
גזים מסוכנים 1-6לגילוי  G460מערכת 

התקציר מיועד כתוספת אזהרה . * תקציר הפעלה מהיר

אין להפעיל את הציוד ללא , GFGלספר ההדרכה של  

.הדרכה מתאימה

תאור פעולה 

. שניה 1 -לחץ על לחצן ימני למשך כ: להדלקה

).ראה ספירה לאחור(שניות  5- לחץ על מקש ימני ל: לכיבוי

כיבוי/הדלקה

  zoom -ן resetיש ללחוץ בו זמנית לחיצה קצרה על מקשים 

לאחר , כדי להיכנס למצב כיול אוטומטי, )מקש אמצעי וימני(

.שניות 15-ולאמתין כ airמכן יש ללחוץ על מקש המסומן 

אוטומטי  כיול

)באוויר צח(

על מקשים ) חצי שניה(יש ללחוץ בו זמנית לחיצה קצרה 

zoom ו- peak , מצב זה מאפשר ראיה טובה יותר כאשר

.המכשיר נישא על גבי חגורה

 180- סיבוב התצוגה ב

מעלות

יוצג בהגדלה ערך מדידה  zoomי לחיצה על מקש "ע

י לחיצה חוזרת על "ע, אינדיבידואלי בצידו הימני של המסך 

ליציאה ממצב זה יש , יוצג ערך מדידה הבא בתור zoomמקש 

.zoomללחוץ שוב על מקש 

ZOOMמצב 

מיד אחרי הלחיצה (לחיצה קצרה  peakללחוץ על מקש  יש

מצב זה מאפשר ניתור והצגה , )יופיע סמל של גרף מעל הלחצן

 תצוגת שיא המדידה

Peak.מצב 

).בטיחות גזים(מ  "פיקס בע-טק

 7531 700 077: טל

)כמה טעונה(מצב סוללה 

)צבעים 3רקע בעל (תצוגה 

)3(לחצני הפעלה ודפדוף 

G460.QuickCard.Heb.R1.1.010210

)סנסורים(פתחי חישה 

www.safe-detect.com

מצב זה מאפשר ניתור והצגה , )יופיע סמל של גרף מעל הלחצן

במצב ( resetי לחיצה על מקש "ע, של נתוני שיא המדידה

peak (ניתן לאפס את תצוגת השיא לריכוז הגז הנוכחי  ,

.peakליציאה ממצב זה יש ללחוץ שוב על מקש 

Peak.מצב 

  4-למשך כ peakלחיצה על מקש , משמש גם כפנס G460 -ה

לכיבוי יש , שניות מדליקה את לדי התאורה שבתחתית הגלאי

.ללחוץ שוב לחיצה קצרה על אותו מקש

)מצב פנס(תאורה 

תכניס את   ,בו זמנית reset - ן zoomלחיצה על מקשין 

וודא כי אתה נמצא באיזור של אויר (המערכת למצב המתנה 

במידה (והמערכת תיכנס לאיפוס , zeroלחץ כעת  , )צח

).יש לבטלו זמנית CO2ומותקן גם סנסור 

תאום אויר צח

נועד להחזרה למצב 

"אויר צח"של 

תאור התראות' מס סוגי התראות

TWAמתחת –לפי כיוון התראות  2 סכנה

ACGH 1+1על פי     STEL+TWA

בספר ההפעלה על פי פירוט תקלה טכנית

)3(לחצני הפעלה ודפדוף 

)2(פסי התראה ויזואלית 

)שקועה(צפצפה 

וטעינה. מגעני אינפו


