הוראות שימוש לטרמומטר מינימום מקסימום דיגיטלי
קופת חולים מכבי
מק“ט יצרן T.F.A.—Germany 30-1024
נתונים כלליים
תחום מדידה  , -10°C-+50°C -המכשיר עצמו—INDOOR
 -50°C -+70°Cבעזרת גשש )אורך מקסימלי  1.5מטר( OUTDOOR -

הוראות הפעלה ושימוש:
 .1חבר הסוללה )בקוטביות הנכונה( והורד את הניילונים המכסים את התצוגה הדיגיטלית )בהפעלה
הראשונה(.
 .2העמד המכשיר באזור המקרר )אסור להכניס למקרר את המכשיר עצמו( ,פרוס הכבל וקבע את הגשש בתוך המקרר הנמדד.
 .3התצוגה העליונה ) (INמראה את הטמפרטורה באזור המכשיר עצמו )מחוץ למקרר( )(INDOOR
התצוגה התחתונה ) (OURמראה את הטמפרטורה בסביבת הגשש) בתוך המקרר( )(OUTDOOR
 .4לחיצה ראשונה על כפתור MAX/MIN

 .5לחיצה שנייה על כפתור MAX/MIN

מראה את הטמפרטורה בחדר)  INבסביבת המכשיר עצמו(

טמפרטורת המקסימום

IN
MAX

טמפרטורת המינימום

MIN

מראה את הטמפרטורה בתוך המקרר ) -OUTבסיבת הגשש(

טמפרטורת מקסימום

OUT
MAX

טמפרטורת המינימום

MIN

 .6לחיצה שלישית מחזירה המצב לקדמותו—ז“א תצוגה עכשווית של הטמפרטורה בסביבת המכשיר )(IN
ובתוך המקרר

 .7תהליך האיפוס
 .1לחיצה על כפתור RESET
 .2לחיצה על כפתור RESET

) בשלב תצוגת ה ( MAX-תאפס את תוצאת המקסימום
)בשלב תצוגת ה ( MIN -תאפס את תוצאת המינימום

הפעלת צלצול התראה:
 .8על מנת לקבוע תחום טמפרטורה מותר )בתוך המקרר— ) .(OUTהכוונה לטמפרטורת מקסימום וטמפרטורת מינימום
שישמע צלצול התראה במידה והמקרר חורג מטמפרטורות אלו(  -ניתן לכוון בצורה הבאה:
ללחוץ על כפתור SET

מכוונים בעזרת כפתור

לחיצה נוספת על כפתור SET

עד שהתצוגה ב OUT -תהבהב ויופיעה הסימן ]▲[,

לטמפרטורה המקסימלית הרצויה במקרר.

)התצוגה שוב תהבהב ויופיע סימן ]▼[ ,ושוב כיוון בעזרת כפתור

לטמפרטורה מינימלית
לחיצה נוספת מחזירה את הכול לפעולה רגילה ולתצוגה הקבועה בתוספת סימן פעמון בצד שמאל

המראה שישמע

צלצול אזהרה במידה והטמפרטורה במקרר תחרוג מהמגבלות שקבענו בסעיף זה.

הוראות עבודה:
בהתאם לנהלים של קופ“ח מכבי ,עליכם לבצע בדיקה ורישום של טמפרטורת המקסימום וטמפרטורת המינימום שבמקרר.
.A
.B

בדיקת טמפרטורת המקסימום והמינימום במקרר בהתאם לסעיף 5
] לחיצה על כפתור  [ RESETמיד לאחר הבדיקה והרישום
יש לבצע איפוס
האיפוס ) (RESETמתבצע על התצוגה הקיימת באותו רגע על המסכים )לדוגמא סעיף  5שבו בודקים את טמפרטורת
המינימום מקסימום במקרר )(OUT
במקרר באותו רגע!

)מצורף דף הוראות בשפות שונות לכל מכשיר(

לחיצה על כפתור RESET

מאפסת הטמפרטורות למצב

