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  )**תוספת לחוברת יצרן( ToxiProכרטיס הפעלה גלאי גז                                                                                      

                   
 לבצוע פעולה
  שניה-כבמשך   MODEלחץ על כפתור ה להפעיל

  .המכשיר יציג נתונים ויכנס לפעולה –אחת ושחרר 
  .כי לא מופיע סימון דומה בצד שמאל למטה במסך             לוודא

  ).בחוברת2.5 סעיף (יש להחליף בטריה  –במידה ומופיע            
  לכבות

  
ואז הרפו  OFFעד שבתצוגה יופיע , MODEלחיצה ארוכה על 

  ).Sleep Mode(מצב כבוי המכשיר אז נכנס ל –

  כיול*
  באוויר

  החופשי
 
   

או  עם /על בסיס קבוע  ו" באוויר החופשי"נוהל זה יתבצע * 
  ). לגלאי גז רעיל(באויר הצח  ”0“ - יש חריגה מ

                     :על מנת לבצע).   לגלאי גז חמצן( 0.3 - +/ 20.9: או
  נו שתצוגההמתי MODEפעמים על  3לחצו במהירות    
לחצו ) שניות 5 (במשך הספירה  לאחור , ואז CAL-0 תראה   

MODE  עד ! ללא לחיצה נוספת- המתינו לסיום התהליך, שוב
  ".0"אשר יחזור המסך הראשי עם הערך 

  יש לעבור לנוהל, במידה ותהליך כיול אוטומאטי לא צלח*
 -ב 3.6.1.2פרק  -)דקות מההפעלה 3-לאחר יותר מ(ידני   

Reference Manual-V2.01**)   
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 ועלבצ פעולה
  שניה-במשך כ  MODEלחץ על כפתור ה להפעיל

  .המכשיר יציג נתונים ויכנס לפעולה –אחת ושחרר 
  .כי לא מופיע סימון דומה בצד שמאל למטה במסך             לוודא

  ).בחוברת2.5 סעיף (יש להחליף בטריה  –במידה ומופיע            
  לכבות

  
ואז הרפו  OFFעד שבתצוגה יופיע , MODEלחיצה ארוכה על 

  ).Sleep Mode(המכשיר אז נכנס למצב כבוי  –

  כיול*
  באוויר

  החופשי
 
   

או  עם /על בסיס קבוע  ו" באוויר החופשי"נוהל זה יתבצע * 
  ). לגלאי גז רעיל(באויר הצח  ”0“ - יש חריגה מ

                     :על מנת לבצע).   לגלאי גז חמצן( 0.3 - +/ 20.9: או
  המתינו שתצוגה MODEפעמים על  3לחצו במהירות    
לחצו ) שניות 5 (במשך הספירה  לאחור , ואז CAL-0 תראה   

MODE  עד ! ללא לחיצה נוספת- המתינו לסיום התהליך, שוב
  ".0"אשר יחזור המסך הראשי עם הערך 

  יש לעבור לנוהל, במידה ותהליך כיול אוטומאטי לא צלח*
 -ב 3.6.1.2פרק  -)דקות מההפעלה 3-לאחר יותר מ(ידני   

Reference Manual-V2.01**)   
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-לשייך  
  ..……………......……:טלפון………...…………....

  ..…………………:טלפון..................................-שייך ל 

 

  :ספק
  -מ"בע פיקס- טק

  גזיםבטיחות 
 077-700-7531. טל

 
   :שירותלקוח

052-240-5678 
detect.com-www.safe 

Email: info@safe-detect.com 
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  תמונה להמחשה בלבד
   

  תמונה להמחשה בלבד
   

   ראהנורית הת
  

  צפצפה
  

  פתח הסנסור
  

  MODEן לחצ

  נורית התראה
  

  צפצפה
  

  פתח הסנסור
  

  MODEלחצן 


