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1. Priekšvārds
Jūsu palātās tiek uzstādīta vismūsdienīgākā pašlaik pieejamā medmāsu izsaukšanas sistēma, kas
atvieglos jūsu ikdienas darbu. Integrētā sakaru platforma piedāvā jums būtisku atvieglojumu,
tādējādi ļaujot vairāk laika veltīt rūpēm par cilvēkiem, kas atrodas jūsu aprūpē.
Mūsu galvenās prioritātes ir jūsu pacientu un iedzīvotāju drošība, kā arī vienkāršas ierīču
ekspluatācijas nodrošināšana.
Pilnībā automātiskie funkcionālie procesi palielina sistēmu izmantošanas ērtības un palielina
drošību. Personāla galiekārtas VISOCALL-IP ekspluatācijas instrukcijas ir paredzētas kā
uzziņu palīgmateriāls, pieņemot, ka pamatzināšanas tiek iegūtas no sakaru galiekārtas
VISOCALL-IP ekspluatācijas instrukcijas.
Schrack Seconet novēl veiksmīgu darbu ar sistēmu!
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2. Pārskats

sistēmas statuss
ierakstu saraksts

klausule

laiks un datums
skaļrunis

statusa josla
ciļņu josla

saraksti

atdalītājjosla

funkcijas

ritjosla
mikrofons
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3. Vispārīga informācija
Lietotāja saskarne tiek darbināta ar skārienjutīgo paneli. Jūs pārvietojaties pa personāla
galiekārtas programmatūru Staff Terminal, izmantojot izvēlnes, kas atveramas, pieskaroties
ikonām un pogām. Velciet uz augšu vai uz leju pa displeja ekrānu, lai pārvietotos pa saturu
sarakstu ar vairāk nekā 6 saraksta ierakstiem. Pārvelciet pa kreisi vai pa labi pa displeja ekrānu,
lai pārvietotos pa atsevišķu funkciju satura izvēlni. Balta ritjosla parādās labajā vai apakšējā
displeja malā (atkarībā no lietojumprogrammas).
Pieskarties attiecīgajai ikonai, lai atvērtu šo ikonu vai uzsāktu skaidrojumu par dažādiem
ciļņiem un apakšizvēlnēm. Tas attiecas uz ciļņu joslu, saraksta ierakstiem un funkcionālo zonu.
Divreiz pieskaroties vienam ciļņu sarakstam, atveras palātu saraksts.
Lai izietu no attiecīgā saraksta vai apakšizvēlnes, jāpieskaras ikonai
ierakstu saraksta
apakšizvēlnē un funkciju izvēlnēs.

3.1 Uzbūve
Lietotāja saskarne ir sadalīta četrās galvenajās zonās: statusa josla, ciļņu josla ar sarakstu
cilnēm, sarakstu ierakstu zona un funkciju zona (1. att.)
(Funkciju ikonas var atšķirties atkarībā no sistēmas konfigurācijas.)
statusa josla
ciļņu josla
sarakstu josla:
izsaukumu saraksts
atgādinājumu saraksts
klātesošo saraksts
kļūdu saraksts

saraksta ieraksti

atver izsaukumu
saraksta cilni

funkciju zona

1. att.
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3.2 Ekrāna bloķēšana
Ja skārienjutīgā ekrāna lauks netiek izmantots, ekrāns tiek bloķēts pēc iepriekš noteikta laika
(sistēmas konfigurācija). Pēc tam tiek rādīti visi ieraksti izsaukumu sarakstā vai kļūdu sarakstā,
bet netiek rādīti atgādinājumi un klātbūtnes saraksts (2. attēls).

izsaukumu saraksts
(tiek rādīts)
kļūdu saraksts
(tiek rādīts)
klātesošo saraksts
(netiek rādīts)
atgādinājumu saraksts
(netiek rādīts)

paskaidrojuma teksts

LDLDWEORƷƝWXHNUƗQX
pƗUYHOFLHWSƗUHNUƗQX
vai paceliet klausuli!

2. att.

