G3 BPAP Series Δγρεηξίδην γξήγνξεο ιεηηνπξγίαο V1.0

G3 BPAP Series Εγσειπίδιο γπήγοπηρ λειηοςπγίαρ
1. Λειηοςπγίερ κοςμπιών
Πιήθηξν αξρηθήο ζειίδαο: Δπηζηξνθή ζην πξνεγνύκελν κελνύ ή ζην αξρηθό
πεξηβάιινλ.
Δπηινγέαο: Πξνζαξκόζηε ηηο ξπζκίζεηο ηεο ζπζθεπήο.
Πιήθηξν Έλαξμεο / Τεξκαηηζκνύ: Έλαξμε / Τεξκαηηζκόο παξνρήο αέξα.

2. Ρύθμιζη ηηρ ζςζκεςήρ
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Τξνθνδνηηθό
①: Πύιε Θεξκαηλόκελνπ Σσιήλα
②: Έμνδνο αέξα
③: Δίζνδνο ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο DC
④: Καπάθη θίιηξνπ(Βαιβίδα Δηζόδνπ Αέξα)

Δ

A. Τνπνζεηήζηε ην έλα άθξν ηνπ ζσιήλα ζηε ζπλδεδεκέλε κάζθα.
B. Σπλδέζηε ην άιιν άθξν ηνπ ζσιήλα ζηελ έμνδν αέξα ηεο ζπζθεπήο, όπσο θαίλεηαη ζηελ
παξαπάλσ εηθόλα. Σπλδέζηε ηνκ ζεξκαηλόκελν ζσιήλα ζηελ έμνδν αέξα ηεο ζπζθεπήο θαη
ζηε ζπλέρεηα, ηνπνζεηήζηε ην βύζκα ηξνθνδνζίαο ζηε ζύξα ζην πίζσ κέξνο ηεο ζπζθεπήο.
Γ. Σπλδέζηε ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ξεύκαηνο κε ηελ είζνδν ηξνθνδνζίαο ξεύκαηνο DC ηεο θύξηαο
ζπζθεπήο.
Γ. Σπλδέζηε ην θαιώδην ξεύκαηνο κε ην ηξνθνδνηηθό.
E. Τνπνζεηήζηε ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο ζηελ πξίδα.

3. Πποζαπμογή πςθμίζεων ζςζκεςήρ
A. Σπλδέζηε ζσζηά ην θαιώδην ηξνθνδνζίαο θαη ηνλ κεηαζρεκαηηζηή ηξνθνδνζίαο. Σηελ νζόλε
εκθαλίδεηαη ην αξρηθό πεξηβάιινλ πνπ θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Πηέζηε ην πιήθηξν
Έναπξη / Διακοπή
θαη ε ζπζθεπή ζα αξρίζεη λα παξέρεη αέξα. Η νζόλε εκθαλίδεη ηελ
Κύξηα δηαζύλδεζε όπσο θαίλεηαη ζηε κεζαία εηθόλα (Ιζρύεη γηα κνληέια G3 B20A, G3 B25S, G3
B25A) ή όπσο θαίλεηαη ζηε δεμηά εηθόλα (Ιζρύεη γηα κνληέια G3 B25VT、G3 B30VT、G3 B30SV、
G3 LAB)
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B. Γπξίζηε ηνλ Επιλογέα
γηα λα απνθηήζεηε πξόζβαζε ζηελ αξρηθή δηεπαθή ξύζκηζεο ηνπ
κελνύ αζζελνύο, όπσο θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα. Η επηινγή Θεπμαινόμενορ ωλήναρ
κπνξεί λα ξπζκηζηεί κόλν όηαλ ε ζπζθεπή είλαη ζπλδεδεκέλε ζηνλ ζεξκαηλόκελν ζσιήλα, όπσο
θαίλεηαη ζηελ παξαθάησ εηθόλα.

Γ. Πηέζηε ηνλ Επιλογέα
γηα λα έρεηε πξόζβαζε ζην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο, όπσο
θαίλεηαη ζην παξαθάησ ζρήκα.

Γ.Γπξίζηε ηνλ Επιλογέα

γηα λα ξπζκίζεηε κηα επηινγή.

E. Πηέζηε ηνλ Επιλογέα

γηα λα επηβεβαηώζεηε ηε ξύζκηζε πνπ θάλαηε ζηελ επηινγή.

Ση. Ο θέξζνξαο αιιάδεη αλάκεζα ζηηο επηινγέο, θαζώο πεξηζηξέθεηε ηνλ Επιλογέα
.
Αλαηξέμηε ζηα βήκαηα Γ-E γηα λα ξπζκίζεηε άιιεο επηινγέο. Παηήζηε ην πιήθηξν Απσικήρ
ζελίδαρ
γηα έμνδν από ην πεξηβάιινλ εγθαηάζηαζεο.

4. Έναπξη θεπαπείαρ
Αθνύ νινθιεξώζεηε ηελ πξνζαξκνγή ησλ ξπζκίζεσλ ηεο ζπζθεπήο θαη επηζηξέςεηε ζην αξρηθό
πεξηβάιινλ, πηέζηε ην πιήθηξν Έναπξηρ / Σεπμαηιζμού
γηα λα μεθηλήζεηε ηε ζεξαπεία.
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