Patiënten terminal PAT
Gebruikershandleiding
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A

Verpleegkundige oproeptoets

B

Radio toets

C

TV toets

D

-/+ toetsen

E

Menu selectie toets

F

Numeriek toetsenbord

G

Service oproeptoets met oriëntatie LED

H

Kamerverlichting

I

Infrarood ontvanger (optioneel)

J

Koptelefoon aansluiting

K

Microfoon

L

Luidspreker

M

Display

N

Telefoontoets

O

Programma selectie toets

P

Bevestigings toets

Q

Toets speciale functies

R

Teletekst toets

S

Bedleesverlichting

T

Oriëntatie LED verlichting

VOORZICHTIG
Niet gebruiken als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken
Toestel en kabel zijn niet geschikt als hulpmiddel waaraan u zich kan optrekken. Trek u zelf
niet op met behulp van dit toestel.

Oproep verplegend personeel

Menufuncties

De oriëntatie LED's van de oproeptoets a A is
continue verlicht, waardoor de toets gemakkelijk te
lokaliseren is zelfs in het donker.

Display helderheid instellen
1. Druk op de MENU E toets.

Verplegend personeel oproepen
Druk op de a A toets.
u De oproeptoets a A licht nu fel op.
Binnenkomende oproep verplegend
personeel
1. Beltoon is hoorbaar over de luidspreker L
en de oproeptoets knippert.
2. Houdt de patiëntenterminal tegen het oor
zoals een telefoonhoorn.
3. Het verplegend personeel eindigt het gesprek
en verbreekt de verbinding.

Service oproep
De oriëntatie LED van de toets is continue verlicht,
waardoor de toets gemakkelijk te lokaliseren is zelfs
in het donker.

Druk op de service toets h G.
u De LED van de service toets h G licht
nu fel op.
De service medewerker zal u terugbellen of persoonlijk bij u langskomen.

Verlichting aan of uitschakelen
De oriëntatie LED van de lichttoetsen T zijn continue verlicht, waardoor de toetsen gemakkelijk te
lokaliseren zijn, zelfs in het donker.

Kamerverlichting (optioneel)
Druk kort op de toets kamerverlichting b
H.
u De kamerverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.
Bedleesverlichting (optioneel)
Druk kort op de toets bedleesverlichting c
S.
u De bedleesverlichting wordt nu aan- of uitgeschakeld.

2. Selecteer Helderheid op het display M met
de toetsen P+/P- O.
3. Bevestigd de keuze OK toets P.
4. Stel de gewenste helderheid in met de -/+
toetsen D.
5. Druk op de menu toets MENU E om het
menu te verlaten.
Display contrast instellen
1. Druk op de MENU E toets.
2. Selecteer Contrast op het display M met de
toetsen P+/P- O.
3. Bevestigd de keuze OK toets P.
4. Stel het gewenste contrast in met de -/+
toetsen D.
5. Druk op de menu toets MENU E om het
menu te verlaten.
Volume instellen
1. Druk op de MENU E toets.
2. Selecteer Volume op het display M met de
toetsen P+/P- O.
3. Bevestigd de keuze OK toets P.
4. Selecteer voor welke functie het volume
moet worden ingesteld met de toetsen P+/
P- O.
5. Stel het gewenste volume in met de -/+ toetsen D.
6. Druk op de menu toets MENU E om het
menu te verlaten.
Selecteer beltoon
1. Druk op de MENU E toets.
2. Selecteer Beltonen op het display M met de
toetsen P+/P- O.
3. Bevestigd de keuze OK toets P.
4. Selecteer de gewenste beltoon met de toetsen
P+/P- O.
5. Druk op de menu toets MENU E om het
menu te verlaten.

Optionele functies
TV

Telefoon

TV aan- of uitzetten
Druk op de TV toets d C om de TV aan
of uit te zetten.
u De TV staat aan en de laatst bekeken zender staat in het display vermeld M.

Gesprek aanname
1. Binnenkomend gesprek aannemen door op
de telefoontoets te drukken i N.

Zenderkeuze
Toets het gewenste kanaalnummer in op het numeriek toetsenbord F of scrol naar het volgende kanaal met de toetsen P+/P- O.

Geluid- en volume instellingen
Geluids weergave via de luidspreker L of via de
aangesloten koptelefoon J.
Stel het gewenste volume in met de -/+ toetsenD.

Teletekst
1. Druk op de teletekst toets f R voor het
selecteren van teletekst mode.
2. Toets het gewenste paginanummer in op het
numerieke toetsenbord F of scrol naar het
volgende pagina met de toetsen P+/P- O.

Radio
Radio aan- of uitzetten
Druk op de radio toets e B om de radio aan
of uit te zetten.
u De radio staat aan en de laatst ontvangen
zender staat op het display vermeld M.
Zenderkeuze

2. Stel het gewenste volume in met de -/+ toetsenD.
3. Druk op de telefoontoets i N om het
gesprek te verbreken.
Telefoneren
1. Druk op de telefoontoets i N.
2. Geef het voorloopcijfer in om een extern telefoonnummer te kunnen bellen (meestal -0).
3. Geef het gewenste telefoonnummer in op
het numeriek toetsenbord F.
4. Keuze bevestigen met de OK toets P.
5. Druk op de telefoontoets i N om het
gesprek te verbreken.
Laatst gekozen nummer herhalen
1. Druk op de telefoontoets i N.
2. De laatste tien gekozen nummers staan in
het display vermeld M.
3. Selecteer het gewenste nummer door -/+
toetsenD.
4. Keuze bevestigen met de OK toets P.
5. Druk op de telefoontoets i N om het
gesprek te verbreken.

Zonwering openen/sluiten

Toets het gewenste kanaalnummer in op het numeriek toetsenbord F of scrol naar het volgende kanaal met de toetsen P+/P- O.

1. Druk op de toets speciale functies g Q.
2. Selecteer Zonwering op het display M met
de toetsen P+/P- O.

Geluid- en volume instellingen

3. Open of sluit de zonwering met de -/+ toetsen D.

Geluids weergave via de luidspreker L of via de
aangesloten koptelefoon J.
Stel het gewenste volume in met de -/+ toetsenD.

Infrarood ontvanger
Infrarood ontvanger voor de integratie met externe
apparatuur.
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