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  : اخطارها و هشدارها  -

  .اوسینا صورت میگیرددر هنگام استقرارسیستم ، تمامی مراحل نصب و راه اندازي سیستم توسط کارشناسان شرکت 
 

  درصورت استفاده صحیح  ازسیستم ،  بگونه اي که درشرایط نگهداري ازدستگاه  ذکرشده است  سیستم فوق اززمان
  
  .نصب شامل یکسال گارانتی وده سال خدمات پس ازفروش خواهد بود 

 
  . جهت هر گونه سرویس و خدمات ، فقط ، با شرکت اوسینا تماس حاصل فرمایید 

  
  جهت  استفاده از سیستم  ،  به کاتالوگ راهنماي فارسی آن  ، که توسط شرکت اوسینا در اختیارکاربر قرار داده 

  
  .میشود مراجعه نمایید 

   .اییدنمکامپیوتر را روشن  سپس و ،  ابتدا سایر دستگاه ها را روشن نمایید در هنگام روشن کردن سیستم 

          .  وسپس سایردستگاه ها را خاموش نمایید  ا کامپیوتررا خاموش نماییدابتد  ،درهنگام خاموش کردن سیستم 

  .  پس از روشن کردن هیچ وسیله اي را جابجا نکنید ، تکان ندهید و یا وسیله اي را به پورت  داخل وخارج ننمایید

   .جابجا کرد همه تجهیزات قبل از روشن شدن اسمبل شوند و بعد از خاموش کردن می توان آنها را  

  ثانیه باشد ، در غیر اینصورت ممکن است به   30فاصله بین هر بار خاموش و روشن کردن سیستم  نباید کمتر از

  . سیستم آسیب برسد 

  .قطعات سخت افزاري ازگنجایش وظرفیت باالیی برخوردارند و به ندرت دچار مشکل و یا ازدست دادن فایلی میشوند

  .اگرچه نسبت بروز نقص پایین است ولی غیر ممکن هم نیست . قابل دسترسی می باشند بزرگترین فایلها براحتی 

  .از این رو در نگهداري آن باید بسیار توجه داشته باشیم و سیستم را از گرد و خاك و آلودگی محفوظ بداریم 

   .نرمال خود خارج  شود سیستم توسط کاربر باز نشود زیرا ممکن است از عملکرد،هرگز جهت تغییرات و یا تعمیرات 

  .فالپی دیسک را تغییر و تعویض نکنید  *

   .، تهیه کنید    Back upاز اطالعات خود ، *

  .یید ابراي مقاصد دیگر ، استفاده ننماز دستگاه *
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  .ها استفاده نکنید   Deviceهمزمان از   Scan, MRIدر طول زمان استفاده از دستگاه هایی چون  *
  

  : دستور العملهاي نگهداري از سیستم 

 

:تست روزانه   

.                                               قبل از استفاده از مانیتور نکات زیر را چک نمایید   

.                                 تجهیزات را از نظر مکانیکال چک نمایید که خرابی وجود نداشته باشد   

.بخشهایی از سیستم که قابل رویت هستند ، همجنین ملحقات و کابل ها را نیز چک نمایید بررسی   

.به نوسانات و تغییرات منابع تامین ولتاژ در محل بسیار توجه نمایید   

 اگر چنانچه هر گونه نشانه اي حاکی از صدمه دیدن و یا خراب شدن  دستگاه به نظر می آید ، جهت مانیتورینگ 

ما بهترین راه حل را جهت کسب رضایت. ي از آن استفاده نشود و با شرکت اوسینا تماس حاصل نمایید هیچ بیمار  

  .شما در اختیارتان می گذاریم 

  
  :حمل و نقل و جمع آوري دستگاهها 

  
  را به شیوه اي مناسب بسته بندي نمایید و در جایی ، آنها اگر تجهیزاتی را براي مدتی طوالنی استفاده نخواهید کرد 

  
  .به دور از گردو غبار و گاز هاي خورنده نگهداري نمایید  

  
  درجه سانتیگراد  10 _  40:   دماي محیط  
  %80 <: درصد رطوبت 

  .در جابجا کردن مانیتورها و سایر تجهیزات آنها را با فشار و ضربه دچار آسیب ننمایید 
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  - شرایط محیط:

 

  درجه سانتیگراد  5 ~40   :رنج دماي محیط  – 1

  %30 ~%  80:    درصد رطوبت  – 2

  .اتاق کامپیوتر را تمیز نگهدارید  – 3

  .تغذیه ولتاژ ثابت می باشد ، تغذیه سیستم در طول مانیتورینگ نباید قطع شود : تغذیه  – 4

 سایر تجهیزات  مغناطیسی و میدان هاي الکتریکی ناشی ازمیدان هاي  از نزدیک بودن : جلوگیري از تداخل  – 5
هنگامیکه کامپیوتر درحال کارکردن می باشد از خاموش و روشن کردن مصرف .کنار کامپیوتر جلوگیري نمایید در 

