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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτό το εγχειρίδιο ισχύει για όλα τα KanMed Baby Warmer του µοντέλου
KBW50 που αναγνωρίζονται απο τις γαλάζιες λαστιχένιες άκρες στη µονάδα ελέγχου.
Το εγχειρίδιο αυτό περιλαµβάνει σηµαντικές πληροφορίες ασφαλείας και πρέπει να
διαβαστεί προσεκτικά και να κρατηθεί για µελλοντική ανάγκη.
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1 ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΟΠΟΥ ΤΟ ΒΡΕΦΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΧΡΕΙΑΣΤΕΙ ΠΡΟΣΘΕΤΗ
ΘΕΡΜΑΝΣΗ.

1.1
•
•
•
•
•

Νεογνά που για διάφορους λόγους έχουν απώλεια θερµοκρασίας µετά τον τοκετό και
χρειάζονται άµεση επαναφορά της κανονικής θερµοκρασίας τους.
Μετά απο Καισαρική.
Χαµηλού βάρους ή πρόωρα νεογνά που δεν απαιτούν άλλα βοηθήµατα της Μονάδας
Εντατικής Θεραπείας.
Σε τράπεζα ανάνηψης ή εξεταστική τράπεζα για παροχή θερµότητας από την επιφάνεια
τους.
Σε χώρους µε χαµηλές θερµοκρασίες

1.2
•

•

Κατά την µεταφορά του µέσα σε ασθενοφόρο (οδική ή εναέρια)

Tο KanMed Baby Warmer µπορεί να λειτουργήσει µέσω µπαταρίας 12 - 24 Volt. Κατά τη
µεταφορά θα κρατήσει ζεστό το βρέφος και θα παρέχει µαλακή, άνετη και απορροφητική
στήριξη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν λειτουργεί µε µπαταρία 12V η παροχή θερµότητας είναι µειωµένη.
βλέπε παράγραφο 4.3 και 5.5

1.4
•

Κατά την µεταφορά του νεογνού µέσα στο Νοσοκοµείο

Εάν το βρέφος είναι σκεπασµένο µε κανονικό κάλυµα, η θερµοκρασία του νερού θα πέσει
0
περίπου µόνο κατά 1.5 C ανά ώρα όταν έχει διακοπεί η ηλεκτρική παροχή.

1.3
•

Αίθουσες Τοκετού

Στούς θαλάµους επιτρέπει σε περισσότερα βρέφη να παραµείνουν µε
τις µητέρες τους.

Τα "ενδιάµεσου βάρους" βρέφη, που είναι µεταξύ 2000 και 2500 γραµµαρίων, γεννηµένα
µεταξύ της 35 – 38 εβδοµάδας εγκυµοσύνης, συχνά δεν µπορούν να διατηρήσουν κανονική
θερµοκρασία σώµατος τις πρώτες µέρες απο την γέννηση τους. Το KanMed Baby Warmer
τα κρατά σε κανονική θερµοκρασία και τους επιτρέπει να παραµένουν µε τις µητέρες τους.
Τα ανήσυχα βρέφη µπορεί συχνά να βρούν στο KanMed Baby Warmer ένα άνετο
περιβάλλον που να τα ανακουφίζει και να τα ηρεµεί αντικαθιστώντας την ταλαιπωρηµένη
µητέρα αφού παρέχει παρόµοια ζεστασιά και θαλπωρή.
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1.5
•
•
•

•

Μονάδες Εντατικής Θεραπείας Νεογνών

Το KanMed Baby Warmer µπορεί να χρησιµοποιηθεί για την µείωση του χρόνου που
απαιτείται για το βρέφος να παραµείνει στην θερµοκοιτίδα.
Το KanMed Baby Warmer µπορεί να ανικαταστήσει τη θερµοκοιτίδα όταν το βρέφος
χρειάζεται µόνο θερµότητα και µειωµένη παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών.
Πολύ χαµηλού βάρους βρέφη (600 - 1000 gram) µπορεί να παρουσιάζουν πρόβληµα στη
διατήρηση της κανονικής θερµοκρασίας ακόµη και µέσα σε θερµοκοιτίδα (ειδικά στις
παλαιότερες µονάδες µονού τοιχώµατος). Τοποθετώντας το KanMed Baby Warmer µέσα
στη θερµοκοιτίδα θα βοηθήσει στην απόκτηση και διατήρηση της σωστής σωµατικής
θερµοκρασίας. Πάντοτε να συµβουλεύεστε το κατασκευαστή ή και τον τεχνικό του
Νοσοκοµείου πρίν προβείτε σε αυτή την ενέργεια. Κάποιες µοντέρνες θερµοκοιτίδες θα
σηµάνουν συναγερµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η λειτουργία και η ρύθµιση της θερµοκρασίας του KanMed Baby Warmer
δεν επηρρεάζεται απο την θερµοκοιτίδα.
Βρέφη που χρειάζονται απαλή και ζεστή υποστήριξη, για παράδειγµα βρέφη που πάσχουν
απο υδροκεφαλισµό, κατάγµατα ή κεφαλγίες µετά τον τοκετό µε κουτάλες ή αναρροφητικό
εµβρυουλκό, πόνους απο κωλικούς, κλπ.

1.6
•
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Φωτοθεραπεία

Εάν το βρέφος απο µια απλή Ηπατίτιδα δεν απαιτείται η µεταφορά του σε ΜΕΘ - Η
Φωτοθεραπεία µπορεί να γίνει στο KanMed Baby Warmer µε την χρήση ειδικού λαµπτήρα.
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2 Ο∆ΗΓΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Παρακαλώ διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο και θα διαπιστώσετε την ευκολία και ασφάλεια της
χρήσης του KanMed Baby Warmer 50W (KBW50)

2.1

Προορισµός

Ο προορισµός του KanMed Baby Warmer είναι η παροχή πρόσθετης θερµότητας σε βρέφη, η
διατήρηση τους σε φυσιολογική θερµοκρασία και/ή η επαναφορά της θερµοκρασίας σε
περίπτωση υποθερµίας. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί για την αντικατάσταση της άµεσης επαφής
µε την µητέρα. Μπορεί να χρησιµοποιηθεί σε κάποια βρέφη εναλλακτικά της θερµοκοιτίδας.
Το KBW50 έχει κατασκευαστεί µόνο για Νοσοκοµειακή χρήση.
Πρέπει να χρησιµοποιηθεί σύµφωνα µε της οδηγίες του εγχειριδίου, βάση της εφαρµοσµένης
κλινικής πρακτικής και µέσω ειδικευµένου προσωπικού.
Στη πρακτική του χρήση η τοποθέτηση και ο χειρισµός του KBW50 πρέπει είναι σύµφωνη µε τα
κεφάλαια 7 και 8.
Μόλις τεθεί σε λειτουργία το KBW50, το υδρόστρωµα πρέπει να θερµανθεί στην
επιλεγµένη θερµοκρασία πρίν τοποθετηθεί το βρέφος.

2.2

Επεξήγηση των συµβόλων
Ελέγχετε τις οδηγίες χρήσης !

KBW50

KanMed Baby Warmer 50W
Κίνδυνος έκρηξης εάν χρησιµοποιηθεί κατά την παρουσία εύφλεκτων αερίων

Βαθµός προστασίας BF, ασφαλής βηµατοδότησης.

Επιλογή θερµοκρασίας
Πλήκτρο επιλογής θερµοκρασίας πέρα των 35 – 370C

Για αποσιώπηση του συναγερµού

για 10 λεπτά

Ενδειξη αυξηµένης θερµοκρασίας
Ενδειξη απόκλισης της θερµοκρασίας του νερού περισσότερο απο +/- 1 oC απο τη
επιλεγµένη θερµοκρασίας.

H2 O

Ενδειξη απώλειας ή κακής τοποθέτησης του υδροστρώµατος
Ενδειξη κακής λειτουργίας του θερµαντικού στρώµατος.
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Οδηγίες Χρήσης 5

Πιστοποιηµένο απο την SEMKO σύµφωνα µε τα EN601, EN601-1-2 en
EN601-3-35

CE0413

Πληρεί τις προδιαγραφές MDD93/42 ECC and EMC Directive 89/336/EEC

Τεχνικό πρόβληµα στη Μονάδα Ελέγχου

60
60

o

Μηχάνηµα καθαριζόµενο σε µέγιστη θερµοκρασία 60 0C

o

Φυγοκέντριση (στήψιµο) σε χαµηλή ταχύτητα

Φυγο κεντρικό στέγνωµα µέγιστη ∆εν επιδέχεται στεγνό καθάρισµα

I
O

Εν λειτουργία (ON)
Εκτός λειτουργίας (OFF)
Εν αναµονή

Μπαταρία

Σύνδεσµος δυνατότητας γείωσης
Συνεχές ρεύµα
Εναλασσόµενο ρεύµα
Στεγανότητα IPX 1
Αδιαβροχοποίηση IPX 7
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2.3 Επεξήγηση των σχεδίων πάνω στο Θερµαντικό
Στρώµα και το
Υδρόστρωµα
Οι κάτωθι αριθµοί ανταποκρίνονται στους αριθµούς που βρίσκονται δίπλα σε κάθε
σχέδιο πάνω στο Θερµαντικό Στρώµα και στο Υδρόστρωµα. ∆είτε ακόµη το σχέδιο 1 +
2 στην επόµενη σελ.
1

Το Θερµαντικό Στρώµα BW-50-002 µπορεί να συνδεθεί µόνο στην Μονάδα
Ελέγχου BW-50-020.

2

Ποτέ µην τοποθετείτε ένα βρέφος απ’ευθείας πάνω στο Θερµαντικό Στρώµα.

3
Tο Θερµαντικό Στρώµα πρέπει να µπαίνει µέσα στην θήκη κάτω απο το
Υδρόστρωµα.
Το βρέφος θα τοποθετηθεί πάνω στο Υδρόστρωµα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Υδρόστρωµα µε το Θερµαντικό στοιχείο κανονικά τοποθετείται
µέσα στη θήκη του KanMed Baby Nest™ (βλέπε παράγραφο 4.6) . Το βρέφος
τοποθετείται στο προετοιµασµένο στρώµα όταν έχει φθάσει στην επιλεγµένη
θερµοκρασία.
4

Το σωστό ύψος ή η ποσότητα νερού επιτυγχάνεται µε το γέµισµα του
υδροστρώµατος έως το σηµειωµένο επίπεδο. Βλέπε Σχ. 2 εικόνα 9 και 10 και
κάτωθι τους κείµενο.

