تعليمات التشغيل لمنظومة prodigy

تشغيل الجهاز
.1
.2
.3
.4
.5
.6

قم بوصل الهوائي (األنتينا) بجهاز اإلرسال (الرسم )1
ضع الهوائي (األنتينا) على ضابط الوتيرة (الرسم )2
قم بتشغيل الجهاز بواسطة الضغط على الزر األحمر.
انتظر حتى تظهر الشاشة التالية على شاشة جهاز اإلرسال (الرسم )3
اضغط على مفتاح الـ  +لزيادة قوة التيار (الرسم )4
بعد الحصول على القوة المطلوبة ،ضع جهاز اإلرسال جانبا  -سوف ينطفئ من تلقاء نفسه.

الرسم رقم 1

الرسم رقم 4

الرسم رقم 3

الرسم رقم 2

إطفاء/تغيير قوة التيار:
.1
.2
.3
.4
.5

ضع الهوائي (األنتينا) على ضابط الوتيرة (الرسم )2
قم بتشغيل الجهاز بواسطة الضغط على الزر األحمر.
انتظر حتى تظهر الشاشة التالية على شاشة جهاز اإلرسال (الرسم )3
استخدم مفاتيح الـ  +والـ  -لمالءمة قوة التيار المرغوب بها (الرسم .)4
لإلطفاء نهائيا ،اضغط على الزر األحمر.

التشغيل/اإلطفاء بمساعدة المغناطيس:
 .1قم بتقريب المغناطيس من جهاز الضبط وانتظر نحو ثانيتين حتى توقف التيار.
 .2إلعادة تجديد التيار حسب القوة التي تم ضبطها مؤخرا  -قم بتقريب المغناطيس من جهاز الضبط ،انتظر ثانيتين حتى ظهور التيار من جديد.

تبديل البرنامج (بالتنسيق مع فنّي الشركة)
 .1اضغط على السهم األيسر حتى ظهور الحرف  Pفي الزاوية اليسرى السفلى ،اضغط على مفتاح  األخضر.
 .2اختر برنام ًجا بمساعدة األسهم  أو  ،اضغط على مفتاح  األخضر.

تحذيرات:
.1
.2
.3
.4
.5

اذا كنت مرشحا لعبور فحص الترنيم المغناطيسي MRIفيجب عليك ان تستشير طبيبك المعالج وفني الشركة من اجل الحصول على االذن لعمل
الفحص.
يُمنع تشغيل المنظومة في أوقات السياقة.
يمنع العبور عن طريق كاشف المعادن.
يُمنع إرفاق المغناطيس بالبطاقات المغناطيسية خوفا من حذف المعلومات الموجودة على البطاقة.
يجب شحن المنظ ومة بشكل دائم .عدم الشحن لمدة طويلة يؤدي إلى إفراغ البطارية وفقدان القدرة على إعادة الشحن!!!
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