
 

 

 
 
 
 
 

  תאור  פעולה
 /הדלקה

  כיבוי
 לחץ על מקש  להדלקת המכשיר .1

 
עד שהפס הגרפי           לחץ  על מקשהמכשיר לכיבוי  .2

  :יגיע לצידו הימני של המסך

תצוגת 
 מסך

מצב (
  )מדידה

  :םמדידה יופיעו על המסך האייקונים הבאיבמצב 

תפריט 
 -ראשי

כניסה 
  ודפדוף

           מקשכניסה לתפריט הראשי תעשה באמצעות לחיצה על  .1

במצב  תחזיר לתצוגת מסך            מקשלחיצה נוספת על 

  .מדידה

 דפדוף בין הפונקציות בתפריט יעשה באמצעות המקשים  .2

  

 תעשה באמצעות מקש , כניסה לפונקציה ואישור הפרמטרים .3
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  תיאור  פעולה
פונקציות 

שימושיות 
ראה (

חוברת 
הדרכה 

לרשימה 
  )מלאה

                   

בהירות המסך בעזרת פונקציה זו בוחרים את מידת -בהירות מסך
 .הבחירה תופיע באחוזים ליד האייקון. בתצוגת המסך )קונטרסט(

           
את ניתן בעזרת פונקציה זו להדליק או לכבות - תאורת מסך

  .מסךהתאורת 
  

המכשיר משמיע צפצופים המתגברים עם - הדלקת צליל/ כיבוי 
  .זו ניתן להשתיק את הצפצופים בעזרת פונקציה. ריכוז הגז

  
המכשיר יחזיק , כאשר פונקציה זו מופעלת-החזקת שיא מדידה

הערך ישמר . עד ללחיצת        , את המדידה הגבוהה ביותר
  .לאחר הלחיצה באוגר הנתונים

כדי . המכשיר שומר עשרה ערכי מדידה בכל זמן- צפיה בנתונים
ניתן לצפות . בעת הקריאה        לשמור קריאה יש ללחוץ על מקש

האייקון , אוגר הנתונים מלאכאשר . בנתונים דרך התפריט הראשי
  .ויש למחוק את הנתונים, במסך המדידה יהבהב

ניתן לבחור באמצעות פונקציה זו את היחידות -יחידות מדידה
  ppm,cc/sec,mg/m3,g/yr: בהן אתם מעוניינים למדוד

 
לבחור באמצעות פונקציה זו את סוג הגז  חשוב-בחירת סוג גז

על מנת לקבל קריאה נכונה של ריכוז  מעוניינים למדודאותו אנחנו 
כניסה לפונקציה תתן רשימת גזים מתוכה אפשר לבחור את . הגז

    .הסוג הרצוי

  

Controlled.DOC.GasCheck.Quickcard.010511 

ר מיועד כתוספת התקצי! אזהרה -תקציר הפעלה מהיר
אין להפעיל את הציוד . IonScienceלחוברת ההדרכה של  

  . ללא הדרכה מתאימה

 GasCheck G -גלאי דליפות גז

  )בטיחות גזים(מ "טק פיקס בע

 077-700-7531' טל

  91102ירושלים  10356ד .ת

www.safe-detect.com 

 סוג הגז הנמדד

ריכוז הגז 
ת והנמדד ויחיד

 המדידה

תצוגה גרפית 
 של ריכוז הגז

החזקת שיא 
 מדידה

 תאורת מסך

 סוללה מצב 
 רגישות מדידה התראת צליל