5

Tο Θερµαντικό Στρώµα πρέπει να µπαίνει µέσα στην θήκη κάτω απο το
Υδρόστρωµα µε τις απεικονίσεις πρός το Υδρόστρωµα. Αυτό επιτυγχάνεται
εύκολα εάν το Υδρόστρωµα τοποθετηθεί ανάποδα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια.
Βλ. σχ. 2. εικόνα 13

6

Tο Θερµαντικό Στρώµα και το Υδρόστρωµα να µην εκτίθονται σε αιχµηρά
αντικείµενα

7

Για καθαρισµό και απολύµανση διαβάστε τις παραγράφους 10.1.2 και 10.1.3

8

Το Θερµαντικό στρώµα πρέπει να φυλάσεται είτε επίπεδο ή τυλιγµένο µε
διάµετρο τουλάχιστον 10 cm. Μην το διπλώνετε.

9

Το σηµειωµένο επίπεδο στο Υδρόστρωµα δείχνει την κανονική ποσότητα νερού
που δίνει την κανονική απαλότητα και το σωστό ύψος νερού. Εάν απαιτείται
σκληρότερο στρώµα µπορείτε να προσθέσετε νερό πάνω απο το σηµάδι ή να
γεµίσετε το στρώµα.

10

Τοποθετείστε το στρώµα σε όρθια θέση και γεµίστε το µε τον εσώκλειστο
σωλήνα παροχής. Οταν το νερό φθάσει το σηµάδι πλήρωσης, προσθέστε το
Aντιµηκυτισιακό προσεκτικά µέσα απο την οπή έγχυσης ή τον σωλήνα
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παροχής. Ακολουθείστε µε προσοχή τις οδηγίες στη συσκευασία του Aντιµηκυτισιακού.
Εάν το Aντιµηκυτισιακό µπέι πρώτο θα δηµιουργηθεί αφρός δυσχερένοντας τη
διαδικασία πλήρωσης !
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για αποφυγή συσώρευσης πίεσης αέρα κατά την πλήρωση του
στρώµατος, µία απο τις δύο κάτωθι µεθόδους µπορεί να χρησιµοποιηθεί.
1
Μην πιέσετε δυνατά τη θηλή του σωλήνα παροχής µέσα στην οπή
έγχυσης αλλά κρατείστε τη σε θέση που επιτρέπει τη διαφυγή του αέρα.
2
Αφαιρέστε το περισσότερο αέρα απο το στρώµα πρίν το γέµισµα µε
το να το τυλίξετε σφικτά. Μην αφήσετε το ρολό µέχρι να τοποθετήσετε τη
θηλή του σωλήνα σφικτά.
11

5
6
7

Tοποθετείστε το Υδρόστρωµα σε επίπεδη επιφάνεια και ανασηκώστε την οπή παροχής
5 µε 10 cm. Πιέστε τις φυσαλίδες του αέρα πρός την οπή κατ’επανάληψη έως ότου όλες
οι µεγάλες φυσαλίδες αφαιρεθούν.
Χαµηλώστε την οπή παροχής πιέζοντας το Υδρόστρωµα έτσι ώστε ο αέρας να µην
µπορεί να εισέλθει και βάλτε το πώµα
Τοποθετείστε το θερµαντικό στρώµα µέσα στο Υδρόστρωµα. Ο ευκολότερος τρόπος
για να γίνει αυτό είναι γυρίζοντας το Υδρόστρωµα ανάποδα.
Το Θερµαντικό στρώµα και το Υδρόστρωµα µπαίνουν µέσα στη Βρεφική Φωλιά της
KanMed σύµφωνα µε τις οδηγίες που συνοδεύουν τη Βρεφική Φωλιά

Σχέδιο 1. Εικόνες πάνω στο θερµαντικό στρώµα BW-50-002

Σχέδιο 2. Εικόνεςπάνω στο Υδρόστρωµα BW-50-003
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2.4
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Γενικές Οδηγίες Ασφαλείας

∆ιαβάστε αυτό το εγχειρίδιο χρήσης προσεκτικά
Ελέγχετε κάθε φορά ότι η µονάδα όταν ξεκινά κάνει τον αυτόµατο έλεγχο όπως περιγράφεται
στη παράγραφο 9.2.1. Εάν ο αυτόµατος έλεγχος δεν γίνεται όπως περιγράφεται, δώστε τη
µονάδα σε ειδικευµένο τεχνικό.
Μην διπλώνετε το θερµαντικό στρώµα – µπορεί να τσακίσει το θερµαντικό έλασµα.
Εάν το θερµαντικό στρώµα είναι κοµµένο ή τρυπηµένο απο αιχµηρό αντικείµενο µπορεί να
σπάσει ή επηρρεαστεί το θερµαντικό έλασµα και έτσι να προκαλέσει συναγερµό.
Χρησιµοποιείτε το θερµαντικό στρώµα BW-50-002 µόνο µε την µονάδα ελέγχου BW-50-020.
Μην τραβάτε το καλώδιο του θερµαντικού στρώµατος ούτε να το χρησιµοποιείτε για τη
µεταφορά του.
Για να µεταφέρετε τη µονάδα βεβαιωθείτε ότι έχει συσκευαστεί σωστά.
Η χρήση του να γίνεται µόνο στο Νοσοκοµείο και απο ειδικευµένο προσωπικό

2.5
•
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Οδηγίες Ασφαλέιας για το KanMed Baby Warmer 50W

Πάντα να γεµίζετε το Υδρόστρωµα στο απαιτούµενο επίπεδο πρίν µπεί σε χρήση η µονάδα.
0
Προτείνεται η χρήση χλιαρού νερού γύρω στους 35 C.
Αντικαθιστάτε το Υδρόστρωµα κάθε 3 χρόνια.
Πάντοτε να τοποθετείτε το θερµαντικό στρώµα µέσα στη θήκη του Υδροστρώµατος πρίν
θέσετε τη µονάδα σε λειτουργία.
Βεβαιωθείτε ότι η πλευρά του θερµαντικού στρώµατος µε τις οδηγίες είναι γυρισµένο προς το
Υδρόστρωµα.
Βεβαιωθείτε ότι υπάρχουν τουλάχιστον δύο οπές στη επιφάνεια του κρεβατιού. Εάν είναι
εφικτό περάστε το καλώδιο σύνδεσης του θερµαντικού στρώµατος σε κατάλληλη οπή.
Τοποθετείστε µόνο ένα βρέφος τη φορά πάνω στο στρώµα.
Πάντα να τοποθετείτε το βρέφος µε το κεφάλι του πρός την κλειστή ηµικυκλική πλευρά της
Βρεφικής Φωλιάς KanMed.
Βεβαιωθείτε ότι το κορδόνι προσαρµογής βρίσκεται εξωτερικά της Βρεφικής Φωλιάς για
αποφυγή εµπλοκής του µε το βρέφος.
Ελέγχετε τακτικά την θερµοκρασία του νερού.
Ελέγχετε τακτικά τη θερµοκρασία του βρέφους.
Συνεχίστε την κατάλληλη παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών.
Εξωτερικοί παράγοντες θέρµανσης µπορεί να αυξήσουν τη θερµοκρασία πάνω απο την
επιλεγµένη τιµή και να ενεργοποιήσουν τον συναγερµό ∆T.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το κρύο Υδρόστρωµα ή το στρώµα που κρυώνει λόγο της επιλεκτικής
διακοπής λειτουργίας θα µειώσει και την θερµοκρασία του βρέφους. Παροµοίως, ένα
πολύ ζεστό Υδρόστρωµα µπορεί να προκαλέσει πυρετό στο βρέφος.
Ελέγχετε την ακεραιότητα της Βρεφική Φωλιά KanMed ώστε να µην υπάρχει διαρροή του
εσωτερικού υλικού.
Για αποφυγή διαρροής του εσωτερικού υλικού λόγο φθοράς του εξωτερικού υφάσµατος, τα
µέρη της Βρεφική Φωλιά KanMed που περιέχουν εσωτερικά υλικά πρέπει να αλλάζονται
µετά απο ένα χρόνο χρήσης το περισσότερο.
Οταν παραδίδεται µια µονάδα, αυτή είναι καθαρή απο το εργοστάσιο αλλά όχι
αποστειρωµένη. Παρακαλούµε να καθαρίζετε τη µονάδα σύµφωνα µε τους κανονισµούς του
Νοσοκοµείου.

KanMed Baby Warmer 50W
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3 ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ - ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ
Μια πλήρης µονάδα KanMed Baby Warmer συνήθως αποτελείται απο τα είδη που αναφέρονται
κάτωθι. Εάν τα είδη είναι διαφορετικά παρακαλούµε για τον έλεγχο της παραγγελίας σας.
Ελέγχετε επίσης και για ζηµιές απο την µεταφορά. Κρατείστε τα υλικά συσκευασίας για κάποιο
διάστηµα, σε περίπτωση που χρειαστεί ξανά η µεταφορά την µονάδας.

Είδος
Μονάδα Ελέγχου BW50
Θερµαντικό Στρώµα BW50
Υδρόστρωµα
Βρεφική Φωλιά της KanMed
Σωλήνας παροχής
Aντιµηκυτισιακό υλικό
Καλώδιο
Εγχειρίδιο χρήσηςl

Παρακαλούµε Σηµειώστε

∆ιάφορα είδη διαθέσιµα
∆ιάφορα είδη διαθέσιµα

∆ιάφορα είδη διαθέσιµα
∆ιαθέσιµο σε διάφορες γλώσσες
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4 ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Το KanMed Baby Warmer αποτελείται βασικά απο 4 τµήµατα :
Τη Μονάδα Ελέγχου, το Θερµαντικό Στρώµα Heating, Υδρόστρωµα και η Βρεφική Φωλιά
KanMed.
Το Υδρόστρωµα γεµίζεται µε χλιαρό νερό, το Θερµαντικό Στρώµα εισέρχεται στην θήκη του
Υδροστρώµατος και το Υδρόστρωµα τοποθετείται στη Βρεφική Φωλιά KanMed. Tο
προετοιµασµένο Στρώµα µπαίνει τότε σε κανονικό βρεφικό κρεβάτι. Η Μονάδα ελέγχου
συνδέεται µε το θερµαντικό στρώµα και το ηλεκτρικό ρεύµα ενώ κρεµάται σε ασφαλές µέρος και
µπάινει σε λειτουργία. Το KanMed Baby Warmer είναι έτοιµο τώρα για χρήση.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο βρέφος τοποθετείται πάνω στο υδρόστρωµα αφού το νερό έχει φθάσει
στην επιθυµητή θερµοκρασία.

