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  فصل اول مروري بر دستگاه

  

  .را براي رفع موهاي زائد انتخاب کرده اید، سپاسگذاریم NBW-SHR212از اینکه دستگاه 

ایمان داشته باشید که این دستگاه می تواند عملکردي باورنکردنی و مطمئن داشته و نیز هزینه خود را طی 

  .مدت کوتاهی جبران کند

  . را بیان می کنیم NBW-SHR212در این فصل مقدمه اي بر دستگاه 

  .خواندن این دفترچه براي کاربر دستگاه، پیش از استفاده از آن الزامی است: توجه

  معرفی دستگاه 1.1

  . تئوري درمان، اثر جذب انتخابی نور است. براي رفع موهاي زائد IPLدستگاه : نام

  . کنترل شده و از باکس اصلی، صفحه نمایش لمسی و هندپیس ها تشکیل شده است MCUسیستم توسط 

کنترلگر داخل آن می تواند دستگاه را به طور پیوسته . بخش عملکردي و کنترلی داخل باکس اصلی جاي دارد

  .مانیتور کند

  طراري، سوئیچ کلیدي و دکمه قطع برق اضTFTصفحه نمایش لمسی : سیستم کنترل

  )قسمت هسته اي دستگاه(تأمین کننده ولتاژ الزم : منبع تغذیه

  کمک به خنک کردن هندپیس ها: سیستم گردش آب

  ذخیره و رهاسازي ولتاژ: انبار انرژي

  نمایش و تنظیم حالت ها و پارامترهاي عملکرد : صفحه نمایش

  المپ زنون، کریستال، سوئیچ و ابزار انتقال: هندپیس درمان

  

  عملکردمعرفی  1.2



  . این دستگاه می تواند براي رفع موهاي زائد تمامی قسمت هاي بدن مورد استفاده قرار بگیرد

  فصل دوم       ایمنی

  

  ایمنی الکتریکی و مکانیکی 2.1

ایمنی هاي دستگاه، به هنگام طراحی و تولید دستگاه تعیین شده اند تا میزان خطر براي اپراتور و مراجعه کننده 

  . زان ممکن برسندبه حداقل می

آمپـر   20ولت و منبع تغذیه تک فاز نیاز داشته و بیشترین جریان خروجی نباید کمتـر از   220سیستم به ولتاژ 

  . باشد

روي پنل نگهدارنده، نشت اتوماتیک الکتریکی نصب شده است که وقتی برق نشت می کند، از سیستم محافظت 

  .دستگاه نشت الکتریکی را باال ببریددوباره دستگاه را باز کرده و . می کند

پس از خاموش کردن سیستم، این ولتـاژ همچنـان بـاقی مـی     . ولتاژ خطر حین درمان داخل کنسول وجود دارد

  . را از بین می بردایمنی  ،کاور دستگاهدرآوردن . ماند

  

  ایمنی حمل و نقل 2.2

دستگاه شامل قطعات مختلف است و پس از اولین نصب و تنظیم، حمـل و نقـل طـوالنی مـدت دسـتگاه مجـاز       

ممکـن  در غیر این صـورت  . حین جابه جایی، باید از بسته بندي ضربه گیر کمپانی سازنده استفاده نمود. نیست

  . به دستگاه آسیب شدیدي وارد شود است

  

  اپتیکیایمنی  2.3

 IPL  همه پرسنل و نیـز مراجعـه کننـده در    . خطرناك باشدنانومتر می تواند  1200تا  420طول موج با

  .به هنگام روشن بودن دستگاه، عینک محافظ بر چشم داشته باشنداتاق درمان باید 

  نورIPL بنابراین تمام احتیاطات الزم را در نظر بگیرید. به چشم صدمه می زند.  

 نور مانند جواهرات، آینه و ساعت استفاده نکنید هرگز از اشیاء بازتاب دهنده.  



  هرگز به نورIPL خارج شده از هندپیس، مستقیماً نگاه نکنید؛ حتی وقتی عینک محافظ بر چشم دارید.  

  هرگز نورIPL را به جز ناحیه تحت درمان به جایی نتابانید.  

