Pasientterminal PAT-E
Bruksanvisning

Oversikt
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A/B

Tilkallingsknapp

C

TV-knapp

D

-/+-knapp

E

Meny-knapp

F

Tilkalle service-knapp med LED-lys (søkelys)

G

Romlys

H

Infrarød mottaker (valgfri)

I

Hodetelefonuttak

J

Mikrofon

K

Høyttaler

L

Display

M

Radio-knapp

N

Programvalg-knapper

O

Bekreftelsesknapp

P

Spesialfunksjon-knapp

Q

Tekst-TV-knapp

R

Leselys

S

LED på lysknapp (søkelys)

FORSIKTIG
Ikke bruk som hjelp til å reise seg opp
Ledning og apparat er ikke hjelp til å reise seg opp. Ikke dra deg selv opp ved bruk av
apparatet.

Tilkalling av omsorgspersonell

Menyfunksjoner

Tilkallingsknappen a A lyser kontinuerlig, slik at
knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Sette lysstyrke på display
1. Trykk på knappen MENY E.
2. Velg Lysstyrke på displayet L ved bruk
av programvalg-knappene P+/P- N.
3. Bekreft med OK-knappen O.

Tilkall omsorgspersonell
Trykk på tilkallingsknappen a A eller B.
u Tilkallingsknappen a A lyser opp.
Svar fra omsorgspersonell
1. Pling-lyd over høyttaleren K og
tilkallingsknappen blinker.
2. Bruk pasientterminalen som en telefon for å
snakke med omsorgspersonellet.
3. Omsorgspersonellet avslutter samtalen når
denne er ferdig.

Tilkall service
LED-lyset på lysknappene lyser kontinuerlig, slik at
knappene skal være enkle å finne, selv i mørket.

Trykk på knappen for å tilkalle service h F.
u Knappen for å tilkalle service h F lyser
opp.
Servicepersonalet vil enten ringe deg opp på
apparatet eller komme til deg personlig.

Skru lyset av og på
LED-lyset på lysknappene S lyser kontinuerlig,
slik at knappene skal være enkle å finne, selv i
mørket.

Romlys (valgfritt)
Trykk raskt på knappen for romlys b G.
u Romlyset skrus på eller av.
Leselys (valgfritt)
Trykk raskt på knappen for leselys c R.
u Leselyset skrus på eller av.

4. Still inn den ønskede lysstyrken med -/+
knappene D.
5. Bruk meny-knappen MENY E for å forlate
menyen.
Sette kontrast på display
1. Trykk på knappen MENY E.
2. Velg Kontrast på displayet L ved bruk av
programvalg-knappene P+/P- N.
3. Bekreft med OK-knappen O.
4. Still inn den ønskede kontrasten med -/+
knappene D.
5. Bruk meny-knappen MENY E for å forlate
menyen.
Sette lydstyrke
1. Trykk på knappen MENY E.
2. Velg Lydstyrke på displayet L ved bruk
av programvalg-knappene P+/P- N.
3. Bekreft med OK-knappen O.
4. Velg funksjonen lydstyrken skal stilles for
ved bruk av programvalg-knappene P+/PN.
5. Still inn den ønskede lydstyrken med -/+
knappene D.
6. Bruk meny-knappen MENY E for å forlate
menyen.

Valgfrie funksjoner
TV
Skru TV-en på og av
Trykk på TV-knappen d C for å skru TVen av eller på.
u TV-en er skrudd på og kanalen som sist
var i bruk vil vises på displayet L.

Kontroll av persiennene
1. Trykk spesialfunksjon-knappen g P.
2. Velg Persienner på displayet L ved bruk
av programvalg-knappene P+/P- N.
3. Åpne eller lukke persiennene med -/+
knappene D.

Velg kanal

Infrarød mottaker

Bytt kanal ved å bruke programvalg-knappene P+/
P- N.

Den infrarøde mottakeren bruker for å fjernstyre
pasientterminalen gjennom miljøkontrollenheter.

Stille inn lyd og lydstyrke
Lydutgang på høyttaler K eller tilkoblede
høretelefoner (tilkoblingsuttak I).
Still inn den ønskede lydstyrken med -/+ knappene
D.

Sette på tekst-TV
1. Trykk knappen for tekst-TV f Q for å gå
inn eller ut av tekst-TV.
2. Gå til neste side ved å bruke programvalgknappene P+/P- N.

Radio
Skru radio av og på
Trykk på radio-knappen e M for å skru
radioen av eller på.
u Radioen er skrudd på og kanalen som sist
var i bruk vil vises på displayet L.
Velg kanal
Bytt kanal ved å bruke programvalg-knappene P+/
P- N.

Stille inn lyd og lydstyrke
Lydutgang på høyttaler K eller tilkoblede
høretelefoner (tilkoblingsuttak I).
Still inn den ønskede lydstyrken med -/+ knappene
D.
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