  . هاي دیگر با قدرت زیاد پرهیز نمایید  کننده

  .استفاده ننمایید این وسیله را هرگز در محیط هاي سمی و یا گازهاي اشتعال آور  – 6

  .گیرنده ها باید در یک محیط جادار و مناسب و با امکان تهویه قرار گیرند   - 7

  

  -بازدیدهاي دورهاي : 
 

 هر یک سال یکبار ، یا بر اساس برنامه کالیبراسیون بیمارستان ، رسیدگی و چک کردن سیستم باید صورت پذیرد 

 پس از هر بار کالیبرلسیون و یا تعمیر ات  ، سیستم باید توسط شخصی کارشناس از سوي شرکت اوسینا ، از لحاظ 

. کیفی و سایر شرایط تست شود   
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  : تمیز کردن سیستم - 

  

  .قبل از تمیز کردن مانیتور را خاموش کنید و از برق بکشید 

  .را ازگرد و غبار پاك نمایید  سیستم  _      
  .هرگز از مواد پاك کننده خورنده استفاده ننمایید   _      

انجام داد و سپس آنرا خشک کرد  نشده زدودن و پاك کردن سطح وسایل را می توان با الکل اشباع  _
                                توصیه می شود که جهت جلوگیري از خراب شدن سیستم ها در بیمارستانها و نگهداري   _.

  .آنها ، برنامه اي جهت ضدعفونی کردن آنها وجود داشته باشد  والنی ترط
  .استفاده ننمایید ... هرگز از تمیز کننده هاي روان در قسمتهایی نظیر کانکتور ها و   _
  .هرگز از ماده ضدعفونی کننده استفاده ننمایید   _
  .نکند اجازه ندهید مایعی در داخل اجزا نفوذ   _
  .اجازه ندهید مایع تمیز کننده بر روي سطح اجزا باقی بماند   _
  .اجازه ندهید مایع تمیز کننده بر روي اجزا پاشیده و جاري شود   _
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  : عیب یابی سیستم 

  

  

 ردیف عارضه علت راه حل

   نمایید ،      کابل را دوباره وارد )  1

  Indicatorاگر    

 روشن نشد،  LCDروي       

       .  کابل را تعویض کنید       

 خط سیگنال را دوباره وصل کنید    )  2

        اگرهنوز مشکل وجود داشت         

      ،پورت خط     LCDخروجی شاید    

  .          سیگنال خراب شده باشد 

      را     LCDاگر مشکل باقی بود ، )  3

 . تعویض نمایید  

 کابل  ) LCD 1.بخوبی وصل نشده است  

  Hostو   LCDخط سیگنال بین )  2
  .نیست  لبخوبی متص

3 (LCD   خراب شده است.  
 

   PCهنگامیکه 
  روشن میشود ،

Display 
ی نم    نشان 

   دهد ، ولی
Host   

بخوبی کار 
   میکند 

  
  

 

 
 
 
 
1  

1 (Visual card   ،را خارج نمایید  
Gold figure           را پاك کنید  

اگر .نمایید   ودوباره وارد         
  باقی بود ،آنرا تعویض        مشکل

  .کنید 
2  (Memory bar  ،را خارج کنید  

Gold figure         را پاك
اگر . کنید   دوباره وارد      نمایید    
 Visualباقی بود        مشکل  

card   
  .را تعویض نمایید       

3(CPU    را دوباره جا بزنید      .   

 هم    CPUبود و اگرمشکل باقی     

یک بوق طوالنی و دو بوق کوتاه از   )1
Host       است این معنی ،به  

     Visual card   خراب است.  
بوقهاي طوالنی بمعناي پر شدن )  2

  .است          حافظه  
هیچ صدایی ندارد ، بمعناي خراب ) 3

 شدن 

Main board       ویاCPU   است.  

Display   نشان
 نمیدهد   و

Host   نیز شروع
  .به کار نمی کند 

  

  
  
 
 
  
  
2 
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              Main boardسالم بود    

  .را تعویض نمایید      
  

 1( Display Properties      را باز 

  را      Screen Saverکنید ،        

  .ببندید        
  
 Powerهمه تنظیمات ) 2 

Management          
  .کنید   Neverرا        

  

  . چک شود   Screen Saverتنظیمات ) 1

   Power Managementتنظیمات ) 2

  .است   نا مناسب    

 

  Runپس از
  کردن  ، 

Black Screen 
  .رخ میدهد 

  Cursorفقط 
به عقب حرکت 

  .می کند 

 
 
3  
 

1 (Color quality  16را برابر        

  .کنید   بیت تنظیم   
2 (Resolution   برروي  

     728by    1024   تنظیم شود.  
3 (appearance      را مطلبق     

    Windows  استاندارد                
  .تنظیم نمایید      

  

Color  Setting  ( 1 تنظیمات رنگ ،  
2  (Resolution Setting   
3  (Font  Setting  

Display   در
رنگ و سایز و 

  ... تایپ و 
  .مشکل دارد 

 
 
  
4 
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        75را بر روي   refreshنسبت  )1

 .تنظیم کنید  هرتز

  اگر مشکل باقی است و به نظر) 2

      است ،آنرا        LCDرسد از  می     

  .تعویض نمایید 

  

  

   

 

کم   Refresh   ،LCDسرعت  )1
 . شده است 

2( LCD    خراب شده است.  

