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ЛІНІЙКА ВИРОБІВ WARRIOR LITE | 3 КРОКИ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ

ПІДКЛЮЧІТЬ ТРУБКУ ДО БЛОКА ВІДОБРАЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЇ (БВІ)

- Перевірте, що пакет БВІ не пошкоджений або його термін придатності не минув

- Зніміть кришки Люера

- Підключіть трубку до БВІ (вхід БВІ — це коротка трубка з ПВХ);  
 не затягуйте занадто сильно

- Дозволено використання зовнішніх пристроїв для інфузії (до 360 мм рт .ст.)

ЗАПОВНІТЬ ЯК ТРУБКИ, ТАК І БВІ

- Переконайтеся, що все повітря витіснене (об'єм заповнення — 19 мл)

- Можна заповнювати кров'ю або рідиною

- Розгляньте можливість використання пакета для натискання або ручної  
 помпи для швидкого заповнення еритроцитами або цільною кров'ю

ПІДКЛЮЧІТЬ БВІ ДО БАЗОВОГО БЛОКА (або до подовжувача)

- Виступаючі стрілки БВІ повинні бути обернені до світлодіодної панелі

- Під час використання подовжувача вирівняйте виступаючі стрілки  
 на БВІ та роз'ємі (тактильний напрямок).

- Система увімкнеться автоматично (або натисніть кнопку  
 ввімкнення/вимкнення, розташовану на світлодіодній панелі)

- Дотримуйтесь системних вказівок на світлодіодній панелі

Примітка. Цей КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НЕ містить усіх вказівок, як в 
інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання 
для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior!

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації 
(примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або 
зв’яжіться з нами за адресою  info@qinflow.com

NO MORE COLD BLOOD & FLUIDSНІ ХОЛОДНІЙ КРОВІ Й РІДИНАМ



Не вдається вирішити проблему?   Швидке вирішення більшості проблем полягає в тому, щоб виправити ускладнення потоку й замінити БВІ. Якщо проблему 
все ще не вирішено, навіть після перегляду інструкції з використання, напишіть нам на адресу info@qinflow.com або відкрийте запит на підтримку на нашому 
вебсайті (QinFlow.com>> Послуги та підтримка >> Відкрити запит на підтримку)on our website (QinFlow.com >> Services & Support >> Open Support Ticket) 

КОРОТКИЙ ВИКЛАД ПОВІДОМЛЕНЬ 
ТА УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Нагрівання до встановленої температури; 
переконайтеся, що існує потік

Досягнуто заданої температури

Натисніть кнопку 
ввімкнення/вимкнення

Якщо проблему не вирішено:

Замініть акумулятор 

Якщо проблему не вирішено:

Замінити БВІ

Швидкість потоку перевищує ємність акумулятора. 
Розгляньте можливість зменшення швидкості потоку

Низький заряд акумулятора. Акумулятор Extra Power 
все ще має значний об’єм. Продовжуйте використання 
пристрою. Замініть акумулятор, коли його заряд 
критично низький (всі смуги блимають)

Вимкніть пристрій (натисніть і потримайте кнопку 
ввімкнення/вимкнення), відрегулюйте ускладнення потоку, 
переконайтеся, що БВІ заправлений, і повторно активуйте 
пристрій (натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення).

Вимкніть пристрій і замініть БВІ повністю заправленим 
пристроєм. Блок має запускатися автоматично після 
підключення БВІ; якщо ні, натисніть кнопку ввімкнення/
вимкнення.

БВІ не контролює потік; отже, він не може зупинити 
потік. Якщо застосовується тільки гравітаційна подача, 
може знадобитися 30-60 секунд, щоб заправити 
БВІ еритроцитами або цільною кров'ю. Розгляньте 
можливість використання напірної або ручної помпи, 
щоб прискорити процес.

Замініть БВІ; зменште зусилля, якщо працюєте з 
ручними інфузіними пристроями; повідомте QinFlow.

Немає 
потоку

Витік

(примітка: ЧЕРВОНИЙ колір вказує на те, що дія обов'язкова)

Потрібне усунення несправностей
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Немає відображення

Не використовуйте пристрій, якщо дисплей пошкоджено

WARRIOR LITE

Якщо проблему не вирішено:

NO MORE COLD BLOOD & FLUIDSНІ ХОЛОДНІЙ КРОВІ Й РІДИНАМ

Примітка. Цей КОРОТКИЙ ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА НЕ містить усіх вказівок, як в 
інструкції з використання. Тому, будь ласка, зверніться до інструкції з використання 
для отримання повних вказівок щодо експлуатації вашого пристрою Warrior!

Відскануйте QR-код, щоб отримати доступ до всієї відповідної інформації 
(примітка: під час першого входу в систему може знадобитися авторизація) або 
зв’яжіться з нами за адресою  info@qinflow.com


