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  2מתוך  2עמוד                                                                                                                                                     2.1מהדורה: 

   G10705חד ערוצי להפעלת טורניקט    מדריך מקוצר
  מכשיר כולל: צג זמנים, לחץ, כפתורי כיוון, שחרור, התראות, ושקע לצינור מנג'טה. ה

  mmHg600המכשיר מאפשר התראות קולית וויזואלית בטווחים של עד  
  דקות. בסיום כל זמן שנקבע, המכשיר   180ומאפשר ספירת זמן עד 

  מתריע באמצעות צפצוף והבהוב אך אינו מפסיק את פעולתו.
   
  

  נורית פעולה ירוקה
  כפתור קביעת זמן 
  צג זמנים 
  כפתור ביטול ציפצוף
  צג לחץ
  כפתור כיוון ראשי 
  כפתור שחרור לחץ
  שקע לצינור מנג'טה
  מפסק ראשי

                                                              

   הנמצא מאחורי המכשיר.הדלק את המפסק הראשי     .מכשיר הדלקת ה .1
  נורית הפעלה ירוקה תידלק.המכשיר מבצע בדיקה עצמית ו

 
  המנג'טה לשקע בחזית המכשיר.צינור חבר את    חיבור מנג'טה. .2

 
 . כיוון לחץ פעולה   .3

 mmHg-בכפתור הראשי לקביעת לחץ העבודה בשתמש ה . 3.1

  שמאלה עד לקבלת הערך הרצוי.\סובב הכפתור ימינה . 3.2

  לחץ את הכפתור הראשי כלפי המכשיר. -בסיום . 3.3
 

 . כיוון משך זמן להתראה   .4
 שמעל הצג העליון. MINלחץ על הכפתור   . 4.1
 שתמש בכפתור הראשי לקביעת זמן התראה בדקות. ה . 4.2
 שמאלה עד לקבלת הערך הרצוי.\ימינהסובב הכפתור  . 4.3
  לחץ את הכפתור הראשי כלפי המכשיר. -בסיום . 4.4

 
  להתחלת פעולה   .5

  לחץ את הכפתור הראשי שוב כלפי המכשיר 
 

    לסיום פעולה ושחרור לחץ .6

  שניות  2למשך  DEFLATEפתור על כלחץ 

 
 התראות  .7

 כאשר יש שינוי בלחץ.  \ שעות  3אחרי  \ משך הזמן שנקבע עבר :כאשרואינו מפסיק פעולתו, המכשיר מתריע  . 7.1

 .ונורית הצפצוף תהבהב, עד לנטרולה בעת התראה: הצג הרלוונטי יהבהב (זמן או לחץ), צפצוף יישמע . 7.2
  לנטרול הצפצוף: לחץ על כפתור ביטול צפצוף . 7.3

 

 ניתן לשנות את ערכי הזמן והלחץ בכל עת.   בהפסקת מתח, המכשיר ממשיך לשמור על הלחץ.  לתשומת לב: .8



MediSale, Head Office:   43 Yigal Yadin St., Modiin, Israel 7171605    Web Site:  http://www.MediSale.org      
    Telephone: +972-8-9718017     Fax: +972-72-3377444     Mobile: +972-55-6629338         Email: info@MediSale.org 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
  2מתוך  1עמוד                                                                                                                                                     2.1מהדורה: 

G10705חד ערוצי  טורניקט

 .צרפתמתוצרת

 מנג'טות

________________________________________________ 

 המדריך כתוב בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד ואין בכך כדי להפלות בין המינים.
הקובע הוא המדריך של היצרן בשפה האנגלית המצורף עם המערכת.המדריך 


