا کالس  EEC 11a/93/42بخشنامه اروپایی 
  قطعه کاربردي BFنوع   میزان حفاظت در برابر شوك الکتریکی

    IEC 60529 (  IPX O( میزان حفاظت 
  پیوسته  طریقه عمل

  rpm 100 ± 1000 ~ 5 ± 50  سرعت حرکت هندپیس موتور
   Nm 0.04 حد اقل  گشتاور اندازه گیري شده

 

  تور هندپیسوم
  نوع طبقه بندي

   ) ISO 11498با توجه به   ( 2نوع   )حداکثر سرعت چرخش ( 

 DC  3.7 V  ولتاژ ورودي اندازه گیري شده

  mm 10 ± 150طول  × mm 3 ± 28حداکثر قطر   ابعاد
  گرم 350حدود   وزن
  موتور جریان مستقیم مینیاتور  موتور

  .استفاده شود  TR-CMفقط می تواند با آنگل   TR-CMکوپلینگ   مشخصات کوپلینگ
  پیوسته  طریقه عمل
  .مراجعه نمایید   J. Moritaجهت تعمیر به نمایندگی   نحوه تعمیر

 

  آنگل
  TR-CM  کنترا آنگل  مدل

  rpm 1000  حداکثر سرعت چرخش
  mm 9.0  شنک مناسب حداقل طول

  mm28.0  حداکثر طول وسیله روتاري
   ) 1-1797با توجه به   ( 1نوع   نوع شنک
  .استفاده شود TR-CMفقط می تواند توسط هندپیس  TR-CMکوپلینگ   نگنوع کوپلی

  1.88:1  نسبت دندنه
  فشاري  نوع قفل
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  AC . 100 ~ ٢۴٠ولت 

  هرتز 60/50

  وات 5

VA 5/3  

  .توجه ، از دفترچه راهنما استفاده کنید

  
  
  
  

  ) و فایل نگهدار  BF )Lip clipقسمت مربوط به نوع 
  

این عالمت بر طبق دستور بخشنامه اروپایی 
  . وي دستگاه چسبانده شده است 

این دستگاه را نمی توانید در زباله دانهاي مربوط به 
شهرداري که تفکیک نشده اند ، در محدوده اتحادیه 

  
  
  

  
  
  

  شرکت سازنده
  

٣٢  

  :  ساخت ماه

A : Jan. 

B : Feb. 

C: March 

D: April  

  :  سال ساخت

U: 2006 

V: 2007 

W: 2008 

X: 2009 

L: Dec. 

  میزان ولتاژ ورودي

  فرکانس

  مصرف برق

  خروجی

  .)مشخصات دستگاه ممکن است در ورژن هاي جدید تغییر کند

Tri Auto mini  به وسیله بخشنامه اروپایی
93/42/E  تأیید می شود که شامل موارد مورد

  . احتیاج براي سازگاري الکترومغناطیس است 

  
  

  
  

توجه ، از دفترچه راهنما استفاده کنید
  

  
  

  IIتجهیزات طبقه 

  
  
  
  

این عالمت بر طبق دستور بخشنامه اروپایی 
2002/92/ED وي دستگاه چسبانده شده است بر ر

این دستگاه را نمی توانید در زباله دانهاي مربوط به 
شهرداري که تفکیک نشده اند ، در محدوده اتحادیه 

  .اروپا دفع نمایید 

  
  درجه سانتیگراد 134قابل اتوکالو تا 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

   شماره سریال

0001  

  

  

  شارژر    

مشخصات دستگاه ممکن است در ورژن هاي جدید تغییر کند( 

  نمادها   

  
  
  

 Tri Auto miniدستگاه 

93/42/EEC

احتیاج براي سازگاري الکترومغناطیس است 

  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

قابل اتوکالو تا 

  



باید از شرایط ذکر شده   TR-CMخریدار یا مصرف کننده . الکترومغناطیس زیر طراحی شده است 

  راهنماي شرایط الکترومغناطیسی
TR-CM  فقط جهت عملکرد داخلی از انرژيRF 

آن بسیار  RFبنابراین میزان انرژي . استفاده می کند
تداخل با هیچ یک از وسایل پایین است و قدرت 

  .الکترومغناطیس اطراف خود را ندارد 

  
قابل استفاده در تمامی محلهاي  TR-CMدستگاه 

کار می باشد ، از جمله کلینیکهاي داخلی یا 
کلینیکهایی که مستقیما به شبکه برق ولتاژ پایین 

  . خانگی متصل است 
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  نمایشگر مجاز در اتحادیه اروپا 

  محدوده دما 

  . خشک نگه دارید  

  اظهارنامه الکترومغناطیس  –ضمیمه 

  امواج الکترومغناطیس  –اظهارنامه و راهنماي سازنده 
TR-CM  الکترومغناطیس زیر طراحی شده است جهت استفاده در شرایط
 .کامال پیروي نمایند

