
SENSIT HXG-2d, 2dr.QuickCard.Heb.V2.1-300812 

 גזעל דליפות  והתראהלגילוי  HXG-2d/r לגלאי גז נייד 

 (למציאת דליפות –מ "חל) ppm -ו xLEL% בערכי 
 
אין להפעיל את הציוד  , SENSITהתקציר מיועד כתוספת לספר ההדרכה של  אזהרה *

 ***פריטים במסמך זה/ לצלם אף אחד מן הפרטים, אסור להעתיק. ללא הדרכה מתאימה

 פעולה  תאור

והמתן עד לסיום   Aלחץ לחיצה קצרה על מקש  :להדלקה
שניות שבמהלכו הגלאי מבצע חימום   60 -כ)תהליך האתחול  

יש להדליק את הגלאי באויר צח   :הערה(. אוטומטי" 0"וכיול 
כאשר מופיע נורית    .רעילים/ במקום בו אין גזים נפיצים

,  ניתן לבדוק פעולתו! המכשיר מוכן לעבודה   (ready) ירוקה
 .זהו יתרון נוסף של המכשיר!!! ללא להבה -על ידי גז מצית

שניות עד להופעת   6 -והחזק למשך כ Aלחץ על מקש : לכיבוי
 .ואז הרפה  OFFכתובית 

 כיבוי/הדלקה
 (באוויר צח בלבד)

שניות עד להופעת כתובית   5 -והחזק למשך כ Cלחץ על מקש 
CAL  כעת המתן עד השלמת תהליך  , ואז הרפה( מימין)במסך
 .הכיול
אוטומטי יש לבצע אך ורק באויר צח  " 0"איפוס : הערה

 .או רעילים/במקום בו אין גזים נפיצים ו

" 0"איפוס 
באוויר )אוטומטי 
 (צח בלבד

 

/  איפוס -לחצן זה משמש גם ל, שים לב". C"לחץ קצרה על  
 ".0"ביול 

כיבוי  / הדלקה
 תאורת מסך

בתדירות   Bלחץ על לחצן : להפעלת התקתוק ושינוי הקצב
עד  . Aלחץ על כפתור , CAL -במידה ונכנסת בטעות ל. שונה

 .ואז הרפה –" 0"לחזרה ל
כתוספת לערך  )התקתוק מהווה אינדיקציה נוספת : הערה

אביזר  /ככל שריכוז הגז במקום, לריכוז הדליפה( הנמדד
 .קצב התקתוק אמור להיות מהיר יותר –הנבדק  גדול יותר 

השתקת  /הפעלת
לצורך   –תקתוק 

 .מציאת דליפות

על מסך התצוגה ונורית   BAT LOWכאשר מופיעה כתובית 
סימן שהסוללות עומדות , מהבהבת( משמאל)ירוקה 

 .ראה ספר הדרכה לפרטים נוספים. להסתיים

התראת סוללה  **
 חלשה

 !!ואהוד! אלקליין מסוג מוכר בטריות 2d ,3לדגם שימוש  

אסור לערבב בטריות חדשות עם  . פשוטות" C"גודל   – 

 40-50: בטריות חדשות יספקו עבודה רצופה ל. ישנות

 .ע"ש

בטריות החלפת ** 
 נטענות/ רגילות

ממשפחת גלאי  , הפשוט והנוח" בן"מהווה את ה –מכשיר זה 

Sensit . באתר החברה וללמוד על האפשרויות   כדאי ורצוי לבקר

 :שלנואו דליקים באתר האינטרנט / רעילים והנוספות ועל גזים 

 www.safe-detect.com  ,המופיע גם בשפה העברית!!! 

 תוספות+ הערות 
 (.בטיחות גזים)מ  "פיקס בע-טק

 077-700-7531: שירות בטלפון
Mail: info@safe-detect.com 

www.safe-detect.com 

-התראה ל
%xLEL גבוה!!! 

*הפעלה מהירתקציר *  
 הבית שלך לבטיחות

 סנסור

טעינה' נק  
 !(בלבד 2drדגם )

מתאם גישה גמיש    
 מ אורך"ס 40

 תצוגת הערך הנמדד 

 דליפה לאיתור   ppm: ב

ערך   – LEL-ו    קטנה  
 !!!גבוה

ידית האחיזה  
 ותא סוללות

 לחצני הפעלה לחצן ניתוק מכסה

 התראת שמע
(בגב המכשיר)   

 בורג שחרור מכסה   

 .בכתב מהחברה הרשומהקבלת אישור ללא *** 