Pieskaroties displeja ekrānam (ritinot) vai paceļot klausuli, ekrāns tiek atbloķēts (skat.
informatīvo tekstu funkciju lodziņā).
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4. Lietotāja saskarne
4.1 Statusa josla
Statusa joslā pastāvīgi redzami svarīgie sistēmas statusi (3. att.).

3. att.

Tiek rādīti šādi statusi:
Starpsavienojums

Manuālais starpsavienojums
Konkrēta nodaļa ir manuāli savienota ar citu nodaļu.
Pasīvs starpsavienojums
Cita nodaļa ir savienota ar konkrēto nodaļu.
Centralizācija

Vietējā centralizācija aktīva
Nodaļa rāda izsaukumus tikai personāla galiekārtā.
Vispārējā centralizācija aktīva
Nodaļas izsaukumus var dzirdami atskaņot tikai centrālajā vadības
panelī.
Kļūdas skaņas signāls

Kļūdas skaņas signāls neaktīvs
Neviens notikums konkrētajā nodaļā netiek norādīts ar skaņas
signāliem šajā personāla galiekārtā un visā medmāsu izsaukuma
sistēmā. Kļūdas skaņas signālu var deaktivizēt 1. vai 2. pakalpojumu
līmenī.
Pakalpojumu līmenis

Pakalpojumu līmenis
Šis statuss tiek parādīts, ja notiek pāreja no standarta 0 līmeņa
(bez displeja) uz 1. vai 2. līmeni.

K-HB-023LV
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4.2 Sarakstu cilne
Sarakstu cilnes tips

4. att.

,]VDXNXPXVDUDNVWV
6DWXUYLVXVL]VDXNXPXV
YLVĆDSUşSHV]RQĆ
$WJõGLQõMXPXVDUDNVWV
6DWXUYLVDVSDOĆWDVDU
LHVWDWĩWXDWJĆGLQĆMXPX
.OõWEŒWQHVVDUDNVWV
6DWXUYLVDVSDOĆWDVDU
LHVWDWĩWXNOĆWEşWQL
.ĨŒGXVDUDNVWV
6DWXUYLVXVHVRäRVWUDXFēMXPXV
ERMĆMXPXVDSUşSHV]RQĆ
NĆDUĩWUHäRSXäXVLVWēPĆV

Sarakstu ciļņu statuss

Sarakstā nav ierakstu, un tas nav atlasīts.

Sarakstā ir ieraksti, un tas nav atlasīts.

Sarakstu cilne ir atlasīta un atvērta.
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4.3 Saraksti
Sarakstu zona sastāv no ciļņu joslas ar 4 sarakstu cilnēm un saraksta ierakstiem zem cilņu
joslas (5. att.).
ciļņu josla
sarakstu cilne

saraksta ieraksti

atvērta cilne

5. att.

Pieskaroties sarakstu cilnei, atveras attiecīgā cilne (6.a - 6.d att.).
Izsaukumu saraksts - 6.a att.
cilne – izsaukumu saraksts

Ɩrsta izsaukums

izsaukumu saraksta ieraksti

Nodaja A Telpa 1
WC trauksmes Gaitenis

6.a att.

Atgādinājumu saraksts - 6.b att.
cilne – atgādinājumu saraksts

Nodaja A Telpa 1
Nodaja A Telpa 4

K-HB-023LV
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Klātbūtnes saraksts - 6.c att.
cilne – klātbūtnes saraksts

klātbūtnes saraksta ieraksti

Nodaja A Telpa 2
Nodaja A Telpa 3

6.c att.

Kļūdu saraksts - 6.d att.
cilne – kļūdu saraksts

kļūdu saraksta ieraksti

KƺǌGD

Nodaja A Telpa 2
KƺǌGD

6.d att.

Vēlreiz pieskaroties jau atlasītai sarakstu cilnei, atveras palātu saraksts.
Palātu saraksts - 7. att.

nav atlasīta neviena
sarakstu cilne

Nodaja A Telpa 1

palātu saraksta ieraksti

Nodaja A Telpa 2
1$SUǌSHVJUXSD
Nodaja A Telpa 3

12
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4.3.1 Palātu saraksts
Displejs

No jauna pieskarties jau atlasītajai sarakstu cilnei ciļņu joslā - izsaukumu, atgādinājumu,
klātbūtnes vai kļūdu sarakstam (piemēram, izsaukumu sarakstam - 8.a att.).
atlasīta sarakstu cilne

ciļņu josla

8.a att.