4.1 Η Μονάδα Ελέγχου
Η Μονάδα Ελέγχου είναι µια γερή κατασκευή µε προστατευκό πλαίσιο απο καουτσούκ
(καλύπτει τα άκρα).
Το χερούλι είναι σχεδιασµένο για την ασφαλή τοποθέτηση της Μονάδας Ελέγχου στην άκρη του
κρεβατιού ή το πλαίσιο του.
Ενας µικροεπεξεργαστής ελέγχει τη Μονάδα Ελέγχου και ρυθµίζει τη θερµοκρασία νερού στην
επιλεγοµενη τιµή. Ο µικροεπεξεργαστής ελέγχει επίσης τα συστήµατα ασφαλείας και τους
συναγερµούς και εξασφαλίζει την ένδειξη των διαφόρων συµβάντων.
O
O
O
Η θερµοκρασία νερού µεταξύ των 34 C και 38 C µπορεί να επιλεχθεί κατά 0.5 C.
Η πραγµατική και η επιλεγόµενη θερµοκρασία ενδεικνύεται απο LED's (Light Emitting Diode,
που ακολούθως ονοµάζεται λαµπτήρας). Η Μονάδα Ελέγχου µπορεί να συνδεθεί µε όλες τις
υπάρχουσες τάσεις και συχνότητες δικτύου ή να συνδεθεί µε µπαταρία απο 12 - 24 Volts.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οταν συνδέεται µε µπαταρία 12 Volt η δυνατότητα θερµανσης µειώνεται
σηµαντικά και µπορεί να µην επαρκεί για τη θέρµανση ενός κρύου Υδροστρώµατος στην
επιλεγόµενη θερµοκρασία στον προκαθορισµένο χρόνο. Βλέπε χαρακτηριστικά στις
παραγράφους 5.5 και 4.3.

Σχ. 3 Πρόσθιο τµήµα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

∆είκτες, µη
επιλεγόµενες θερµοκρασίες
Πλήκτρο ρύθµισης
θερµοκρασίας
∆είκτες,
Επιλεγµένες θερµοκρασίες
Πλήκτρο για ρύθµιση θερµοκρασίας
O
πέρα των 35 - 37 C
∆είκτης παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος
∆είκτης τροφοδοσίας απο µπαταρία
∆είκτες συναγερµού
On /Off, Πλήκτρο λειτουργίας
Πλήκτρο αποσιώπησης συναγερµού.
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Σχ. 4 Πίσω τµήµα
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

4.2

Υποδοχή για δυνατότητα
σύνδεσης της γείωσης
∆είκτης voltage
Υποδοχή ασφάλειας
Κλειδαριά υποδοχής
της ασφάλειας
Σύνδεσµος µε το
Θερµαντικό στρώµα
∆ιακόπτης ηλεκτρικής παροχής
Υποδοχή καλωδίου ρεύµατος
Σύνδεσµος για εξωτερική
µπαταρία

Yποστήριγµα

Για στήριξη µε ειδικούς σφιγκτήρες διατίθεται ένα ξεχωριστό εξάρτηµα στήριξης. Το
υποστήριγµα αυτό είναι κατασκευασµένο απο αλουµίνιο και µπορεί εύκολα να προσαρµοστεί σε
ήδη υπάρχοντες σφιγκτήρες ή άλλα εξαρτήµατα στήριξης. Το υποστήριγµα προσαρµόζεται στην
επιθυµητή θέση κάτω απο το χερούλι, άνω απο το χερούλι, ή στη θέση που βρίσκεται το
χερούλι. (Βλέπε σχ. 5)
Σχ. 5 Υποστήριγµα

4.3

Πληροφορίες για τους χρόνους θέρµανσης

Υπό φυσιολογικές συνθήκες η θερµοκρασία νερού αυξάνεται κατά 4OC περίπου ανά ώρα.
Ο όρος φυσιολογικές σηµαίνει ότι το Υδρόστρωµα έχει τοποθετηθεί σωστά στο Βρεφική Φωλιά,
πάνω απο το συνήθες στρώµα της κούνιας και έχει καλυφθεί απο µια κανονική παιδική
O
κουβέρτα. Η θερµοκρασία του δωµατίου είναι περίπου 22 C. Αλλαγή των συνθηκών µπορεί να
αλλάξει τον χρόνο θέρµανσης.
Για να το αποφύγουµε αυτό, ο συναγερµός ∆T ενεργοποιείται κατά τον χρόνο θέρµανσης. ο
συναγερµός αυτός αποσυνδέεται για τις 4 πρώτες ώρες, εκτός εάν έχει επιτευχθεί η επιλεγµένη
θερµοκρασία πρίν απο αυτόν το διάστηµα.
Σηµείωση: Εάν η Μονάδα Ελέγχου είναι συνδεδεµένη µε µπαταρία 12 Volt, ο χρόνος
θέρµανσης παρατείνεται µια και η δυνατότητα θέρµανσης είναι µειωµένη - βλ. κεφ. 5.5.
Σηµείωση: Αν για οποιονδήποτε λόγο το παλαιού τύπου υδρόστρωµα χρησιµοποιηθεί, η
O
µεγαλύτερη ποσότητα νερού θα µειώσει την δυνατότητα θέρµανσης κατά 3 C ανά ώρα
περίπου. (Με την Μονάδα Ελέγχου συνδεδεµένη σε ρεύµα πόλεως ή µπαταρία 24 Volt).
Aποφύγετε την σύνδεση µε µπαταρία 12 volt σε αυτή τη περίπτωση.
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Εάν το νερό για τους παραπάνω ή και άλλους λόγους δεν φθάσει την επιλεγµένη θερµοκρασία
µέσα σε 4 ώρες, ενεργοποιείται ο συναγερµός ∆T. Εάν συµβεί αυτό, κλείστε (OFF) την µονάδα
και ανοίξτε την (ΟΝ) ξανά για να θέσετε ένα νέο διάστηµα 4 ωρών. Αλλη µια λύση είναι - εάν
O
είναι εφικτό - να γεµίσετε το Υδρόστρωµα µε ζεστό νερό (περίπου 35 C) όταν ξεκινάτε. Μια
τρίτη λύση είναι να αφήνετε την µονάδα πάντοτε σε λειτουργία.

4.4

Το Θερµαντικό Στρώµα

Το Θερµαντικό Στρώµα είναι απόλυτα στεγανό και µπορεί να καθαριστεί µε όλα τα συνήθη υγρά
καθαρισµού. Καλύτερα να µην αποστειρώνεται σε κλίβανο. H τάση στο Θερµαντικό Στρώµα είναι
SELV (24V DC, Ασφαλής Εξαιρετικά Χαµηλή Τάση).
Ο ειδικός σχεδιασµός και η κατασκευή του Θερµαντικού Στρώµατος έχει µειώσει τα µαγνητικά
και ηλεκτρικά πεδία σε επίπεδα φυσιολογικού περιβάλλοντος και έτσι τα καθιστά ακίνδυνα. Το
Θερµαντικό Στρώµα είναι ακτινοδιαπερατό εκτός απο τους 3 αισθητήρες θερµοκρασίας που
βρίσκονται µέσα στο θερµαντικό στρώµα.
O
Ο ένας αισθητήρας περιορίζει τη θερµοκρασία του στοιχείου θέρµανσης στο µέγιστο των 43 C.
Ο δεύτερος αισθητήρας ρυθµίζει τη θερµοκρασία νερού στην επιλεγµένη τιµή.
Ο τρίτος αντιλαµβάνεται τη θερµοκρασία του νερού και, ανεξάρτητα απο τον µικροεπεξεργαστή,
θα τερµατίσει την θέρµανση και θα ενεργοποιήσει οπτικό και ηχητικό συναγερµό εάν για κάποιο
λόγο η θερµοκρασία ξεπεράσει τους 39.5OC. (Υπερθέρµανση)

Σχ. 6 Tο Θερµαντικό Στρώµα
1
2
3
4

Σύνδεσµος θερµαντικού στρώµατος
Φύλλο Αλουµινίου
Στοιχείο Θέρµανσης
Προστατευτικό κάλυµα

4.5

Tο Υδρόστρωµα

T1
T2
T3

Αισθητήρας, Θερµοκρασίας νερού
Αισθητήρας, υπερθέρµανσης
Αισθητήρας, στοιχείου θέρµανσης

Tο Υδρόστρωµα είναι κατασκευασµένο απο ανθεκτικό και µαλακό πλαστικό. Οταν γεµίζει στο
επίπεδο πλήρωσης περιέχει περίπου 4.5 λίτρα νερού. Είναι κατασκευασµένο απο
απορροφητικά τοιχώµατα που µειώνουν τις κινήσεις αλλά παραµένει αρκετά κινητικό για να
ανταποκρίνεται στις κινήσεις του βρέφους. Οταν έχει κλίση έως 5O , µε µέγιστη επιλεγµένη
O
θερµοκρασία 37 C και είναι γεµισµένο έως το επίπεδο πλήρωσης, το KBW50 αποδίδει
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην δίνετε κλίση στο Υδρόστρωµα εάν η θερµοκρασία έχει τεθεί για πάνω
O
απο 37 C. Το πολύ ευαίσθητο κύκλωµα υπερθέρµανσης µπορεί να ενεργοποιηθεί και να
διακόψει τη θέρµανση.
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Η Βρεφική Φωλιά της KanMed