 کمپلیانس تست امواج

 RFامواج 
Cipr11  

  1گروه 

 RFامواج 
Cipr11 

  Bکالس 

  امواج هارمونیک*
IEC610000-3-2  

  Aکالس 

  چشمک زن/ نوسان ولتاژ 
IEC61000-3-3 

  مطابق

  اطالعات شارژ

دستورالعمل استفاده  §
نمایشگر مجاز در اتحادیه اروپا 

  

  

  

ضمیمه       
  

اظهارنامه و راهنماي سازنده 
CMدستگاه 

کامال پیروي نمایند

نوسان ولتاژ 

 

اطالعات شارژ*

 



  
  

  ایمنی الکترومغناطیس –اظهارنامه و راهنماي سازنده 
باید از شرایط ذکر شده  TR-CMفروشنده یا مصرف کننده . جهت استفاده در شرایط الکترومغناطیس زیر طراحی شده است  TR-CMدستگاه 

  .کامال پیروي نماید

  الکترومغناطیسراهنماي شرایط   سطح کمپلیانس  IEC60601سطح تست   تست ایمنی
  (ESD)تخلیه الکترواستاتیک 

IEC61000-4-2  
   KV 6+تماس 

    KV 8+هوا 

  KV 2,4,6+تماس 
     KV 2,4,8+هوا 

بتونی یا کاشی  کف پوش باید چوبی ،
  . سرامیک باشد

اگر کف با مواد سنستیک پوشیده شده 
  . باشد %30باید رطوبت حداقل  باشد ،

/ حالت گذرا سریع الکتریکی 
  انفجار 

   2k+براي خطوط تولید برق 
براي خطوط ورودي و خروجی 

+1kv  

براي خطوط تولید برق 
+2kv  

کیفیت برق اصلی باید مانند محیط 
  . بیمارستانی یا تجاري باشد

  
 IEC 61000-4-5نوسان 

  1kv+سیم به سیم 
  2kv+سیم به زمین 

سیم به سیم 
2kv,1,+0/5   

  1kv,+0/5سیم به زمین 

کیفیت برق اصلی باید مطابق محیط 
  . بیمارستانی یا تجاري باشد

  
باال و پایین شدن ولتاژ ، قطع 
کوتاه و تفاوت ولتاژ در منبع برق 

IEC 61000-4-11 

5%UT< )UT  براي  ) %95<نوسان
  0.5سیکل 

40%UT )UT  براي )  %60نوسان
   5سیکل 

70%UT )UT  براي )  %30نوسان
   25سیکل 

 
5%UT )UT  5براي )  %95نوسان 

  ثانیه  
  

5%UT )UT  نوسان
  0.5براي سیکل  ) 95%

40%UT )UT  نوسان
   5براي سیکل )  60%

70%UT )UT  نوسان
   25براي سیکل )  30%

 
5%UT )UT  نوسان

  ثانیه   5براي )  95%
  

  
کیفیت برق اصلی باید مطابق محیط 

  . بیمارستانی یا تجاري باشد
مکررا  TR-CMاگر برق مورد استفاده 

بهتر است در جریان برق  قطع می شود ،
  . بدون قطعی یا باتري استفاده شود

  
میدان  ) HZ 60/50(فرکانس  

 IEC 61000-4-8  3A/Mمغناطیس 
  3.15 A/M  

فرکانس میدان مغناطیسی باید در حد 
مشخص شده یک مکان معمول در 
محیط بیمارستانیا محیط معمول عمومی 

  . باشد 
  

  . ولتاژ اصلی قبل از رسیدن به سطح آزمایش است  UT: توجه 
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  ایمنی الکترومغناطیسی
باید از شرایط ذکر شده  TR-CMخریدار یا مصرف کننده . جهت استفاده در شرایط الکترومغناطیس زیر طراحی شده است 

  راهنماي محیط الکترومغناطیس
نباید به هیچ کدام از  RFدستگاههاي قابل حمل و متحرك ارتباطی

میزان فاصله این  ا نزدیک باشد ،از جمله کابله TR-CMقسمتهاي 
فاصله . وسایل بسته به فرمول کاربردي فرکانس انتقال دهنده است 

  : توصیه شده 
d= 1.11√ P     
d = 1.00√        80 MHz – 800MHz 
d =2.00 √P       800 MHz –2.5GHz  

با توجه به  (W)حداکثر توان خروجی فرستنده به وات  Pدر این جا 
  . می باشد  (m)فاصله توصیه شده بر حسب متر  dسازنده دستگاه و 

بر اساس تحقیقات  RFدامنه نیروي فرستنده یا گیرنده 
الکترومغناطیسی ، باید کنتر از سطح کمپلیانس هر درجه فرکانس 