Parādās cilne ar palātu saraksta ierakstiem (8.b att.):

parāda palātu statusu

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD

atrašanās vieta

NRGDMD$7HOSD2
ASUǌSHVJUXSD

aprūpes grupa

NRGDMD$7HOSD3
Nodaja A 0HGPƗVXWHOSD

8.b att.

Palātu sarakstā iekļauta šāda informācija:
•
•
•

Visu konkrētās nodaļas palātu izkārtojums, norādot visas aprūpes grupas,
Visu savstarpēji savienotās nodaļas palātu izkārtojums, kurām nav piešķirta aprūpes
grupa,
Personāla klātbūtne un pašreizējie izsaukumi no attiecīgajām palātām ( 8.c att.).

Palātas statuss

8.c att.

K-HB-023LV
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Palātu saraksts ar aprūpes grupu ﬁltru
Aprūpes grupa piedāvā iespēju apvienot vairākas palātas vienas nodaļas ietvaros (vai pat
vairāku nodaļu ietvaros), sadalot tās pa medmāsas vai apkalpojošā personāla izsaukumu
grupām.
Tā kā dežūrējošā personāla telpā var atrasties medmāsu grupas, kas nav redzamas konkrētā
aprūpes zonā (tās netiek rādītas šajā personāla galiekārtā medmāsas vai apkalpojošā personāla
izsaukuma laikā), ir iespējams parādīt šīs aprūpes grupas.
Displejs

Pārvelciet pa labi virs displeja ekrāna atlasītajā palātu sarakstā. Parādās palātu saraksts ar
aprūpes grupu filtru (9. att.).

izvēlnes displejs –
aprūpes grupu filtrs

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD

palātu saraksts,
kurā iekļautas neredzamās
aprūpes grupas

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD
NRGDMD$7HOSD

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD%

palāta ir „aizlienēta“
no medmāsu telpas B

Nodaja A 0HGPƗVXWHOSD

9. att.

Šajā piemērā ir parādīta A nodaļas 4. palāta, kurai piešķirta aprūpes grupa B (8.b att. - bez šī
saraksta ieraksta). Šī palāta pašlaik ir „aizlienēta“ (atkarībā no konfigurācijas, piemēram, no B
nodaļas), līdz brīdim, kad B nodaļā tiks atcelts aprūpes grupas norīkojums uz šo palātu. Pēc
tam 4. palāta atkal būs redzama A nodaļas palātu sarakstā.
Lai izietu no šī saraksta, jāuzsit pa displeja ekrānu kreisajā pusē.
Pieskaroties saraksta ierakstam, atveras palātu pārskats (skat. 6. nodaļu).
14
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4.3.2 Izsaukumu saraksts
Lai parādītu izsaukumu sarakstu, dodieties uz ciļņu joslu un pieskarties cilnei ar ikonu iiii .
Tiek atvērta pašreizējo izsaukumu cilne (10. att.).
Tiklīdz nodaļā tiek aktivizēts izsaukums, displejs automātiski mainās un tiek parādīts izsaukums
ar informāciju par palātas vai gultas numuru un izsaukuma tipu. Ja ir saņemti vairāki vienlaicīgi
izsaukumi, augstākās prioritātes izsaukums vienmēr tiek rādīts visaugstāk.

sarakstu cilne – izsaukumi

ciļņu josla
izsaukums ar
visaugstāko prioritāti

ƖUVWDL]VDXNXPV

Nodaja A Telpa1

izsaukuma tips

W&WUDXNVPHVL]VDXNXPV*DLWHQLV

Nodaja A Telpa 3
ikona – izsaukuma tips

gultas atrašanās vieta

GXOWDVWUDXNVPHV]YDQV*XOWD

Nodaja A Telpa 2

palātas atrašanās vieta

7UDXNVPHVL]VDXNXPV

Nodaja A Telpa 4
PHUVQƗODL]VDXNXPV*XOWD

Nodaja A Telpa 2

10. att.

