NAVODILO ZA UPORABO
APARATA

ADE M701030
Elektronska dvižna tehtnica
AD-M701030

Kratka navodila za rokovanje z instrumentom.
Pred uporabo dobro preberi tudi originalna navodila, posebej za uporabo vseh možnih funkcij!
Navodila za uporabo instrumenta naj bodo zmeraj v bližini instrumenta.
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Komponente in oblika
Tipke na zaslonu
tipka za vklop in izklop
tipka za nastavitev nič
tipka za tariranje
tipka za preklop med bruto in neto vrednostjo (tara vrednost potrebna)
tipka za tiskanje
tipka za »živo težo«

ZERO
TARE
GROSS/NET
PRINT
ƒ

Vaša ADE elektronska dvižna tehtnica je razvrščena v razred III in je bila proizvedena za
medicinsko uporabo v bolnišnicah, kjer jo uporabljajo zdravniško in medicinsko specializirano
osebje kakor tudi rehabilitacijski centri ali oskrbovalni domovi.
Tehtnica je precizni inštrument za medicinsko uporabo.
Rezultat tehtanja se uporablja kot pomembna osnova za zdravstveno apliciranje ali
obravnavo, določeno s strani zdravnika ali medicinskega osebja v bolnišnicah, oskrbovalnih
domovih, rehabilitacijskih in dializnih centrih.
Z namenom doseči najboljše možne rezultate, skrbno preberite in sledite tem navodilom za
uporabo.

Namestitev in uporaba tehtnice
Odstranjevanje embalaže in namestitev tehtnice na primerno vzdržljivo dvigalo.
•
•
•
•
•

Previdno odstranite ves embalažni material, ki je bil uporabljen za preprečitev
poškodb med transportom. Skladiščite embalažo za morebitno ponovno pošiljanje
tehtnice zaradi uveljavljanja garancije ali popravila.
Odstranite dvižni lok in ga zamenjajte z zgornjim očesnim vijakom tehtnice, da
sestavite dvižno roko in tehtnico.
Dvižni lok dvigala ni pripet na spodnji očesni vijak tehtnice.
Bistven del zagotavljanja varnosti je vrtljiv člen dvigala za paciente. ADE dvižna
tehtnica se lahko uporablja z dvigali za paciente vseh vodilnih proizvajalcev, vendar
šele, ko ADE potrdi varnost uporabljenih vrtljivih členov.
Za zagotovitev 100 % varnosti priporočamo izključno uporabo vrtljivih členov
proizvajalca ADE, ki so na voljo kot dodatna oprema k dvižni tehtnici.

Preskrba tehtnice z električno energijo
Tehtnica deluje z napajanjem iz 4 Mignon baterij (1,5 V).
Ob dobavi je vključen 1 komplet baterij.
Povezovanje dodatne opreme
Pogoji za povezovanje dodatne opreme so izpolnjeni preko RS 232.
Meroslovne zahteve za dodatno opremo, kot npr. tiskalnik in PC, morajo biti označene z
meroslovno oznako
na zelenem ozadju.
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Uporaba tehtnice
Tehtanje
Pritisnite - tipko za zagon tehtnice. Po vzpostavitvi zagona se samodejno izvede funkcija
testiranja, ki se zaključi s preklopom v `0.00´ pozicijo v kg načinu tehtanja. Tehtnica je tako
pripravljena za uporabo.
Pritrdite nosilno opremo dvigala na očesni vijak tehtnice in tarirajte težo. Sedaj namestite
pacienta v dvigalo in odčitajte podatke, ko se ti stabilizirajo.
Na zaslonu lahko vključite osvetljavo ozadja s ponovnim pritiskom tipke
Za izklop tehtnice pritisnite in držite tipko

.

3 sekunde.

