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الکتروشوک BEXEN

 - 1طریقو تست دستگاه





دکوَ هٌْ را درحالیکَ دستگاٍ خاهْش است فطاردادٍ ّ ُوسهاى دکوَ  I/Oرا فطار دُیذ .
تافطار ترّی دکوَ  Selectکلوَ  TESTرا اًتخاب ًواییذ .
توام لسوتِای دستگاٍ تطْر اتْهاتیک چک ضذٍ ّ کلوَ  OKدر اًتِا ًْضتَ هی ضْد .
تا فطار تررّی دکوَ ً PRINTتیجَ تست دستگاٍ را چاپ کردٍ ّ تررّی دستگاٍ لراردُیذ .

 - 2طریقو استفاده از دستگاه الکترًشٌک
 اتتذا لیذُا را هطاتك زیر تررّی تذى تیوار هتصل ًواییذ ( :در کاتل ُای  5لیذ)
 لیذ قرمس ًسدیک ضاًَ راست ّ زیر  clavicleلرار هی دُین.
 لیذ زرد ًسدیک ضاًَ چپ ّ زیر  clavicleلرار هی دُین .
 لیذ سیاه پاییي ضکن ّ سوت راست لرارهی دُین .
 لیذ سبس پاییي ضکن ّ سوت چپ لرار هی دُین .
 لیذ سفیذ را رّی تْراکس لرار هی دُین .

 تْسط دکوَ  I/Oدستگاٍ را رّضي کٌیذ.
 تا اًتخاب دکوَ دفیثریالتْر دستگاٍ را رّی هذ ضْک لرار دادٍ ّ از طریك صفحَ جلْیی
دستگاٍ ّ یا پذل ُا اًرژی هْرد ًظر را اًتخاب ًواییذ .
 پس از اًتخاب ژّل هْرد ًظر ،دستگاٍ را ضارژ ًواییذ .
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 پس از کسة اطویٌاى از ضارژ دستگاٍ پذال ُا را رّی سیٌَ تیوار لرار دادٍ دّ دکوَ
دشارژ(تخلیو) پذل ُا را تصْرت ٍ هسهاى فطار دُیذ؛ چٌاًچَ هیخْاُیذ همذار ضْک تخلیَ
ضذٍ رّی تذى تیوار در پریٌت هطاُذٍ ضْد لثل از دضارژ ،دکوَ پریٌت را کَ ُن رّی
صفحَ جلْیی ّ ُن رّی یکی از پذل ُا لرار دارد ،فطار دُیذ  .ضوٌا هی تْاًیذ در هٌْ
دستگاٍ گسیٌَ  Auto printراُن  ONکٌیذ.
 ترای استفادٍ ا ز پیس هیکر ،دکوَ ًارًجی هرتْط تَ پیس هیکر را فطار دُیذ .
ٌُ گام ضارژ اگر هْارد زیر اتفاق تیافتذ دضارژ داخلی صْرت هی گیرد :
 دکوَ کاُص/افسایص ژّل رّی صفحَ جلْیی یا رّی پذل ُا زدٍ ضْد .
 دّتا دکوَ هرتْط تَ دضارژ رّی پذل ُا ُوسهاى زدٍ ضْد  .درایي هْارد پیغام "
 "Shock Not Deliveredدیذٍ هی ضْد.
 لطفا تعذ از استفادٍ از دستگاٍ سریعا پذل ُا را تا گاز خیس پاک ًواییذ .
نکات ميم:
شارژ دستگاه را بو ىیچ ًجو در ىٌا یا رًی دستگاه تخلیو ننماییذ.
ىیچگاه از دستگاه الکترًشٌک جيت مانیتٌرینگ بو مذت طٌالنی استفاده نگردد.

جهت کسب اطالعات بیشتر به دفترچه راهنما رجوع نمایید.
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