∆ιαφορετικοί τύποι Βρεφικής Φωλιάs της KanMed είναι διαθέσιµοι. Ολες έχουν την ίδια
λειτουργία. Βλέπε κεφάλαιο 12 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ και / ή επικοινωνήστε µε τον τοπικό
αντιπρόσωπο για τις τελευταίες πληροφορίες.
Η "µονοκόµατη" Βρεφική Φωλιά (Είδος Νο. BW-50-004) φαίνεται στα σχέδια 7 και 8 παρακάτω.
Η Βρεφική Φωλιά της KanMed σκοπό έχει να εµποδίζει το βρέφος να αποµακρύνεται απο το
Υδρόστρωµα, να βοηθά στην σωστή θέση του και να δηµιουργεί ένα σταθερό και άνετο
περιβάλλον.
Με το τράβηγµα του κορδονιού µπορεί κανείς να προσαρµόσει το κολλάρο απο τελείως ανοικτό
και επίπεδο (Βλέπε Σχ. 7) στο να έχει σταθερά τοιχώµατα (Βλέπε Σχ. 8) γύρω απο το βρέφος.
Η Βρεφική Φωλιά αποτελείται απο ένα σάκο µέσα στον οποίο τοποθετούνται το Υδρόστρωµα
και το Θερµαντικό Στρώµα. Το κολάρο είναι γεµισµένο µε ειδικού τύπου υλικό το οποίο το κάνει
O
απαλό, προσαρµοζόµενο και εύκολο στη πλύση στους 60 C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Ελέγχετε πάντοτε προσεκτικά τη Βρεφική Φωλιά για κάποια ζηµιά η οποία
µπορεί να προκαλέσει την διαρροή του εσωτερικού υλικού µε ρίσκο να το καταπιεί το
βρέφο. Tο εσωτερικό υλικό µπορεί επίσης να προκαλέσει ζηµιά και στο πλυντήριο.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο διαρροής του εσωτερικού υλικού λόγο
φθοράς, το τµήµα της Βρεφικής Φωλιάς KanMed που φέρει το εσωτερικό υλικό πρέπει να
αντικαθίσταται µετά απο ένα τουλάχιστον χρόνο χρήσης.
Σχ. 7 Βρεφική Φωλιά KanMed, αναπαυτική θέση

Σχ. 8 Βρεφική Φωλιά KanMed, προσαρµοσµένη θέση
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∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
Θερµαντικό Στρώµα

Τάση

24 Volt DC απο Μονάδα Ελέγχου BW-50-020 όταν
λειτουργεί µε ρεύµα πόλεως ή µπαταρία 24 volt.
Κατανάλωση
50 Watt
12 Watt όταν λειτουργεί η Μονάδα Ελέγχου απο µπαταρία 12 Volt.
∆ιαστάσεις
Μήκος 580 mm, Πλάτος 250 mm, Πάχος 2 mm
Βάρος
0.5 Kg
Μήκος καλωδίου σύνδεσης 1,2 m
Υλικό καλύµατος
PVC
Στεγανότητα
Ναί, εκτός απο τον σύνδεσµο
Αγωγιµότητα - επιφανειας ∆εν έχει ηλεκτρική αγωγιµότητα
Ακτινοβολία
∆εν έχει µαγνητικά ή ηλεκτρικά πεδία που να µπορούν να µετρηθούν

5.2

Μονάδα Ελέγχου

Ισχύς
Ισχύς µπαταρίας
Συχνότητα
Κατανάλωση
∆ιαθέσιµες Θερµοκρασίες
Ακρίβεια
∆ιαχωρισµός
Ενδειξη Θερµοκρασίας
και συναγερµοί

220 -240 V AC ή 110 - 120 V AC και τα δύο 15%
12 - 24 V DC (Περιορισµένη απόδοση στα 12V DC, βλ 5.5)
50 - 60 Hz
65VA
O
O
O
34 C - 38 C σε στάδια των 0.5 C
O
±0.5 C
0.5 OC
O
είναι πράσινο
LED
35 -37 C
O
34, 34.5, 37.5 and 38 C
είναι κίτρινο
O
< 34, >38 C και συναγερµοί είναι κόκκινοι
O
Συναγερµός υπερθέρµανσης Σε θερµοκρασία νερού απο 39.5 ± 1 C
∆ιαστάσεις και βάρος
Μήκος 210 mm, Πλάτος 165 mm, Υψος 120 mm,
Βάρος περίπου 3 kg
Ασφάλεια F1, F2
220-240 V AC, T 1A L250V
110-120 V AC, T 2A L250V
Τρόπος λειτουργίας
Σχεδιασµένο για συνεχή χρήση
Στεγανότητα
Στεγανό όταν τοποθετείται σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7.6
Εσωτερική µπαταρία
Aλκαλική, 1.5V µέγεθος LR6(AA)

5.3

Υδρόστρωµα

∆ιαστάσεις και βάρος

Μήκος 600 mm, Πάτος 270 mm, Υψος 30 mm,
Ισως διατίθονται άλλα µεγέθη. Επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο.
Βάρος περίπου 0.5 kg
PVC
Bottle 59 ml fluid
Περιεχόµενο: Poly [Oxyethylene (dimethylimino) ethylene
(dimethyliminio) ethelyenedichloride] 10%
Inert ingredients 90%

Υλικό
Αντιµυκητισιακό
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Βρεφική Φωλιά KanMed

∆ιαστάσεις
Υλικόl:

Μήκος 650 mm, Πλάτος 450 mm Υψος 50 mm επίπεδο.
Κάλυµα: Υψηλής ποιότητας βαµβακερό και πολυεστέρας
εσωτερικό κολάρου: Φυσαλίδες απο Polystyrene
Πλύσιµο
Μέγιστη θερµοκρασία 600 C
Αλλα µεγέθη και υλικά είναι διαθέσιµα επικοινωνήστε µε τον αντιπρόσωπο.

5.5

Απόδοση Θέρµανσης

Φυσιολογικές συνθήκες.

Περίπου 4 C ανά ώρα (σε θερµοκρασία δωµατίου 22 C,
µε πλήρωση 4.5 λίτρων νερού και τοποθετηµένο στο στρώµα της
κούνιας
ΣΗΜΕΙΩΣΗ:Οταν η Μονάδα λειτουργεί µε µπαταρία 12V :
O
O
Περίπου 1.5 C ανά ώρα έως επιλεγµένη Θερµοκρασία µείον 6 C
O
O
Περίπου 0,5 C ανά ώρα έως επιλεγµένη Θερµοκρασία µείον 2 C
O
Περίπου 0.3 C ανά ώρα έως επιλεγµένη Θερµοκρασία

5.6

Επίπεδα Ασφαλείας

Τύποι
Τύπος Προστασίας
Κλάση Προστασίας
CE marking

EN 60601-1, EN 60601-2, EN 60601-2-35
BF, δεν παραµβάλει τον απεινιδωτή
Class 1
Σύµφωνα µε το 89/336/EEC και 93/68/EEC
ΣΗΜΕΊΩΣΗ: Οι Μονάδες που φέρουν CE / 0413 είναι
εγγεκριµένες σύµφωνα µε το MDD

5.7

Περιβαντολλογικές Συνθήκες

O

Θερµοκρασίες περιβάλλοντος
Υγρασία
Ηλεκτροµαγνητικά πεδία

O

O

Εν χρήση
+10 to + 34 C
O
Αποθήκευσης -40 to + 70 C
10 - 100%, σε συµπίκνωση.
∆εν επηρρεάζεται και δεν επηρρεάζει άλλον εξοπλισµό.
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6

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ

6.1

Εκκίνηση και αυτόµατος έλεγχος

Κάθε φορά που η Μονάδα Ελέγχου µπαίνει σε λειτουργία εκτελεί αυτόµατο έλεγχο όλων των
λειτουργιών και εσωτερικών κυκλωµάτων ασφαλείας. ( Βλέπε 9.2.1 για την λεπτοµερή
περιγραφή του αυτόµατου ελέγχου). Εάν η Μονάδα Ελέγχου δεν εντοπίσει κάποιο σφάλµα, θα
O
αρχίσει η θέρµανη αυτόµατα στη προσδιορισµένη απο το εργοστάσιο θερµοκρασία των 37 C.
Εάν εντοπιστεί κάποιο σφάλµα, η θέρµανση δεν θα ξεκινήσει και οι λαµπτήρες του συναγερµού
(Σχ. 3 θέση.7) θα δείξουν των τύπο της δυσλειτουργία ενώ θα ακουστεί και ο ηχητικός
συναγερµός. Σε µια τέτοια περίπτωση διακόψτε την λειτουργία της Μονάδας Ελέγχου,
προσπαθήστε να διορθώσετε το σφάλµα και ξεκινήστε απο την αρχή. Εάν η επαναλειτουργία
δεν επιτύχει δώστε τη Μονάδα Ελέγχου σε έµπειρο τεχνικό.
Tο ότι η Μονάδα θερµένεται φαίνεται απο τον αναµένο λαµπτήρα θερµοκρασίας. Η επιλεγµένη
θερµοκρασία φαίνεται απο έναν µόνιµα αναµένο λαµπτήρα. Η πραγµατική θερµοκρασία του
νερού φαίνεται απο ένα λαµπτήρα που αναβοσβήνει. ( βλέπε Σχ. 3 θέση 3).
Εάν το επιθυµείτε µπορείτε να επιλέξετε άλλη θερµοκρασία όπως περιγράφεται στο κεφ. 6.4.

6.2

Σύστηµα Ασφαλείας

Το κύκλωµα ασφαλείας λειτουργεί ανεξάρτητα απο τον µικροεπεξεργαστή. Παρακολουθεί
συνεχώς τη θερµοκρασία του νερού. Θα τερµατίσει την θέρµανση του νερού εάν η θερµοκρασία
o
υπερβεί τους 39.5 C
Ο αυτόµατος έλεγχος θα ελέγξει όλες τις λειτουργίες συµπεριλαµβανοµένου και του κυκλώµατος
ασφαλείας.Η διαδικασία θέρµανσης µπορεί να ξεκινήσει µόνο όταν δεν εντοπισθεί καµία
δυσλειτουργία.Εάν η παροχή ρεύµατος (ρεύµα ή µπαταρίας) διακοπεί, θα σηµάνει ηχητικός
συναγερµός και ο λαµπτήρας
θα αναβοσβήνει. Αυτός ο συναγερµός τροφοδοτείτε απο
ενσωµατωµένη αλκαλική
µπαταρία.