Lai veiktu mērķtiecīgu vaicājumu saistībā ar izsaukumu, jāpieskaras attiecīgā saraksta ierakstam
(skat. 5. 1. nodaļu).

K-HB-023LV
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4.3.3 Atgādinājumu saraksts
Lai parādītu atgādinājumu sarakstu, ciļņu joslā jāpieskaras cilnei ar ikonu
Tiek atvērta cilne ar pašreizējiem atgādinājumiem (11. att.).

.

Šis saraksts tiek rādīts kā palātu saraksts, bet tiek parādītas tikai tās aprūpes zonas palātas,
kurās ir aktivizēti atgādinājumi.

sarakstu cilne – atgādinājumi

ciļņu josla
iestatīti apkalpojošajam personālam
(mirgo dzeltena LED)

Nodaja A Telpa 1

kas iestatīti medmāsām
(mirgo zaļa LED)

Nodaja A Telpa 4

kas iestatīti ārstam
(mirgo zila LED)

atrašanās vieta

Nodaja A Telpa 5

11. att.

No jauna peskaroties sarakstu cilnei, tiek aizvērts rādāmo atgādinājumu saraksts un palātu
saraksts.

16
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4.3.4 Klātbūtnes saraksts
Lai parādītu klātbūtnes sarakstu, ciļņu joslā jāpieskaras pie cilnes ar ikonu
Tiek atvēra cilne ar pašreizējiem klātbūtnes iestatījumiem (12. att.).

.

Šis saraksts tiek rādīts kā palātu saraksts, bet tiek parādītas tikai tās aprūpes zonas palātas,
kurās ir aktivizēta personāla klātbūtne.

sarakstu cilne – klātbūtne

ciļņu josla
apkalpojošā personāla klātbūtne
(izgaismota dzeltena)

NRGDMD$7HOSD

pārsta klātbūtne
(izgaismota zila)

NRGDMD$7HOSD3

medmāsas klātbūtne
(izgaismota zaļa)

Nodaja A 0HGPƗVXWHOSD

atrašanās vieta

12. att.

No jauna pieskaroties sarakstu cilnei, tiek aizvērts rādāmo klātbūtnes apzīmējumu saraksts un
palātu saraksts.
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4.3.5 Kļūdu saraksts
Lai parādītu kļūdu sarakstu, ciļņu joslā jāpieskaras cilnei ar ikonu
Tiek atvērta pašreizējo kļūdu cilne (13. att.).

.

Visas darbības traucējumi un kļūmes aprūpes jomā tiek parādītas kļūdu sarakstā. Saraksta
ieraksts satur kļūdas tipu un atrašanās vietu.
sarakstu cilne – kļūda

ciļņu josla
ikona – kļūdas tips

Defekts

kļūdas tips

Nodaja 1 Telpa 2
Defekts

atrašanās vieta

Nodaja 1 Telpa 1

statusa simboli:
atteice
defekts

13. att.

No pieskaroties sarakstu cilnei, tiek aizvērts rādāmo kļūdu saraksts un palātu saraksts.
Kļūdas skaņas signāls:

Ja šajā sarakstā parādās jauns kļūdas ziņojums, tiek aktivizēts kļūdas skaņas signāls. Skaņas
signāls tiek izslēgts, ja tiek atvērts vai aizvērts kļūdu saraksts, bet redzamā kļūdas norāde paliek
līdz problēmas novēršanai.
Izsaukuma skaņas signāla prioritāte ir augstāka par kļūdas skaņas signāla prioritāti!