  

  هشدارها  2.4

 به خوبی آموزش دیده و تمامی نکات ایمنی را می  تنها به کسانی اجازه دهید وارد اتاق درمان شوند که

  . دانند

  مطمئن شوید که همه دستگاه هاي موجود در اتاق درمان با دستگاهIPL    سازگار بوده و نیز بدانیـد کـه

  . چگونه برق سیستم را در صورت لزوم، فورأ قطع کنید

 مطمئن شوید که هیچ ماده اشتعال پذیري در اطراف دستگاه وجود ندارد.  

   مطمئن شوید که عالمت هاي هشدار در مناطقی از اتاق درمان نصب شده اند که به راحتی قابل رؤیـت

 .هستند

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  توضیحات دستگاهوم       سفصل 

  

  ساختار اصلی 3.1

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 SHR/Elightس پیهند SHR/Elightس پیهند

  یش لمسیصفحه نما
 يتوقف اضطرار

 يچ کلیدیسوئ

 دستگاهن یدره براي کشیدستگ

 SHR/Elightهندپیس  SHR/Elightهندپیس 

 سوئیچ محافظ

 محل پر کردن آب سوکت تغذیه

 پنجره مشاهده سطح آب

  منفذ بادگیر خروج آب



  

  طرز استفاده از دستگاه 4.2

 

سوئیچ کلیدي را در جهت عقریه هاي ساعت . مطمئن شوید که دکمه قطع اضطراري بیرون است )1

می توانید صداي گردش آب را در این (بچرخانید تا سیستم روشن شود، سپس کار با آن را شروع کنید 

 :ظاهر می شود "Welcome"بر روي صفحه نمایش، پیغام ). حالت بشنوید

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

  1شکل 

کنید که آیا محل اتصال هندپیس ها به دستگاه نشت بررسی . فرایند آغازین دستگاه را نشان می دهد 1شکل 

هندپیس ها را جدا کرده و بررسی . اگر نشت آب وجود داشت، کار با دستگاه را سریعاً متئقف کنید. دارد یا خیر

اگر پاره شده باشد باید آن را با یک حلقه سالم . کنید که حلقه پالستیکی داخل هندپیس سالم است یا خیر

  .تعویض کنید

از جدا کردن هندپیس . مطمئن شوید که قبل از کار با دستگاه، هندپیس در جاي خود قرار گرفته است: 1وجه ت

  .حین درمان جدأ خودداري کنید



در غیر این صورت ). فشار داده نشده است(مطمئن شوید دکمه قطع اضطراري باال قرار گرفته است : 2توجه 

  .دریافت کنددستگاه نمی تواند از منبع تغذیه برق 

 .شوید 2کلیک کنید تا وارد صفحه نشان داده شده در شکل  ’wellcome‘بر روي عبارت  )2

  . شوید SHR، وارد حالت SHRبا فشار دادن 

  

  

  

  

  

  

  

  2شکل 

روي دکمه  )3 ). 4شکل (شوید  SHRکلیک کنید تا وارد صفحه عملکردي 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  3شکل 



  :توجه

را نشان می دهد که به  ”xx 1 xx“اگر جریان آب کمتر از جریان آب تنظیم شده باشد، سیستم هشدار  - 1

 . معنی کم بودن جریان آب می باشد

ظاهر می گردد که می گوید  ”xx 4 xx“اگر دماي عملکرد بیشتر از دماي تنظیم شده باشد، هشدار  - 2

 و مناسب درمان نیستدما بیش از حد باال بوده 

را  ”xx 5 xx“اگر سنسور دما خراب شده باشد یا اطالعات دمایی در دسترس نباشد، پیغام هشدار  - 3

 . مشاهده خواهید کرد

شامل حالت عملکرد، جریان آب، انرژي، تعداد (، حالت و پارامترهاي اجرایی )صفحه عملکرد( 4شکل    3.1

وانید پارامترهاي عملکردي را تنظیم کرده و همچنین در این صفحه می ت. را نشان می دهد) پالس و عرض پالس

  :اپراتور می تواند پارامترها را به شرح زیر تنظیم کند. حالت کارکرد دستگاه را تغییر دهید