6.3

Ενδειξη Θερµοκρασίας.

Η Θερµοκρασία του Υδροστρώµατος εντοπίζεται απο λαµπτήρες µε την ένδειξη
TEMPERATURE (ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ).
Η πραγµατική θερµοκρασία νερού φαίνεται απο λαµπτήρα που αναβοσβήνει και η επιλεγµένη
απο έναν συνεχώς αναµένο λαµπτήρα.
Οτι η επιλεγµένη θερµοκρασία έχει επιτευχθεί φαίνεται απο έναν συνεχώς αναµένο λαµπτήρα
Θερµοκρασίας
Οι λαµπτήρες θερµοκρασίας έχουν διαφορετικά χρώµατα όπως περιγράφεται κάτωθι
Colour
Πράσινος λαµπτήρας

Θερµοκρασία
o
35 - 37 C

Comment
Μπορεί να επιλεγεί µόνον απο

Κίτρινος λαµπτήρας

34, 34.5, 37,5 και 38 C

Κόκκινος λαµπτήρας

20- 30 και 39-42 C

o

o

Μπορεί να επιλεγεί µόνο εάν το
και το
είναι πιεσµένα
ταυτόχρονα
Μόνον για ένδειξη

KanMed Baby Warmer 50W
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o

Η προεπιλεγµένη θερµοκρασία είναι 37 C
o
Μέσα σ την πράσινη περιοχή 35 -37 C η θερµοκρασία αλλάζει µέσω του πλήκτρου θερµοκ
ρασίας
Οι θερµοκρασίες 34, 34.5, 37.5 και 38 επιλέγονται µε την συνεχή πίεση του
και έπειτα
πιέζοντας το
Αυτή είναι µια προφύλαξη για αποφυγή λανθασµένης επιλογής πέρα των φυσιολογικών ορίων.

6.5

Λειτουργίες και ενδείξεις Συναγερµών

Οι λαµπτήρες των συναγερµών είναι κόκκινοι και συνήθως δείχνουν το αίτιο του συναγερµού.
Σε περίπτωση κάποιου συναγερµού το σχετικό κόκκινο λαµπάκι θα ανάψει και θα ηχήσει
επαναλαµβανόµενος ήχος.
Ο συναγερµός ∆T µπορεί να αποσιωπηθεί για 10 λεπτά µε την πίεση του
Στις περισσότερες περιπτώσεις συναγερµού η θέρµανση διακόπτεται. Αυτό φαίνεται απο το
γεγονός ότι ανάβει ο λαµπτήρας no Temperature. Σε µια τέτοια περίπτωση ο µόνος τρόπος
αποσιώπησης του συναγερµού είναι µε την πίεση του
Εάν σηµάνει συναγερµός η αιτία πρέπει να διορθώνεται πρίν πιέσουµε το
ξανά.

Συναγερµός

Σύµβολο

Αιτία

Θέρµανση
o

Υπερθέρµανση

Θερµοκρασία νερού > 39.5 C Θα διακοπεί

Απόκλιση
∆T
Η θερµοκρασία νερού
Συνεχίζει για 10 λεπτά
o
θερµοκρασίας
αποκλίνει άνω του +/- 1 C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αυτός ο συναγερµός δεν ενεργοποιείται έως ότου φθάσει στην επιλεγµένη
θερµοκρασία ή 4 ώρες µετά την εκκίνηση - οποιοδήποτε συµβεί πρώτο. Ο συναγερµός
µπορεί να αποσιωπηθεί για 10 λεπτά αλλά εάν η θερµοκρασία συνεχίζει να αποκλίνει
o
πλέον του +/- 1 C, η θέρµανση διακόπτεται.
∆εν φέρει
Υδρόστρωµα

H2O

The Θερµαντικό Στρώµα δεν ∆ιακόπτεται
έχει εισαχθεί στο Υδρόστρωµα.

Πρόβληµα
στρώµατος

Ελαττωµατικό Θερµαντικό
στρώµα ή µη συνδεδεµένο

∆εν ξεκινά ή σταµατά

ΠρόβληµαΜονάδας
Ελέγχου

Tεχνική δυσλειτουργία

∆εν ξεκινά ή σταµατά

∆ιακοπτής παροχής
∆ιακόπτεται
ηλεκτρικού ρεύµατος

Εσωτερική ∆T +H2O +
µπαταρία

Η παροχή (ηλεκτρικό ή
µπαταρία) έχει διακοπεί
χωρίς το πάτηµα του
πλήκτρου
Η εσωτερική µπαταρία είναι
εξασθενηµένη ή απουσιάζει

∆εν ξεκινά

KanMed Baby Warmer 50W
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κατά την εκκίνηση.
ΣΗΜΕIΩΣΗ: Βλ. παρ. 9.2.7 για υπέρβαση της λειτουργίας του συναγερµού.

KanMed Baby Warmer 50W
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Συναγερµός διακοπής της ηλεκτρικής παροχής

Εάν η µονάδα µπεί σε λειτουργία (on) και θερµένεται, ο συναγερµός ηλεκτρικής παροχής θα
ξεκινήσει εάν η παροχή απο τη µπρίζα ή τη µπαταρία διακοπεί ή τερµατιστεί µέ το πάτηµα του
πλήκτρου λειτουργίας (Σχ. 4, No. 6).
Ο συναγερµός φαίνεται απο το αναβόσβηµα του συµβόλου
διακοπτόµενο σήµα.

και ένα ηχητικό

Ο συναγερµός συνεχίζει έως ότου επανέλθει η παροχή ρεύµατος ή διακόπτοντας την θέρµανση
µε το πάτηµα του
Οταν επανέλθει η παροχή ρεύµατος θα ξεκινήσει αυτόµατα και η θέρµανση βάση της
θερµοκρασίας που είχε επιλεγεί προηγουµένος.

KanMed Baby Warmer 50W
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ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ
7.1

Προετοιµασίες

Βεβαιωθείτε για την διαθεσιµότητα και την καλή κατάσταση όλων επι µέρους τµηµάτων :
Μονάδα Ελέγχου, Θερµαντικό Στρώµα, Καλώδιο ηλεκτρικής παροχής, Υδρόστρωµα,
Aντιµύκητισιακό, Βρεφική Φωλιά KanMed και Σωλήνας παροχής νερού.
Εάν το Υδρόστρωµα είναι τοποθετηµένο πάνω σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια απο το
συνηθισµένο στρώµα της κούνιας, βεβαιωθείτε να είναι πάνω σε υλικό που παρέχει µόνωση
(φύλλο polystyrene 3 cm , κουβέρτα διπλωµένη στα δύο ή κάτι παρόµοιο).

7.2
•
•
•
•
•

Tο Υδρόστρωµα

Χρησιµοποιείστε τον σωλήνα παροχής νερού για την πλήρωση του Υδροστρώµατος έως το
σηµάδι πλήρωσης (αναφερθείτε στο κεφάλαιο 2.3, σηµείο 10). Χρηισµοποιείστε ζεστό νερό
o
(Περίπου 34 C) για µείωση του χρόνου θέρµανσης.
Γεµίστε έως λίγο πιο πάνω απο το σηµάδι εάν θέλετε σκληρότερο στρώµα.
Προσθέστε το αντιµυκητισιακό βάση των οδηγιών στη συσκευασία του.
Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει αέρας µέσα στο Υδρόστρωµα. Ο αέρας µπορεί να αφαιρεθεί
βάση των οδηγιών 10 - 12 πάνω στο Υδρόστρωµα και όπως περιγράφεται στο κεφ. 2.3.
Πιέστε την θηλή πλήρωσης µέσα στο Υδρόστρωµα για να δηµιουργήσετε επίπεδη επιφάνεια.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να προσέχετε πάντα το νερό να φθάνει στο επίπεδο πλήρωσης (9), αυτό
εξασφαλίζει τη σωστή ρύθµιση της θερµοκρασίας.
o
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Με την επιλογή της θερµοκρασίας στους 37 C το µέγιστο, αποδίδει
o
σύµφωνα µε τις προδιαγραφές όταν έχει κλίση έως 5
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Μην δίνετε κλίση στο Υδρόστρωµα εάν η θερµοκρασία που επιλέξατε είναι
o
άνω των 37 C, µπορεί να ενεργοποιηθεί το πολύ ευαίσθητο κύκλωµα
υπερθέρµανσης και να τερµατίσει την θέρµανση.

7.3

Θερµαντικό Στρώµα

Γυρίστε το Υδρόστρωµα απο πάνω πρός τα κάτω και βάλτε το Θερµαντικό Στρώµα στην θήκη.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Βεβαιωθείτε ότι τα σύµβολα του Θερµαντικού Στρώµατος βλέπουν πρός το
Υδρόστρωµα.

7.4

Βρεφική Φωλιά KanMed

To Υδρόστρωµα µπορεί να χρησιµοποιηθεί µε ή χωρίς την Βρεφική Φωλιά.
Ο σκοπός της Βρεφικής Φωλιάς είναι:
Να συγκρατεί το βρέφος πάνω στοΥδρόστρωµα ειδικά σε µεγαλύτερα κρεββάτια Σχ. 7
Να παρέχει ένα άνετο περιβάλλον και αίσθηση ασφάλειας.
Να σχηµατίζει φωλιά όπου το βρέφος µπορεί να πιέζει κεφάλι, πόδια και χέρια Σχ.8
Με το τράβηγµα του κορδονιού της Βρεφικής Φωλιάς, το σχήµα της µπορεί να προσαρµοστεί
απο επίπεδο σε σχηµατισµό µε σταθερά τοιχώµατα γύρω απο το βρέφος, βλ. Σχ. 7 και 8.
Τοποθετήστε το Υδρόστρωµα µέσα στο Θερµαντικό Στρώµα µέσα στη Βρεφική Φωλιά σύµφωνα
µε τις οδηγίες που συνοδεύουν τηνΒρεφική Φωλιά..