18
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4.4 Funkciju zona
Funkciju zona ir sadalīta trīs zonās. Uz kreisās vai labās displeja malas atrodas klātbūtnes vai
izsaukuma ikonas (atkarībā no sistēmas konfigurācijas).
Vidējā zonā atrodas funkciju ikonas, ko var sadalīt pa vairākām displeja ekrāna lapām (pēc
izvēles). Pārvelciet pa ritjoslu displeja apakšējā malā, lai parādītu visu logu saturu.

kreisā funkciju zonā (izsaukumu ikonas)
funkcijas un iestatījumi
labā funkciju zonā (klātbūtne)

medmāsa
(pašlaik ir klāt)

medmāsa
(sarkana – izsaukuma ikona)
ārsts
(zila – izsaukuma ikona)

apkalpojošais personāls
(pašlaik nav klāt)

sirdsdarbības traucējumu signāls
(zila – izsaukuma ikona)

ārsts
(pašlaik nav klāt)

14. att.

ritjosla paplašinātiem displejiem

4.4.1 Klātbūtnes un izsaukumu ikonas
Vienā lapā iespējams definēt 3 ikonas (izsaukuma vai klātbūtnes), un šīs ikonas var pasūtīt pēc
izvēles (sistēmas konfigurācija).
Ikonas var iestatīt šādām funkcijām:
•
•

noteikta personāla klātbūtne (medmāsa, apkalpojošais personāls vai ārsts),
izsaukumu aktivizēšana ar definētu izsaukumu (izsaukums vai ārkārtas izsaukums).

Izsaukuma funkcija neaktīva/aktīva:

Klātbūtnes funkcija neaktīva/aktīva:

(aktīva: nepārtraukta gaisma izsaukumu laikā,
mirgojoša gaisma ārkārtas izsaukumu laikā)
K-HB-023LV
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4.4.2 Funkciju ikonas
Funkciju ikonas tiek parādītas funkciju zonas vidusdaļā, un tās iespējams sadalīt pa vairākām
displeja ekrāna lapām (skat. ritjoslu). Funkcijas ikonas attēls ir atkarīgs no attiecīgā pakalpojumu
līmeņa.
Iespējamie attēli standarta režīmā (pakalpojumu 0 līmenis):

Starpsavienojums
Aktivizēšana
vietējā centralizācija

Deaktivizēšana
vietējā centralizācija

Vispārējs paziņojums

Paziņojums medmāsām

Ārsta paziņojums

Personāla paziņojums

Tālrunis

Radio

Zvana melodija

Skaļums

Laika un datuma iestatīšana

Displeja iestatīšana

Pārslēgt
pakalpojumu līmenis

Iziet
pakalpojumu līmenis

(Šīs funkcijas un darbības, ko tās aktivizē, aprakstītas 8. nodaļā „Funkcijas“ un 9. nodaļā
„Iestatījumi“.)
Iespējamie papildu displeji pakalpojumu 1. līmenī (atkarībā no konfigurācijas):
kļūdas skaņas signāls

Informācija

Iespējamie papildu displeji 2. pakalpojumu līmenī (atkarībā no konfigurācijas):
Nodaļa atiestatīta
20
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5. Izsaukumu parādīšana uz displeja un atgādinājumi
5.1 Izsaukumu displejs
Tiklīdz nodaļā tiek aktivizēts izsaukums, displejs automātiski mainās un tiek atvērts izsaukumu
saraksts.
Tiek parādīta informācija par palātas vai gultas numuru un izsaukuma tipu (15. att.). Ja ir
saņemti vairāki vienlaicīgi izsaukumi, augstākās prioritātes izsaukums vienmēr tiek rādīts
visaugstāk.

izsaukums ar
visaugstāko prioritāti

ƖUVWDL]VDXNXPV

Nodaja A Telpa 1

izsaukuma tips

W&WUDXNVPHVL]VDXNXPV*DLWHQLV

Nodaja A Telpa 3
ikona – izsaukuma tips

gultas atrašanās vieta

*XOWDVWUDXNVPHV]YDQV*XOWD

Nodaja A Telpa 2

palātas atrašanās vieta

TUDXNVPHVL]VDXNXPV

Nodaja A Telpa 4
PHUVQƗODL]VDXNXPV*XOWD

Nodaja A Telpa 2
atvērt cilni
izsaukumu saraksts

15. att.