  :تنظیم انرژي 3.1.1

ژول بر  15تا  1انرژي می تواند در گستره . می توانید میزان انرژي را زیاد یا کم کنید ‘-‘و  ’+‘با کلیک بر روي 

  . ی متر مربع تغییر کندسانت

  :تنظیم فرکانس 3.1.2

  . هرتز تغییر دهید 10تا  1می توانید فرکانس نور خروجی را از  ”frequency“کنار  ‘-‘و  ’+‘با عالمت هاي 

  

  :عرض پالستنظیم  3.3.1

  . تغییر دهید عرض پالس خروجی رامی توانید  ”Pulse Width“کنار  ‘-‘و  ’+‘با عالمت هاي 

  

  

  اگر سیستم کار نکرد، پیغام . را فشار دهید                                   پس از تنظیم پارامترهاي درمان،  3.1.4

‘xx 2 xx’ اگر همه چیز. کلیک کنید                                     بر روي عالمت لوله احتراق . ظاهر می شود  

خواهد شد                                                     به صورت  شارژو  احتراقموفقیت آمیز باشد، عالمت لوله  

  .  و شما می توانید وارد مرحله درمان شوید



هندپیس مربوطه . روي هندپیس را فشار دهید triggerدکمه . در این هنگام نمی توانید پارامترها را تغییر دهید

تعداد کل پالس ها و تعداد پالس . می دهد "بیپ"صداي  buzzerده و طبق پارامترهاي تنظیم شده فلش ز

 triggerهنگامی که دستتان را از روي دکمه . هاي درمان جدید، بر روي صفحه نمایش یکی یکی زیاد می شود

دکمه . هندپیس بر می دارید،  فلش زدن متوقف می شود  را فشار دهید تا

شود؛ حالتی که می توانید در آن پارامترهاي درمان را در صورت  (standby)سیستم وارد حالت آماده به کار 

  . نیاز تغییر دهید

روي دکمه بازگشت  )4  . کلیک کنید تا به صفحه انتخاب حالت عملکرد باز گردید

 Elightحالت 

را فشار داده و سپس با کلیک بر  Elight  :روي وارد حالت انگلیسی شوید

  

  

  

  

  

  

  

  

  4شکل 

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  5شکل 

  :توجه

را می دهد که نشان دهنده کم بودن  ”xx 1 xx“وقتی گردش آب دچار مشکل می شود، سیستم پیغام خطاي 

. یا خالص نبودن آب بوده و در نتیجه ي آن دستگاه نمی تواند در حالت نرمال کار کند

  شکل 

بود، به معنی آن است که آب ابداً  "0"اگر . در صفحه عملکرد دستگاه، میزان واقعی جریان را نشان می دهد

  . خالص نیست

، سیستم )درجه سانتی گراد است 50این دما برابر (اگر دماي کارکردي، بیشتر از دماي هشدار تنظیم شده باشد 

که دما بیش از حد باال بوده و براي درمان مناسب را نشان می دهد به این معنی  ”xx 4 xx“پیغام خطاي 

  . نیست

  :IPLتنظیم انرژي                                                           :RFتنظیم انرژي 

  

  

  

  . را براي کم کردن فشار دهید “-“را براي زیاد کردن و  ”+“



 :تنظیم پارامتر

  

  )15تا  1(تعداد پالس ها 

  )میلی ثانیه 30تا  1(پالس  عرض اولین

  )میلی ثانیه 50تا  5(تأخیر اولین پالس  

  )میلی ثانیه 30تا  1(عرض دومین پالس   

  )میلی ثانیه 50تا  5(تأخیر دومین پالس  

  )ثانیه 3تا  1(زمان بین دو فلش پشت سر هم 

  .، پارامترهاي باال را تغییر دهید“-“و  ”+“با کلیک بر روي 

دکمه ي روي . نیازي به روشن کرن هندپیس نیست. را تنظیم کنید RFتنها انرژي : "RFتنها "مدل  .1

 .خارج شده و می توانید درمان را انجام دهید RFانرژي . هندپیس را فشار دهید

هندپیس را روشن کنید . را تنظیم کنید IPLانرژي . بگذارید "صفر"را روي  RFانرژي : "IPLتنها "مدل  .2