KanMed Baby Warmer 50W
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ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να ελέγχετε πάντα προσεκτικά τη Βρεφική Φωλιά για ζηµιές που µπορεί να
προκαλέσουν διαρροή του εσωτερικού υλικού µε κίνδυνο κατάποσης του απο το βρέφος.
Το εσωτερικό υλικό µπορεί επίσης να προκαλέσει ζηµιά στα µηχανήµατα πλυσίµατος.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο της διαρροής του εσωτερικού υλικού λόγο
φθοράς το τµήµα της Βρεφικής Φωλιάς KanMed που περιέχει το υλικό θα πρέπει να
αντικαθίσταται µετά απο ένα χρόνο χρήσης τουλάχιστον.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Να τοποθετείτε πάντα το βρέφος µε το κεφάλι πρός το κλειστό ηµικυκλικό
τµήµα της Βρεφικής Φωλιάς

7.5

Η Βρεφική κούνια

Η κούνια θα πρέπει να φέρει το λιγότερο 2 οπές στη βάση της διαµέτρου τουλάχιστον 15 mm.
Τοποθετείστε την πλήρη Βρεφική Φωλιά πάνω απο το συνήθες στρώµα της κούνιας. Περάστε
το καλώδιο του Θερµαντικού Στρώµατος µέσα απ'τις οπές κάτω ή πάνω απο τις άκρες της
κούνιας.

7.6

Μονάδα Ελέγχου

Ελέγχετε στο πίσω ταµπλώ της Μονάδα Ελέγχου ότι ο ∆είκτης Ισχύς (θέση 2 στο Σχ. 4) δείχνει
την σωστή τιµή ισχύος.
Εάν είναι απαραίτητο αλλάξτε την ισχύ ώς κάτωθι:
• Χρησιµοποιείστε µικρό κατσαβίδι για να ανασηκώσετε τη θυρίδα (4 στο Σχ. 4) και τραβήξτε
πρός τα έξω την υποδοχή της Ασφάλειας.
• Τραβήξτε έξω το γκρί µέρος της υποδοχής της ασφάλειας, στρίψτε την 180O και
επανατοποθετήστε την έτσι ώστε η σωστή ισχύς να φαίνεται µέσα απο το µικρο παράθυρο.
• Τοποθετήστε Ασφάλειες µε τη σωστή τιµή σύµφωνα µε τις οδηγίες στο πίσω ταµπλώ της
Μονάδας Ελέγχους και επανατοποθετήστε την Ασφάλεια και την υποδοχή της.
Συνδέστε το Θερµαντικό Στρώµα µε την Μονάδα Ελέγχου και ασφαλίστε τον σύνδεσµο του
στρώµατος βιδώνοντας το βίζµα µέσα στον υποδοχέα του θερµαντικού Στρώµατος(5 στο Σχ. 4)
Κρεµάστε τη µονάδα εξωτερικά στο τµήµα των ποδιών του πλαισίου της βρεφικής κούνιας.
Εναλλακτικά χρησιµοποιείστε το υποστήριγµα (Σχ. 3, αρ.παρ. BW-50-008) και προσαρµόστε το
στο σύστηµα του Νοσοκοµείου ή προµηθευτείτε τoν ειδικό βραχίονα στήριξης Είδος OP-200-010

7.7

Σύνδεση µε κεντρική παροχή ή µπαταρία

Συνδέστε το Καλώδιο ρεύµατος στη Μονάδα Ελέγχου και σε γειωµένη έξοδο.
Εάν η Μονάδα Ελέγχου πρόκειται να συνδεθεί µε µπαταρία(12-24 V, απο όχηµα κλπ..)
χρησιµοποιείστε το Καλώδιο Μπαταρίας BW-50-007. Συνδέστε το καλώδιο µπαταρίας στην
είσοδο της Μπαταρίας (8 στο Σχ. 4) και ασφαλείστε το µε το δακτλύλιο της θυρίδας. Συνδέστε το
άλλο άκρο (που εφαρµόζει στην µπρίζα του αναπτήρα) στην υποδοχή του αναπτήρα του
οχήµατος ή σε άλλη έξοδο. Εάν η µπρίζα του αναπτήρα πρέπει να αλλαχθεί µε άλλο τύπο ή εάν
η ισχύς έρχεται απ'ευθείας απο µπαταρίες τότε προσέξτε ότι το λευκό καλώδιο είναι + (σύν)και
το καφέ είναι - (µείον).
ΓΕΝΙΚΑ :

Ετοιµάστε το KBW50 σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7 και ξεκινήστε τη θέρµανση
σύµφωνα µε τις κάτωθι οδηγίες.
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Οδηγίες Χρήσης 22

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Περιµένετε έως ότου το Υδρόστρωµα έχει φθάσει στη,
8 ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΩΝΤΑΣ
ΤΟ και
KANMED
WARMER
επιλεγµένη Θερµοκρασία
τοποθετήστε BABY
τότε το βρέφος
πάνω στο στρώµα

8.1

Προετοιµασίες

Βεβαιωθείτε ότι το KanMed Baby Warmer έχει εγκατασταθεί σύµφωνα µε το κεφάλαιο 7.
Πιέστε το πλήκτρο κεντρικής παροχής ρεύµατος στο πίσω ταµπλώ και ελέγχετε εάν ανάβει ο
λαµπτήρας.Εάν χρησιµοποιούνται µπαταρίες ελέγχετε εάν ανάβει ο λαµπτήρας
Η µονάδα είναι τώρα έτοιµη για λειτουργία.

8.2

Εκκίνηση

Πιέστε το πλήκτρο εκκίνησης
και ελέγχετε ότι η Μονάδα Ελέγχου εκτελεί τον αυτόµατο
έλεγχο όπως περιγράφεται λεπτοµερώς στο κεφάλαιο 9.2.1
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Εάν δεν εκτελείται σωστά ο αυτόµατος έλεγχος, παρακαλούµε να
επικοινωνήσετε µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
o
Μετά απο έναν πετυχηµένο αυτοέλεγχο η µονάδα θα ξεκινήσεις αυτόµατα στους 37 C.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση αυτόµατης επανεκκίνησης µετά απο δακοπή ρεύµατος
(κεντρική παροχή ή Μπαταρίαr) η µονάδα πάντα ξεκινά στη θερµοκρασία που είχε
επιλεγεί πρίν απο την διακοπή.
Περίπου 20 δευτερόλεπτα απο την ολοκλήρωση του αυτόµατου ελέγχου, ένας απο τους
λαµπτήρες θερµοκρασίας θα αρχίσει να αναβοσβήνει. Αυτό δείχνει την πραγµατική
Θερµοκρασία του νερού και την αρχή της θέρµανσης.

8.3

Επιλογή Θερµοκρασίας

o

Οταν ξεκινάµε µε το πλήκτρο εκκίνησης
, η θέρµανση πάντα ξεκινά στους 37 C
(προεπιλεγµένη Θερµοκρασία)
Εάν επιθυµείται διαφορετική Θερµοκρασία, επιλέξτε βάση της παρ.6.4 µε την πίεση των
ανάλογων πλήκτρων επιλογής της θερµοκρασίας.

8.4

Ενδειξη Θερµοκρασίας

Οι λαµπτήρες Θερµοκρασίας στο µπροστινό ταµπλώ δείχνουν την πραγµατική Θερµοκρασία
του Υδροστρώµατος καθώς και την επιλεγµένη Θερµοκρασία. Η επιλεγµένη Θερµοκρασία
φαίνεται πάντα απο ένα συνεχώς αναµένο λαµπτήρα. Ενας λαµπττήρας δείχνει την πραγµατκή
θερµοκρασία του νερού και ότι η θερµοκρασία του νερού είναι διαφορετική απο επιλεγµένη
θερµοκρασία. Απο τη στιγµή που η επιλεγµένη θερµοκρασία έχει επιτευχθεί ανάβει µόνο αυτός
ο λαµπτήρας, βλέπε επίσης 6.3.

8.5

Συναγερµοί

Σταµατήστε τον ακουστικό συναγερµό
ή κλείστε τη µονάδα πιέζοντας
.
Προσπαθήστε να διορθώσετε την αιτία του συναγερµού (βλ. 6.5) και ανοίξτε ξανά την µονάδα.
Εάν ο συναγερµός συνεχίζει - επικοινωνήστε µε εξουσιοδοτηµένο τεχνικό.
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

9.1

∆ιαθέσιµα συστήµατα ασφαλείας

1
2
3

5
6
7

Αυτόµατος έλεγχος κατά την εκκίνηση
Συναγερµός Υπερθέρµανσης = Θερµοκρασία νερού > 39.5 oC
Απόκλιση Θερµοκρασίας = η θερµοκρασία νερού αποκλίνει περισσότερο απο ± 1
o
C απο την επιλεγµένη θερµοκρασία
Υδρόστρωµα χωρίς νερό ή το Θερµαντικό Στρώµα δεν έχει εισαχθεί στο
Υδρόστρωµα.
∆υσλειτουργία του στρώµατος ή δεν έχει γίνει σύνδεση του στρώµατος
Συναγερµός έλειψης ηλεκτρικής παροχής
Ελεγχος εσωτερικού κυκλώµατος µπαταρίας 1.5 V.

9.2

Οδηγίες Ελέγχου

9.2.1

Αυτόµατος έλεγχος

1.

Συνδέστε τη Μονάδα Ελέγχου στο ρεύµα και το Θερµαντικό Στρώµα. Πιέστε τον
διακόπτη ηλεκτρικής παροχής στο πίσω ταµπλώ και ελέγχετε εάν ανάβει ο λαµπτήρας
της ηλεκτρικής παροχής.

2.

Πιέστε

4

και ελέγχετε ότι συµβαίνουν µε την συγκεκριµένη σειρά τα ακόλουθα

1

Ολοι οι λαµπτήρες ανάβουν και ακούγεται ηχητικό σήµα για σχεδόν 0.5
δευτ.

2
3
3

Ανάβουν διαδοχικά ολοι οι λαµπτήρες ξεκινώντας απο
και
o
καταλήγοντας στους 42 C.
Ενας λαµπτήρας θερµοκρασίας αναβοσβήνει 5 φορές δείχνοντας την
έκδοση PROM
Ανάβει ο λαµπτήρας θερµοκρασίας 37.

3.

Η σωστή λειτουργία φαίνεται εάν ο αυτόµατος έλεγχος εκτελεστεί όπως περιγράφεται
παραπάνω .

9.2.2

Συναγερµός Υπερθέρµανσης

1.
2.