Funkcija TARE
Uporabite tipko TARE, ko tehtate pacienta s kakršno koli dodatno obremenitvijo (npr. nosilna
oprema, pasovi, obešalna zanka,…). Najprej stehtate to dodatno obremenitev. Ko je podatek
o teži zaznan / prikazan na zaslonu, pritisnite tipko TARE, da uravnate tehtnico na stanje nič.
Teža shranjene vrednosti bo odšteta za vse nadaljnje procese tehtanja, razen ko je tare
funkcija drugič uporabljena.
Za zaslonu prikazana teža pacienta je neto teža.
BRUTO/NETO funkcija
S pritiskom tipke GROSS/NET lahko preskakujete med bruto in neto prikazom teže.
Zero nastavitev
S pritiskom tipke Zero lahko eliminirate manjše meritvene nepravilnosti, ki se lahko pojavijo
po zagonu tehtnice in tehtnica bo nastavljena na nič.
Funkcija tiskanja
V primeru, da je bil tiskalnik priklopljen, in je bil aktiviran meni tiskanja, bo funkcija <PRINT>
poslala rezultate teže do tiskalnika. Če pa tiskalnik ni bil priključen, bo funkcija prekinjena po
10-ih sekundah.
Funkcija »živa teža«
To funkcijo je vedno potrebno ročno aktivirati s tipko f, saj je odvisno od tega, kako ekstremno
nemiren je posamezen pacient, šele nato lahko dobimo zanesljive rezultate tehtanja. Če je
torej funkcija »živa teža« aktivirana, bo tehtnica med tehtanjem identificirala vse, od pacienta
povzročene, močnejše premike v obeh smereh ter jih samodejno odrezala kot nepravilnosti.
Med tehtanjem se samodejno izvede več meritev, na zaslonu pa se prikaže najbolj točen
podatek.
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Simboli na zaslonu
NET

~

Tehtnica ima aktivirano funkcijo tare
(gibanje)

Tehtnica se premika.

(nad mejo)

zgornja meja je bila prekoračena

(pod mejo)

izven meja

(baterije)

baterije so skoraj prazne – vstavite nove

Čiščenje, vzdrževanje in ponovna odobritev
Varnostna navodila:
- Vaša ADE dvižna tehtnica je precizen inštrument, s katerim je potrebno pazljivo
rokovati.
- Pred uporabo, prosimo, da temeljito preberete navodila za uporabo.
- Zagotovite, da v tehtnico ne bo prodrla voda ali čistilna tekočina.
Čiščenje:
Za čiščenje uporabljajte le mehko krpo ali običajna dezinfekcijska sredstva.
Ne uporabljajte agresivnih čistilnih tekočin.
Ponovna odobritev - kalibracija
Za ponovno odobritev tehtnice po mednarodnih direktivah vodilnih standardov za
ne-avtomatske tehtnice kakor tudi za medicinske naprave kontaktirajte le pooblaščena
podjetja ali osebe. Na oznaki CE je navedena številka prijavnega organa (0110) in leto prve
preizkušnje/kalibracije tehtnice. Ponovno preizkušanje je potrebno:
- ČE je bil pečat kalibracije poškodovan,
- PO popravilu kalibrirane tehtnice,
- Ali PO prenehanju veljavnosti prve kalibracije, ki je mednarodno predpisana. Za dodatne
informacije, prosimo, kontaktirajte Inštitut za meroslovje.
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Ce certifikat
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Servis MIKRO+POLO

Kolektiv servisa Mikro+Polo sestavljamo posamezniki s širokim obsegom znanj s področij
strojništva, elektrotehnike, elektronike in računalništva. Imamo dolgoletne izkušnje s področij
tehnične podpore za medicinsko, laboratorijsko, Hi-Tech, industrijsko in merilno opremo.
Naš osnovni namen je REŠEVATI VAŠE TEŽAVE in s tem skrbeti za nemoten potek dela
v vaših organizacijah. To počnemo s ponosom in veseljem.

DEJAVNOSTI SERVISA:
inštalacije | redno in izredno vzdrževanje | deinštalacije odsluženih aparatur in opreme
demonstracije delovanja opreme | nastavitve parametrov in modifikacije | kalibracija

Servisiramo tudi opremo, ki je niste kupili pri nas!
Prilagajamo se potrebam strank in po njihovih željah izvajamo projekte
povezane z laboratoriji, industrijo in spremljajočo opremo.

V sklopu servisnega oddelka vam ponujamo tudi storitve
našega akreditiranega kalibracijskega laboratorija.

V primeru težav pokličite naš SERVISNI CENTER na telefonsko številko:
+386 (0)2 614 33 57 ali nam pišite na e-pošto: service@mikro-polo.si
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