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  2מתוך  2עמוד                                                                                                                                                     2.1מהדורה: 

    Easy Pump ערוצי ודלהפעלת טורניקט    מדריך מקוצר
  מנג'טה.  ותלצינורים התראות, ושקעמעגלים פועלים עצמאית,   2זמנים, לחץ, כיוון, שחרור, : דיגיטאלי למגע מכשיר כולל: צג ה

  mmHg600המכשיר מאפשר התראות קולית וויזואלית בטווחים של עד  
   .כיוון באופן עצמאישעות. כל ערוץ ניתן ל 10כולל גיבוי של סוללה לפעולה של עד 

  בסיום כל זמן שנקבע, המכשיר מתריע באמצעות צפצוף והבהוב אך אינו מפסיק את פעולתו. , ודקות 180מאפשר ספירת זמן עד  
   .ניתן לעבור דרך מסך הגדרות IVRAלמצב 

   

  הגדרות    תאריך שעה נוכחית 
  מצב סוללה  אדום-צג קביעת לחץ
  חיבור למתח ראשי  אדום -צג קביעת זמן בדקות

  כחול-צג קביעת לחץ  נורית פעולה ירוקה
  
  

  פרטי מטופל

  כחול -צג קביעת זמן בדקות

    שחרור לחץ \כפתור הפעלה
  מעבר למסך ערוץ יחיד  שקע לצינור מנג'טה

  מפסק ראשי  
                                                                                                                                                                                        

                 
                                                              

   הנמצא מאחורי המכשיר.הדלק את המפסק הראשי     .מכשיר הדלקת ה .1
  הקלק עם האצבע על המסך  -לתחילת פעולה   נורית הפעלה ירוקה תידלק.המכשיר מבצע בדיקה עצמית ו

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

 
  כחול) \ הערוצים אדום 2הן עבור  נחיות(הה .כיוון לחץ פעולה   .3

  מימין למטה.   V, ובמסך שיפתח, בחר את לחץ הפעולה הנדרש. לסיום הקש על mmHg-קש עם האצבע על איזור הה
 

  כחול) \הערוצים אדום  2הן עבור  נחיות (הה . כיוון משך זמן להתראה .4

  מימין למטה.  Vלסיום הקש על  משך הזמן הנדרש להתרעה., ובמסך שיפתח, בחר את min-הקש עם האצבע על איזור ה
 

   INFLATEהכפתור על לחץ : להתחלת פעולה  .5
 

  שניות  2למשך  DEFLATEפתור על כלחץ : לסיום פעולה ושחרור לחץ .6

 
 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

 
   לתשומת לב: .8

 ניתן לשנות את ערכי הזמן והלחץ בכל עת.     . 8.1
 .ועובר לעבוד על סוללות בהפסקת מתח, המכשיר ממשיך לשמור על הלחץ . 8.2
 כחול בפינה שמאל למטה. ערוץ על ידי לחיצה על כפתוח הגדל מסך  מסך יחידניתן לעבור לצפיית  . 8.3
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  דיגיטאלי ערוצי וד  טורניקט

asy PumpE 

  

  .צרפת                            מתוצרת
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 ________________________________________________ 

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