Ξεκινάτε την λειτουργία της µονάδας εκτελώντας την διαδκασία 9.2.1
Γεµίστε ένα κουβά (Υψους περίπου 30 cm και ελάχιστης διαµέτρου 20 cm) µε ζεστό νερό
o
(38 C)
Τυλίξτε το Θερµαντικό Στρώµα χαλαρά και εισαγάγεται τον ολόκληρο στο νερό.
Αργά γεµίστε µε ζεστό νερό µέχρι η θερµοκρασία να φθάσει στούς 39.5 oC
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Θα χρειαστούν κάποια λεπτά µέχρι ο Αισθητήρας µέσα στο
o
Θερµαντικό Στρώµα να φθάσει τους 39.5 C
o
o
Ελέγχετε να ανάβει ο λαµπτήρας υπερθέρµανσης και αρχίζει ηχητικό σήµα 39.5 C ± 1 C
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Κατά τον έλεγχο µπορεί να ανάψουν και άλλοι λαµπτήρες και να
ακουστεί ηχητικό σήµα αλλά αυτό δεν επηρρεάζει τον έλεγχο.

3.
4.

5.
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9.2.3 Συναγερµός απόκλισης Θερµοκρασίας ∆T
Αυτός ο συναγερµός ενεργοποιείται αφού η επιλεγµένη Θερµοκρασία έχει επιτευχθεί.
Υπάρχουν 2 τρόποι να εκτελεστεί αυτός ο έλεγχος.
1. Ελεγχος κατά τη συνήθη χρήση κ' όταν η επιλεγµένη Θερµοκρασία έχει επιτευχθεί.
1.
Σηµειώστε την πραγµατική Θερµοκρασία
2.
Τραβήξτε έξω το Θερµαντικό Στρώµα απο την θήκη του στρώµατος ώστε ο
αισθητήρας Θερµοκρασίας T1 (βλ. Σχ. 6) να κρυώσει.
3.
Ελέγχετε να είναι αναµµένος ο λαµπτήρας συναγερµού όταν η θερµοκρασία πέσει 1
o
C
2. Ελεγχος µε δοχείο νερο
o
1.
Γεµίστε ένα δοχείο µε νερό στούς 36 C και εισάγετε το θερµαντικό Στρώµα
2.
Ξεκινήστε τη θέρµανση και περιµένετε µέχρι ο λαµπτήρας Θερµοκρασίας να δείχνει
την επίτευξη της επιλεγµένης θερµοκρασίας.
3.
Γεµίστε αργά µε ζεστό ή κρύο νερό και δείτε εάν ανάβει ο λαµπτήρας∆T όταν η
o
Θερµοκρασία αλλάξει περισσότερο απο 1 C
9.2.4 Συναγερµός έλειψης Υδροστρώµατος, H2O
1. Θέστε τη µονάδα σε λειτουργία βάση της διαδικασίας 9.2.1
2. Τοποθετήστε το Θερµαντικό Στρώµα χωρίς το Υδρόστρωµα πάνω σε επίπεδη επιφάνεια
3. Περιµένετε 5 έως 7 λεπτά και ελέγχετε ότι ανάβει ο λαµπτήρας συναγερµού H2O .
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Tο Θερµ. Στρώµα να είναι σε Θερµοκρασία δωµατίου πρίν τον έλεγχο
9.2.5 Συναγερµός δυσλειτουργίας Θερµαντικού Στρώµατος
Για τον έλεγχο αυτό το Θερµαντικό Στρώµα δεν είναι συνδεδεµένο στη Μονάδα Ελέγχου.
Ξεκινάτε τη θέρµανση πιέζοντας
και ελέγχετε ότι οι λαµπτήρες
και
είναι
αναµµένοι µετά απο περίπου 3 δευτ. και ότι ακούγεται ηχητικό σήµα.
9.2.6 Συναγερµός διακοπής παροχής ρεύµατος
Για τον έλεγχο η µονάδα πρέπει να είναι συνδεδεµένη µε το Υδρόστρωµα και το Θερµ. Στρώµα
1. Ξεκινάτε τη θέρµανση βάση της διαδικασίας 9.2.1
o
2. Μετά απο ένα λεπτό, επιλέγετε Θερµοκρασία άλλη των 37 C και την σηµειώνετε.
3. Περιµένετε περίπου 2 λεπτά και διακόπτετε την παροχή ρεύµατος είτε πατώντας τον
κεντρικό διακόπτη ή τραβώντας το καλώδιο απο την µπρίζα.
4. Ελέγχετε να είναι σβηστός ο λαµπτήρας Θερµοκρασίας και ότι ο λαµπτήρας
ξεκινά
να αναβοσβήνει ενώ ο ηχητικός συναγερµός κτυπά διακεκοµένα τουλάχιστον 10 λεπτά.
5. Ανοίγετε µέσω του διακόπτη την παροχή, ελέγχετε τον αυτόµατο έλεγχο και την εκκίνηση
της θέρµανσης στη θερµοκρασία που επιλέχθηκε πρίν απο την διακοπή παροχής.
9.2.7 Ελεγχος εσωτερικής µπαταρίας 1.5 V
Αυτός ο έλεγχος γίνεται µόνο απο έµπειρο τεχνικό. Κατά τη διάρκεια του ελέγχου το Θερµαντικό
Στρώµα πρέπει να είναι συνδεδεµένο και να έχει αφαιρεθεί η εσωτερική µπαταρία 1,5 Volt.
1. Πιέζετε
και ελέγχετε ότι οι κόκκινοι λαµπτήρεs για, ∆T, H2O και
αναβοσβήνουν Σταµατάτε πιέζοντας ξανά το
2. Αρχίστε ξανά αλλά κρατείστε το πλήκτρο

.
πατηµένο συνεχώς έως ότου να τελιώσει

αυτόµατος έλεγχος.
3. Ελέγχετε ότι ξεκινά η θέρµανση που σηµαίνει ότι µπορεί να παρακαµφθεί η έλλειψη της
µπαταρίας.
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ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
10.1 Καθαρισµός και απολύµανση
ΓΕΝΙΚΑ: Ο χρήστης των προϊόντων της KanMed δεν πρέπει να χρησιµοποιήσει άλλες µεθόδους
καθαρισµού και απολύµανσης πέρα αυτών που συστήνει η KanMed χωρίς πρώτα να ελέγξει µε
την KanMed ότι αυτοί οι µέθοδοι δεν βλάπτουν τον εξοπλισµό.
10.1.1 Μονάδα Ελέγχου
1. Αφαιρέστε το καλώδιο παροχής ρεύµατος και το Θερµαντικό Στρώµα
2. Σκουπίστε µε νωπό πανί χρησιµοποιώντας συνηθισµένο υγρό καθαρισµού.
10.1.2 Υδρόστρωµα
1. Καθαρίστε µε νερό και συνηθισµένα υγρά καθαρισµού.
2. Εάν υπάρχει πιθανότητα επαφής µε HIV ή Ηππατίτιδα ο καθαρισµός µπορεί να γίνει µε πολύ
ισχυρότερα µέσα όπως οινόπνευµα (50 %), formaldehyde or chloramine.
3. Αποφύγετε τον στεγνό καθαρισµό.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η χρήση καθαρού οινοπνέυµατος ισχυρότερου του 50% µπορεί να αφαιρέσει
τις τυπωµένες οδηγίες πάνω στο στρώµα.
10.1.3 Θερµαντικό Στρώµα
1. Χρησιµοποιήστε ίδια µέσα µε το Υδρόστρωµα.
2. Αποφύγετε υγρασία στο σηµείο σύνδεσης
3. Αποφύγετε τον κλιβανισµό
10.1.4 Βρεφική Φωλιά KanMed, τµήµατα πολλαπλών χρήσεων.
O
1. Μπορούν να πλυθούν στο πλυντήριο σε Θερµοκρασίες έως τους 60 C
2. Το στίψιµο µε φυγοκέντριση να γίνετε σε µέση έως χαµηλή ταχύτητα
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Πάντα να ελέγχετε το τµήµα της Βρεφικής Φωλιάς KanMed που φέρει
εσωτερικό υλικό
Ελέγχετε προσεκτικά για ζηµιές που µπορεί να προκαλέσουν τη διαρροή του εσωτερικού
υλικού και κίνδυνο κατάποσης του απο το βρέφος.
Η διαρροή του εσωτερικού υλικού µπορεί να βλάψει τα µηχανήµατα καθαρισµού.
ΣΗΜΕΩΣΗ: Για την αποφυγή κινδύνου διαρροής λόγο φθοράς, το µέρος της Βρεφικής
Φωλιάς που εµπεριέχει το υλικό αυτό πρέπει να αντικαθίσταται στον ένα χρόνο χρήσης.

10.2 Περιοδικές αλλαγές
10.2.1 Νερό στο Υδρόστρωµα
1. Το νερό στο Υδρόστρωµα πρέπει να αλλάζεται κάθε 3 µήνες
2. Μην ξεχνάτε την πρόσθεση αντιµυκητισιακού
10.2.2 Tο Υδρόστρωµα
Tο Υδρόστρωµα πρέπει να αλλάζεται κάθε τρίτο χρόνο

10.2.3 Βρεφική Φωλιά KanMed
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Η Βρεφική Φωλιά είναι αναλώσιµη. Το τµήµα της Βρεφικής Φωλιάς KanMed που περέχει το
εσωτερικό υλικό πρέπει να αλλάζεται µόλις έχει ενδείξεις φθοράς, ή τουλάχιστον µετά απο 1
χρόνο χρήσης.

10.3 Περιοδικοί 'Ελεγχοι
Συνιστόµενοι έλεγχοι

Να γίνονται απο

Χρόνος

Υδρόστρωµα, Θερµαντικό Στρώµα,
Βρεφική Φωλιά - είναι καθαρά και
χωρίς φθορές ?
Καλώδια και σύνδεσµοι - είναι
καθαρά και χωρίς φθορές?

