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Perfuzor compact  

Braun  

Ghid rapid 

 

 

        Alarme. Cauze. Remedii. 

 

În cazul când dispozitivul nu funcţionează corect şi este însoţit 

de o alarmă de atenţionare, iar pe ecran apare codul erorii, apăsaţi pe 

butonul F pentru a vizualiza eroarea şi deconectaţi dispozitivul. 

Pe ecran pot apărea codurile erorilor de la 1 până la 251. 

1)  Încercăm să restartaţi dispozitivul, dacă mai apare aceeaşi eroare 

deconectaţi-l si anuntati serviciul tehnic. 

2)  În cazul apariţii  codului erorilor “1, 56, 91” ne avertizează că tipul 

seringii conectată la dispozitiv nu coincide cu cel setat în program sau 

nu este setat deloc tipul seringii. 

Remediu: Schimbaţi în program tipul seringii folosite. Dacă 

eroarea nu a dispărut contactaţi serviciul tehnic. 

La apariţia altor erori contactaţi serviciul tehnic pentru că pot fi 

de o natura tehnică sau de program. 

 

Erori:   

1. Codul erorii nu apare dar dispozitivul funcţionează 

incorect. 

Calibrare îndelungată şi dispozitivul nu se porneşte. 

Simptoame:  Dacă procesul de  transmitere porneşte cu succes, dar 

motoraşul încă nu s-a pornit. 

Remediu: 

 Opriţi procesul de transmitere 

 Deconectaţi pompa 

 Repetaţi procesul de transmitere 

 Porniţi din nou pompa 
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2. Lipseşte comunicarea cu pompa 

Verificaţi dacă cablurile sunt conectate şi dacă e conectat 

corect MFC. 

Remediu: 

 Opriţi procesul de transmitere 

 Deconectaţi pompa 

 Repetaţi procesul de transmitere 

 Porniţi din nou pompa 

 

3. Procesul de transmitere nu se porneşte 

 Verificaţi dacă este setată corect configuraţia porturilor. În 

File/configuration file (COM1 sau COM2). 

 Verificaţi dacă cablurile sunt conectate corect. 

 

4. Procesul de transmitere s-a pornit dar a eşuat. 

Remediu:  Apăsaţi butonul „ON” pe dispozitiv înainte ca să dispară 

simbolurile  şi . 

                    

5. Dispozitivul nu acceptă seringile după ce a fost 

efectuat controlul tehnic. 

A fost setat regimul “free type”, dar ”free type” nu s-a salvat. 

Remediu:  Alegeţi din tabelul meniului seringa necesară sau salvaţi 

tipul seringii în program. 

       Atenţie!!! 
- În caz că aţi observat o defecţiune a dispozitivului sau o 

funcţionare incorectă contactaţi serviciul tehnic şi nu 

folosiţi dispozitivul în continuare!!! 

-În caz că acumulatorul este descărcat încărcaţil timp de 

40 min pentru al putea utiliza in continuare.  

- Nu incercati să schimbaţi acumulatorul singure sau să-l 

înlocuiţi cu baterii obişnuite!!! 

- Dispozitivul trebuie să fie folosit numai de personal 

calificat. 
 

Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea 

 

 Opriţi aparatul, deconectaţi toate cablurile de la sursa de 

alimentare . 

 Ştergeţi ecranul cu un tampon de bumbac umezit cu  agenţi de 

curăţare obişnuiţi (dezinfenctanţi). 

 În timpul ştergerii nu folosiţi tamponul de bumbac umezit 

excesiv pentru a evita pătrunderea lichidului în  interiorul 

dispozitivului. 