که نشانه زیر را دارند ، امکان بروز در مجاورت دستگاه هایی . باشد
  . تداخل وجود دارد 

تحت  افراد و اشیاء انتشار الکترومغناطیسی توسط جذب و بازتاب از ساختارها ،
  .فرکانس دامنه مغناطیسی باید در سطح محیطهاي تجاري یا بیمارستانی باشد

پخش  رادیوهاي موبایل ، رادیوهاي آماتور ، تلفنها ،  ، )بی سیم / 
  . و تلویزیون نمی تواند از نظر تئوري به طور صحیح اندازه گیري شود

 .  
. کارکرد صحیح دستگاه باید مورد بازبینی قرارگیرد  باشد ، RFبیش از سطح کمپلیانس 

  . می شوند  اندازه گیري هاي دیگري نظیر تغییر جهت یا تغییر مکان دادن دستگاه بررسی
V/ 3  باشد .  
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  : ار ــــــ
ممکن است باعث   تولید نشده است ، J. Moritaاستفاده از قطعاتی که توسط شرکت 

-TRافزایش تشعشعات الکترومغناطیس و یا کاهش ایمنی الکترومغناطیس در دستگاه  

  . شود 

ایمنی الکترومغناطیسی –اظهارنامه و راهنماي سازنده 
TR-CM  جهت استفاده در شرایط الکترومغناطیس زیر طراحی شده است
  . کامال پیروي نماید
  سطح کمپلیانس  IEC 60601سطح تست   تست ایمنی

  هدایت شده
IEC 61  
  تشعشع یافته

IEC61000  

3Vrms 
150kHz 80تا MHz  

3V/m  80 MHz 
  2.5GHzتا 

3.15 V 
3.5 V/m 

دستگاههاي قابل حمل و متحرك ارتباطی
قسمتهاي 

وسایل بسته به فرمول کاربردي فرکانس انتقال دهنده است 
توصیه شده 

  
در این جا 

سازنده دستگاه و 
دامنه نیروي فرستنده یا گیرنده 

الکترومغناطیسی ، باید کنتر از سطح کمپلیانس هر درجه فرکانس 
باشد

تداخل وجود دارد 
  

  . میزان فرکانس باالتري نیاز است   MHz 800و   MHz  80در 
انتشار الکترومغناطیسی توسط جذب و بازتاب از ساختارها ،. این راهنما ممکن است در همه مکانها قابل اجرا نباشد 

فرکانس دامنه مغناطیسی باید در سطح محیطهاي تجاري یا بیمارستانی باشد. تأثیر قرار می گیرد 
/ باسیم  (دامنه نیروي ناشی از فرستنده هاي ثابت نظیر ایستگاه رادیویی 

AM,FM و تلویزیون نمی تواند از نظر تئوري به طور صحیح اندازه گیري شود
. به تحقیق نیاز است  RFبت شرایط الکترومغناطیس فرستنده هاي ثاجهت بررسی 

بیش از سطح کمپلیانس  استفاده می شود ، TR-CMاگر دامنه نیرو در محیطی که 
اندازه گیري هاي دیگري نظیر تغییر جهت یا تغییر مکان دادن دستگاه بررسی اگر کارکرد نامناسب دیده می شود ،

V/mنیروي دامنه باید کمتر از  ، MHz80تا  kHz 150در فرکانسهاي بیش از 

  : لی 
  . در اندازه گیري تغییر ایجاد نمی کنند پارازیت ها اساسا 

  . پارازیت ها تغییري در عملکرد ایجاد نمی کنند 
  . پارازیت ها به طور دائم تعداد نمایشگر را تغییر نمی دهد 

ــــــاخط
استفاده از قطعاتی که توسط شرکت 

افزایش تشعشعات الکترومغناطیس و یا کاهش ایمنی الکترومغناطیس در دستگاه  
CM  شود

  

  
  

CMدستگاه 

کامال پیروي نماید
تست ایمنی

RF هدایت شده
1000-4-6

RF تشعشع یافته
IEC61000-4-3

در    :1توجه 
این راهنما ممکن است در همه مکانها قابل اجرا نباشد  : 2توجه 

تأثیر قرار می گیرد 
دامنه نیروي ناشی از فرستنده هاي ثابت نظیر ایستگاه رادیویی   )الف 

AM,FMرادیویی 

جهت بررسی 
اگر دامنه نیرو در محیطی که 

اگر کارکرد نامناسب دیده می شود ،
در فرکانسهاي بیش از   )ب 

لی عملکرد اص
پارازیت ها اساسا  •
پارازیت ها تغییري در عملکرد ایجاد نمی کنند  •
پارازیت ها به طور دائم تعداد نمایشگر را تغییر نمی دهد  •

 

 


