
מסך תצוגה גרפי

סנסורים -אזור החישה 
.עם תעלות חישה ומסנן

צפצפת התראה

ותפעול לחצני הפעלה 
משני צידי. לחצנים 4כ "סה

.הגלאי

איך נעשה -תאור  לפעולה  
שניות    2 -למשך כ( ימני עליון)      י  על לחצן   /לחץ

(.עד להדלקת המסך)
מותרת *  –הדלקה 

.באויר הצח בלבד

( ימני ושמאלי עליון)      -על לחצנים       ו לחץ: לכיבוי
.זמנית והחזק עד גמר הספירה לאחור-בו

כיבוי

כבה את  , אתה נמצא באזור של אוויר צח וודא כי
.המערכת והדלק מחדש

אוטומטי  " 0" כיול
.בלבד( באוויר צח)מותר 

לחיצה קצרה על אחד   לחץ ,כאשר הגלאי במצב עבודה
(.שניות 30 -תאורת מסך תדלק ל)מארבעת המקשים 

הדלקת  
מסך תאורת

נורית ירוקה אמורה להידלק  , חבר את המטען לחשמל
כאשר פני  , כעת הנח את המכשיר על המטען, קבוע

בזמן טעינה  , המסך כלפי מטה מול המבלעת שבמטען
בגמר הטעינה הנורית  , נורית אדומה אמורה להבהב

. האדומה אמורה לעבור ללמצב דלוק קבוע

הוראות טעינה  
!(בדגם נטען בלבד)

כאשר גז  , כ"יפעל בד ***מצב החזקה עצמית  :הסבר
  לחץ לביטול הצפצוף .Al-2ערך התראה את  נמדד עובר

.בו זמנית     -לחיצה קצרה על המקשים      ו
.  טבעי/ בישול/אסור להשתמש בגז מציתים :אזהרה**** 

.פ הדרכה בלבד"אלא ע. לצורך בדיקת חישן גזים נפיצים
ה תדע על כך  /ואת–יהרוס את הגלאי , שימוש בגז לא ראוי

.רק כשיהיה כבר מאוחר מדי

ביטול צפצוף  
החזקה עצמית

חיישן   בדיקת
LEL****

התראה LED/ נוריות
**גלאי במצב התראה -אדום
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X

:  הערות והארות נוספות לשיפור בטחונך
כבה את , וודא כי אתה נמצא באזור של אוויר צח, "0"במהלך כיול מופיעה  FAILאם ההודעה  *

   !!!מופיע במסך FAIL -האסור להשתמש בציוד כל עוד . מחדש באויר צחהמערכת והדלק 
.  הופעלה לגבי גז זה (IDS)מציין כי מערכת איתור גז מהירה . הסימן       בשורת הגז: לנוחיותך

. קצב הצפצוף העדין יגבר כאשר ריכוז הגז נהיה בעל סיכון גבוה יותר, כ כך"מצב זה יפעל בד
!אינו מהווה תחליף להתראה כל שהיא   -ה, הנמדד משתנה לרעההגז ואמור לפעול כאשר ריכוז 

.  (על אחד מארבעת המקשיםלחיצה קצרה י "ע, תבוצעהשתקת הצפצופים ) 
.יציין כי המשכיר עובד ודוגם. שניות 10-60צפצוף חלש כל פרק זמן של : מצב חי

  

www.safe-detect.com( בטיחות גזים)מ  "בעפיקס -טק: נציג היצרן
P-400 תוצרת  . הנה מערכת גילוי והתראה המתקדמת ביותר

SENSIT Technology, made-in-U.S.A, www.gasleaksensors.com 

(.בטיחות גזים)מ  "פיקס בע-טק
  077-700-7531: שירות בטלפון

052-2405678: טלפון חירום

מסוכניםים /גז 1-5לגילוי   P-400מערכת 
התקציר מיועד כתוספת  אזהרה *. הפעלה מהירתקציר * 

.  והדרכה פרונטלית       SENSITההדרכה של לספר בלבד
P400 I.M-5-21-12 (7-23-12)**  .מתאימההדרכה להפעיל את הציוד ללא אין 

(צבעים 3)מצב גלאי /סטטוסלנורית 
, לא תקין/ גלאי לא פעיל–כבוי. א

ללא התראה   / גלאי פועל –ירוק . ב

**גלאי במצב התראה -אדום. ג

.***צפצוף+ אדום -2 /אדום  -1: מצב התראהAL-2/ AL-1, ** -הסבר ל
mail: info@safe-detect.com
www.safe-detect.com

®

חיבורי מטען ותקשורת
.מגעים בחיבור עריסה ישר 4

התראה LED/ נוריות
**גלאי במצב התראה -אדום


