Pacientský terminál PAT-E
Uživatelská příručka
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A/B

Nouzová přivolávací tlačítka

C

Tlačítko TV

D

-/+ tlačítko

E

Tlačítko menu

F

Tlačítko pro přivolání pomocného personálu s
LED diodou (pro snazší nalezení ve tmě)

G

Pokojové světlo

H

Infračervený přijímač (volitelné)

I

Připojení sluchátek

J

Mikrofon

K

Reproduktor (sluchátko)

L

Displej

M

Tlačítko rádia

N

Tlačítka pro výběr programu

O

Potvrzovací tlačítko

P

Tlačítko speciální funkce

Q

Tlačítko teletextu

R

Lůžkové světlo

S

LED dioda ovládání světel (pro snazší nalezení ve
tmě)

UPOZORNĚNÍ
Neslouží jako pomůcka pro zvedání
Kabel ani zařízení nepředstavují pomůcku pro zvedání. Nepoužívejte zařízení jako pomůcku
pro zvednutí.

Přivolání ošetřujícího personálu

Funkce menu

Nouzové přivolávací tlačítko a A je trvale
rozsvíceno, díky tomu jej lze snadno najít i ve tmě.

Nastavení jasu

Přivolat ošetřující personál
Stiskněte nouzové přivolávací tlačítko a A
nebo B.
u Nouzové přivolávací tlačítko a A se
rozsvítí.
Reakce ošetřujícího personálu
1. Z reproduktoru se ozve gong K a LED
dioda přivolávacího tlačítka začne blikat.
2. K rozhovoru s ošetřujícím personálem
použijte pacientský terminál jako telefon.
3. Na konci rozhovoru ošetřující personál
hovor ukončí.

Přivolání pomocného personálu
LED dioda tlačítek je trvale rozsvícena, díky tomu
lze tlačítka snadno najít i ve tmě.

Stiskněte tlačítko pro přivolání pomocného
personálu h F.
u LED dioda h F vedle tlačítka pro
přivolání pomocného personálu se rozsvítí.
Pomocný personál s Vámi může komunikovat
prostřednictvím reproduktoru nebo přijít osobně.

Zapnutí a vypnutí světla
LED diody ovládání lůžkových světel S jsou
trvale rozsvíceny, díky tomu lze tlačítka snadno najít
i ve tmě.

Ovládání pokojového světla (volitelné)
Stiskněte krátce tlačítko ovládání pokojového
světla b G.
u Světlo se střídavě zapne nebo vypne.
Ovládání lůžkového světla (volitelné)
Stiskněte krátce tlačítko ovládání lůžkového
světla c R.
u Světlo se střídavě zapne nebo vypne.

1. Stiskněte tlačítko MENU E.
2. Vyberte Jas na displeji L pomocí tlačítek
pro výběr programu P+/P- N.
3. Potvrďte tlačítkem OK O.
4. Nastavte požadovaný jas pomocí -/+ tlačítek
D.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko
MENU E.
Nastavení kontrastu
1. Stiskněte tlačítko MENU E.
2. Vyberte Kontrast na displeji L pomocí
tlačítek pro výběr programu P+/P- N.
3. Potvrďte tlačítkem OK O.
4. Nastavte požadovaný kontrast pomocí -/+
tlačítek D.
5. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko
MENU E.
Nastavení hlasitosti
1. Stiskněte tlačítko MENU E.
2. Vyberte Hlasitost na displeji L pomocí
tlačítek pro výběr programu P+/P- N.
3. Potvrďte tlačítkem OK O.
4. Pomocí tlačítek pro výběr programu P+/PN, vyberte funkci, pro kterou funkci má být
hlasitost nastavena.
5. Nastavte požadovanou hlasitost pomocí -/+
tlačítek D.
6. Pro opuštění nabídky menu stiskněte tlačítko
MENU E.

Volitelné funkce
Televizor
Zapnutí a vypnutí televizoru
Stisknutím TV tlačítka d C zapnete nebo
vypnete televizor.
u Televizor je zapnutý a na displeji se zobrazí
poslední zvolený kanál L.

Ovládání žaluzií
1. Stiskněte tlačítko zvláštních funkcí g P.
2. Vyberte Žaluzie na displeji L pomocí
tlačítek pro výběr programu P+/P- N.
3. Pomocí -/+ tlačítek D otevřete nebo
zavřete žaluzie.

Výběr kanálu

Infračervený přijímač

Pomocí tlačítek pro výběr programu P+/P- N,
přepněte na další kanál.

Infračervený přijímač slopuží k dálkovému ovládání
pacientského terminálu pomocí kompenzačních
zařízení.

Nastavení zvuku a hlasitosti
Zvukový výstup přes reproduktor K nebo
připojená sluchátka (připojovací konektor I).
Nastavte požadovanou hlasitost pomocí -/+ tlačítek
D.

Vyvolání teletextu
1. Stisknutím tlačítka teletext f Q vyvoláte
nebo opustíte režim teletextu.
2. Pomocí tlačítek P+/P- N pro výběr
programu přepněte na další stránku.

Rádio
Vypnutí a zapnutí rádia
Stisknutím tlačítka rádia e M zapnete nebo
vypnete rádio.
u Rádio se zapne a na displeji L se zobrazí
poslední zvolený kanál rádia.
Výběr kanálu
Pomocí tlačítek pro výběr programu P+/P- N,
přepněte na další kanál.

Nastavení zvuku a hlasitosti
Zvukový výstup přes reproduktor K nebo
připojená sluchátka (připojovací konektor I).
Nastavte požadovanou hlasitost pomocí -/+ tlačítek
D.
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