Display  
Flash    هاي

 کمرنگی نشان   

  .میدهد 

 
 
5 

1(Resolution   728را برروي        
by     1024  تنظیم کنید.  

2(Property of Taskbar   را بر     
  .تنظیم کنید    Auto hideطبق 

  

1  (Resolution Setting   
2  (Task bar Setting  

سیستم مرکزي 
نمی  کامل نشان

  .دهد 
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 فالپی را از فالپی درایو خارج     )  1

  .نمایید       
  

  .فالپی در درایو مانده است ) 1
  

  restartبعد از  
  Stopکردن ، 
  . میکند 

  
7 

     از یک آنتی ویروس جهت  پیدا    ) 1

            کشتن آنها استفاده    کردن و 

     است در      این اتفاق ممکن .نماید

      اثر نصب سایر نرم افزارها بر      

  .روي این سیستم باشد 

         Bad Trackمطمِِئن شوید که ) 2

  .یسک وجود ندارد  در هارد د

  

  .ویروسی شده است )  1
2  (Bad Traks   در هارد دیسک وجود 

  .دارد       

در هنگام وارد 
شدن 

Welcome 
Screen  زمان

زیادي طول 
  .میکشد 
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  8تا  1مراجعه شود به موارد ) 1
  8تا  1مراجعه شود به موارد ) 2
  .دوباره درایور را نصب کنید ) 3

  .ویروسی شده است ) 1
2Bad Tracks (  در هارد دیسک است.  
  .درایور خراب است ) 3

سیستم آهسته 
Run   میشود و

در پایان آهسته 
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  فضاي پر شده را پاك نماید تا   ) 4

  .ایجاد شود  فضاي خالی      
  

  .میشود  Down  .وجود ندارد فضاي کافی در دیسک ) 4

  .ماوس و کیبرد را عوض نمایید ) 1
    درایو پرینتر را دوباره نصب     ) 2

   مشکل باقی بود ،      نمایید ،اگر   

  .پرینتر را عوض کنید   
  .را عوض نمایید   Powerکابل ) 3
  

  .مشکل دارد ماوس یا کیبورد ) 1
  .پرینتر مشکل دارد ) 2
3Power (  کهنه شده است.  
  

یکی از وسایل 
خارجی قفل می 
  کند مانند پرینتر
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   8تا 1مراجعه شود به موارد ) 1
کار نمی کند ،   CPUاگر فن ) 2

  .تعوض نمایید     آنرا  
  Visual card chipاگر فن ) 3

نمی کند آنرا تعویض نمایید      کار   
.  

  

  .ویروسی شده است ) 1
2 (CPU   بیش از حد داغ شده است.  
3(Visual card chip   بیش ازحد ،

 .شده است     داغ   

سیستم 
خودبخود 
restart   

میشود و یا 
  ناگهان صدا 

  .بلند می دهد 
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  Displayسوییچ روشن شدن ) 1
  .بزنید      را    

از سیستم مرکزي خارج شوید و ) 2
regedit .exe      راRun     کنید  

 Creatسپس پاك کنید کلید    

Inc         در پایین  را 

HKEY-LOCAL-    
MACHINE\SOFTWARE.  

صفحه نشاندهنده سیگنال خاموش ) 1
  است 

  
    Logon formاشتباه در ) 2

سیگنال نشان 
  داده نمی شود

و مقدار عددي 
  .هم ندارد 
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  .را عوض کنید   Comخط ) 1
نصب   MOXAچک کنید ، دراو ) 2

را   MOXA card Slotشده ، یا 
  .عوض کنید 

   ،    Slotاگر بعد ازعوض کردن ) 3

  .دارد بود یونیت ایراد مشکل   

  .ایراد دارد   Comخط ) 1
2MOXA card(  ایراد دارد .  
  .یونیت نمی تواند به شبکه وصل شود )3

سیگنال نشان 
داده نمی شود 

ولی مقدار 
عددي نشان 
  داده می شود 
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1 (Figuration   را دوبارهRun      

  .کنید     
لطفاً به یاد داشته باشید ،      

  .انتخاب کنید  بیمار ر ا     شماره    

  
  
  

  انتخاب و آرایش نامنظم  -1
  
  
  

 
  

  شماره بیمار
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  کنید، و  restartکامپیوتر را ) 1
      Runفقط  نرم افزار سنترال را    

  .کنید    
     2لطفاً مراجعه شود به راه حل ) 2

   13شماره     

  
1 (Com   مناسب نیست.  
2 (MOXA card   ایراد دارد .  
  
  

 
سیستم در 

Com Error  
  می دهد 

 
 

  
  
15 

 

 

 