Τον χρήστη

Οποτε ετοιµάζεται η κούνια

Τον χρήστη

Στην εκκίνηση

Αυτόµατος έλεγχος στη εκκίνηση

Τον χρήστη

Στην εκκίνηση

Ελέγχετετα συστήµατα ασφαλείας
βάση κεφ.9

Tεχνικός

Κάθε χρόνο

Ελεγχος ασφαλείας ηλεκτρονικού
συστήµατος

Τεχνικός

Κάθε χρόνο

Ελεγχος Θερµοκρασίας βάση 10.3.1 Τεχνικός

Κάθε χρόνο

Αντικατάσταση της εσωτερικής
µπαταρίας 1.5V battery (τύπου
LR6/ AA )

Κάθε χρόνο

Tεχνικός

10.3.1 Ελεγχος Θερµοκρασίας
Για τον έλεγχο Θερµοκρασίας απαιτείται ένα θερµόµετρο ακριβείας µε επιδερµικό Αισθητήρα.
1. Στρώνετε τη κούνια όπως συνήθως και τοποθετείτε την επιδερµική κεφαλή στο κέντρο
πάνω απο το Υδρόστρωµα.
2. Ανοίξτε τη µονάδα και περιµένετε έως ότου η Μονάδα Ελέγχου δείξει ότι η επιλεγµένη
θερµοκρασία έχει επιτευχθεί.
3. Ελέγχετε το θερµόµετρο ακριβείας και η Μονάδα Ελέγχου να δείχνουν την ίδια θερµοκρασία,
O
µε επιτρεπόµενη διαφοροποίηση +/- 0.5 C.

10.4 Αποθήκευση
Αποθηκεύετε τον εξοπλισµό σε ασφαλές και στεγνό µέρος. Tο Θερµαντικό Στρώµα πρέπει να
τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια. Εάν πρέπει να τυλιχτεί τότε η ελάχιστη διάµετρος να είναι
10cm. Μην το διπλώνετε.

10.5 Τεχνικά 'Εγγραφα
Η KanMed η ο τοπικός αντιπρόσωπος θα παρέχει τιµοκατάλογο ανταλλακτικών όπως και
οδηγίες συντήρησης το οποίο περιέχει απαραίτητες πληροφορίες για την συντήρηση, επισκευές
και βαθµονοµήσεις.
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Ο∆ΗΓΟΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ

Σύµπτωµα

Πιθανή αιτία

Επανόρθωση

Οι λαµπτήρες δεν ανάβουν

∆εν υπάρχει σύνδεση µε παροχή
ρεύµατος
Ειναι κλειστός ο διακόπτης
ηλεκτρικής παροχής στο πίσω
ταµπλώ.
Εχει καεί η ασφάλεια της Μονάδας
Ελέγχου

Συνδέστε το καλώδιο παροχής

Εχει διακοπεί η ηλεκτρική παροχή
κατά τη θέρµανση

Ελέγχετε την ηλεκτρική παροχή και
ότι η µονάδα επανέρχεται αυτόµατα
όταν επανέλθει η παροχή
Ελέγχετε εάν η µονάδα
επηρρεάζεται απο κάποιο
εξωτερικό θερµαντικό παράγοντα .
Ο έλεγχος της µονάδας να γίνει απο
τεχνικό

Ο λαµπτήρας

αναβοσβήνει

και κτυπά ο ηχητικός συναγερµός
Ο λαµπτήρας

αναβοσβήνει

Ανάβει ο λαµπτήρας ∆T

Η Θερµοκρασία νερού είναι
>39.5oC.
∆υσλειτουργία της Μονάδα
Ελέγχου ή του Θερµαντικού
Στρώµατος
Η Θερµοκρασία νερού αποκλίνει
περισσότερο απο +/- 1OC απο την
επιλεγµένη τιµή
.
Η επιλεγµένη Θερµοκρασία δεν
επιτευχθεί µετά απο 4 ώρες

Ανάβει ο λαµπτήρας H2O

Ανάβει ο λαµπτήρας

Tο Θερµαντικό Στρώµα δεν έχει
µπεί στο Υδρόστρωµα ή δεν
υπάρχει νερό στο στρώµα.
Tο Θερµαντικό Στρώµα δεν έχει
συνδεθεί.
Ελαττωµατικό Θερµαντικό Στρώµα

Ανάβει ο λαµπτήρας

Αναβοσβήνουν τα ∆T,
και

H2O

Τεχνικό ελάττωµα στη Μονάδα
Ελέγχου
Πιθανότητα ελαττωµατικού
στοιχείου στο θερµαντικό Στρώµα
Ελλειψη εσωτερικής µπαταρίας
1.5V ή χαµηλή παροχή

Ελέγχετε τον διακόπτη On/Off

Ελέγχετε την Ασφάλεια /καλείτε
τον τεχνικό

Ελέγχετε για εξωτερικές επιρροές.
Εχει µεταφερθεί η µονάδα σε άλλη
κούνια χωρίς να διακοπεί η
λειτουργία της?
Ελέγχετε την τοποθέτηση. Eίναι το
Υδρόστρωµα τοποθετηµένο πάνω
σε µονωτική επιφάνεια ?
Αρχίστε ξανά
∆ιορθώστε τη θέση του
Θερµαντικού Στρώµατος και/ ή
προσθέστε νερό στο Υδρόστρωµα
Ελέγχετε τη σύνδεση του
θερµαντικού στρώµατος
Αντικαταστήστε το Θερµαντικό
Στρώµα
Ο έλεγχος της µονάδας να γίνει απο
τεχνικό
Ελέγχετε µε άλλο Θερµαντικό
Στρώµα ή το ελέγχει τεχνικός
Η µπαταρία πρέπει να
αντικατασταθεί απο τεχνικό

KanMed Baby Warmer 50W

Οδηγίες Χρήσης 28

12.1 ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
Κωδικοί σηµαντικών
ειδών
12
ΚΑΙ
ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Κωδικός είδους

Περιγραφή

Ποσότητα

BW-50-020
BW-50-002
BW-50-003
BW-50-025
BW-50-011
BW-50-104-25
BW-50-013
BW-50-204

Μονάδα Ελέγχου KBW50
Θερµαντικό Στρώµα BW50
Υδρόστρωµα BW50
Βρεφική Φωλιά KanMed
Αφρώδες στρώµα 60 x 26 x 2,5 cm
Βρεφική Φωλιά Αναλώσιµη
Κολλάρο Φωλιάς
Βρεφική Φωλιά πολλαπλών
χρήσεων
Προστατευτικό κάλυµα PU φωλιάς
Κολλάρο Φωλιάς
Σωλήνας παροχής BW50
Aντιµηκυτισιακό
Καλώδιο µπαταρίας για Μονάδα
Ελέγχου BW50
Υποστήριγµα
Εγχειρίδιο χρήσης BW50
Κλίπ ασφαλείας ( Για αποφυγή
πτώσης της Μονάδας Ελέγχου όταν
αυτή είναι στηριγµένη σε πλαίσο ή
σωλήνα, εφαρµόζεται στο χερούλι)

1
1
1 (Πιθανός και άλλα µεγέθη)διαθέσιµα)
1
1 ( πακέτο των 5 διαθέσιµο)
25
1 (πακέτα των 5 και 25 διαθέσιµα)
1 (πακέτα των 5 και 25 διαθέσιµα)

BW-50-012-5
BW-50-005
BW-50-029
BW-50-007
BW-50-008
BW-50-082
700-0281

5
1
Κουτί των 20
1
1
1
1

ΣΗΜΕΊΩΣΗ :Τα παραπάνω είδη υπόκεινται σε αλλαγές. Πάντα να ενηµερώνεστε απο τον αντιπρόσωπο για τις
τελευταίες εξελίξεις.

12.2 Ανταλλακτικά
Κωδικός είδους

Περιγραφή

Ποσότηταy

700-0010
700-0079
700-0324
700-0230
699-1171

Ασφάλεια T 1A ( F1,F2, 220 -240V)
Ασφάλεια T 2A (F1,F2, 110 -115 V)
Ασφάλεια T3,15 (F3 + F4)
Κάλυµα άκρων
Καλώδιο ρεύµατος 230V

Πακέτο των 10
Πακέτο των 10
Πακέτο των 10
1
1
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ΕΓΓΥΗΣΗ

Η KanMed εγγυάται στον αγοραστή ότι η Μονάδα Ελέγχου BW-50-020, το Θερµαντικό Στρώµα
BW-50-002, το Υδρόστρωµα BW-50-003 και ο Σωλήνας Παροχής BW-50-005 είναι ελεύθερα
ελαττωµάτων ώς αναφορά τα υλικά και την κατασκευή για περίοδο 12 µηνών απο την
ηµεροµηνία παράδοσης.
Η Βρεφική Φωλιά KanMed και τα σχετικά τµήµατα αυτής έχουν εγγύηση που αφορά ελαττώµατα
έως και την παράδοση.
Η µόνη υποχρέωση της KanMed σε σχέση µε αυτού του είδους τα ελαττώµατα περιορίζεται στην
επισκευή µε νέα ή επανακατσκευασµένα µέρη ή, κατ' επιλογή της KanMed, η αντικατάσταση
του εξοπλισµού ή επιστροφή του ποσού αγοράς.
Αυτή η εγγύηση δεν ισχύει εάν το προϊόν έχει υποστεί µετατροπή, προσαρµογή ή επισκευή απο
άλλον πέρα απο την KanMed ή απο οργανισµό εξουσιοδοτηµένο απο την KanMed, ή να έχει
υποστεί άλλη µετατροπή, προσαρµογή ή επισκευή πέρα απο αυτές που προσδιορίζει µε
γραπτές οδηγίες η KanMed. Η εγγύηση επίσης δεν θα ισχύει εάν ο εξοπλισµός έχει υποστεί
φθορά απο κακοµεταχείρηση, αµέλεια ή ατύχηµα.
Αυτές οι εγγυήσεις δίδονται υπό την προυπόθεση της έγκαιρης γνωστοποίησης ελαττώµατος
στην KanMed ή των εξουσιοδοτηµένων αντιπροσώπων µέσα στον χρόνο της εγγύησης.
Η KanMed έχει το αποκλειστικό δικαίωµα να προσδιορίσει εάν υπάρχει ελάττωµα.
Η KanMed σε καµία περίπτωση δεν ευθύνεται για ειδικές ζηµιές που προκλύθηκαν κατά την
αθέτηση αυτής της εγγύησης, κατά την αθέτηση συµβολαίου, απο αµέλεια, ή οποιανδήποτε
άλλη νοµική αιτία.