 .  آغاز شود IPLفشار دهید تا درمان  و دکمه روي آن را

هندپیس را روشن کره و دکمه روي آن . را تنظیم کنید IPLو  RFانرژي مناسب براي : "Elight"مدل  .3

 . را شروع کنید Elightرا فشار دهید تا درمان 

را در صفحه عملکرد فشار دهید و سپس به صفحه ي تنظیم           دکمه تنظیم: تنظیم پارامترها .4

 .  پارامتر بروید

  

 

  

  

  

  



  دکمه. این صفحه به منظور تنظیمات اضافه براي همان عرض پالس از پیش تعیین شده در نظر گرفته شده است

اگر جریان آب . تنظیم می شود 10تا  0براي تنظیم جریان آب است که بین 

  .  ظاهر خواهد شد ”xx 1 xx“ظیم شده باشد، هشدار کمتر از این مقدار تن

  . لطفا مقدار هشدار جریان آب را تغییر ندهید: توجه

دکمه   . را فشار داده تا پارامترهاي تغییر داده شده را ذخیره کنید و به صفحه قبل بازگردید

  . را فشار دهید تا بدون ذخیره پارامترهاي تغییر داده شده، مستقیماً به صقحه قبل باز گردید        دکمه 

: نمایش شمارنده Total“. دکمه نمایش شمارنده است

Counter”  براي شمارش کل و“Clear” با فشار دادن . براي شمارش درمان جدید است“Clear”  می توانید

  . شمارش درمان جدید را پاك کنید

  

دکمه اطالعات سیستمی است که براي نمایش  : نمایش اطالعات سیستمی

  : تمامی اطالعات هشداري مورد استفاده قرار می گیرد؛ شامل

xx 1 xx :گردش آب دچار مشکل شده است.  

xx 2 xx : کنید استارتآن را و دوباره را متوقف کرده احتراقدر این صورت الزم است ( زنون احتراقخطا در.(  

xx 3 xx :شارژ دستگاه به پایان نرسیده است.  

xx 4 xx :دماي آب بیش از حد مجاز شده است و براي ادامه درمان مناسب نیست.  

xx 5 xx:  دسترسی به میزان دما با خطا مواجه شده است .  

احتراق و دکمه  از چپ به راست، دکمه شارژ : نمایش وضعیت سیستم

  . هستند

             اگر احتراق المپ زنون موفقیت آمیز باشد، دکمه احتراق کلیک می کنید،  وقتی بر روي: دکمه احتراق

  . ظاهر می شود

و هنگامی که کار شارژ به پایان پس از احتراق موفقیت آمیز المپ زنون، دستگاه شارژ شده : دکمه شارژ کامل

  .را خواهید دید                    رسید، دکمه



 ”standby“را فشار دهید و به حالت  ”work“پس از تنظیم پارامترهاي مناسب براي درمان، : آغاز به کار

  : هنگامی که کار احتراق و شارژ به پایان رسید، دکمه اي که می بینید، به این صورت خواهد بود. بروید

  

روي  triggerدکمه . ا را تغییر دهیددر این زمان نمی توانید پارامتره. حالت درمان می شودسپس سیستم وارد 

هندپیس را فشار دهید و می بینید که هندپیس مربوطه طبق پارامترهاي تنظیم شده فلش زده و صداي بیپ به 

. تعداد کل شات ها و شات هاي درمان جدید با فلش زدن، روي صفحه نمایش باال می روند. گوش می رسد

را فشار دهید تا به  ”standby“دکمه . دن متوقف می شودرا رها کردید، فلش ز triggerوقتی دکمه 

“work” سیستم وارد حالت آماده به کار شده و می توانید در صورت نیاز پارامترها را تغییر . دتغییر وضعیت ده

  . دهید

  . خودداري کنید ”work“اگر دستگاه در حال فلش زدن نیست، از توقف به مدت طوالنی در وضعیت : توجه

. سیستم به صفحه اولیه باز می گردد. کلیک کنید وقتی درمان کامل شد، بر روي : خاموش کردن

  . در این حالت خاموش کردن دستگاه با چرخاندن سوئیچ کلیدي بالمانع است

  . در حال کار دستگاه، آن را خاموش نکنید: توجه

  