Iespējams parādīt šādu izsaukumu tipu ikonas:

K-HB-023LV

Izsaukums no palātas

Diagnostikas izsaukums
(vaicājums nav iespējams)

Trauksmes izsaukums

Ugunsgrēka trauksme
(vaicājums nav iespējams)

Ārsta izsaukums

Dezorientācijas trauksmes
signāls (vaicājums nav iespējams)
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Sirds izsaukums

Dezorientācija, baterija izlādējusies
(vaicājums nav iespējams)

Izsaukums uz vannas istabu
vai tualeti (vaicājums nav iespējams)

Dezorientācija, manipulācija
(vaicājums nav iespējams)

Ārkārtas izsaukums uz vannas istabu
vai tualeti (vaicājums nav iespējams)

Dezorientācijas draudu
(vaicājums nav iespējams)

Izsaukums no gultas

Diagnostikas atslēgšanas izsaukums
(vaicājums nav iespējams)

Gultas trauksmes zvans

Gultas atslēgšanas izsaukums

Persnāla izsaukums

Vispārējs notikums

5.2 Izsaukumu vaicājums
Šis displejs parāda atlasīto vaicājumu sakarā ar ārkārtas izsaukumu no gultas (16. att.).
papildinformācija
ikona – ārkārtas izsaukums
no gultas

Gultas trauksmes zvans Gulta 1

Nodaja A Telpa 2

16. att.
atrašanās vieta

Pieskaroties saraksta ierakstam, veic izsaukuma vaicājumu un atver izvēlni (17. att.).
RXQƗMDWDU
Nodaja A Telpa 2
Gulta 1

balss ievades savienojums izveidots

izsaukuma skaļums
atgādinājums ārstam
atgādinājums medmāsai

beigt balss ievades savienojumu

atgādinājums apkalpojošajam
personālam

17. att.
22
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Balss ievades savienojums

Tiek izveidots automātiski, pieskaroties izsaukumu saraksta ierakstam.
Izsaukuma skaļumu (skaļrunis/klausule) var mainīt, sarunas laikā pieskaroties skaļuma joslai
(17. att.).
Pieskaroties ikonai
, balss ievades savienojums tiek nekavējoties pārtraukts, un savienojums
tiek automātiski pārtraukts pēc 2 minūtēm.
Pieskaroties ikonai
,
vai
, tiek iestatīts atgādinājums medmāsai, apkalpojošajam
personālam vai ārstam (17. att.). (Skat, 5.3. nodaļu - Atgādinājums).
Izsaukuma vaicājums bez mikrofona un skaļruņa

Ja saruna nav iespējama sakarā ar perifērijas ierīcēm (piemēram, izsaukums no tualetes), jūs
nevarat atbildēt uz konkrēto izsaukumu (18.a att.).
telpa bez mikrofona un skaļruņa

papildinformācija
WC trauksmes izsaukums Gaitenis

Nodaja A Telpa 3

18.a att.
atrašanās vieta

Pieskarties saraksta ierakstam, lai veiktu vaicājumu izsaukumam no tualetes. Izvēlne ir atvērta
(18.b att.), un dzirdams brīdinājuma signāls.

papildinformācija

NRVDNLHW]YDQDVDƼƝPƝMX
Nodaja A Telpa 3
Gaitenis

nav mikrofona un skaļruņa

atrašanās vieta

atgādinājums ārsts
atgādinājums māsa
atgādinājums darbinieki

18.b att.

Šo izsaukumu nevar apstiprināt, pieskaroties ikonai
. Jums jāatrod izsaukuma vieta (18.b att.)
un jāapstiprina izsaukums uz vietas.
Atgādinājumus var uzstādīt apkalpojošajam personālam, medmāsām un ārstiem.

K-HB-023LV

ST-TOUCH V2.0-SW4.3 - Lietotāja rokasgrāmata

23

Personāla galiekārta ST-TOUCH - Izsaukumu parādīšana uz displeja un atgādinājumi

5.3 Atgādinājums
Tas ļauj identificēt istabu pēc izsaukuma vaicājuma, ja no zvanītāja nav atbildes, ir saņemts
izsaukums bez balss ievades savienojuma, dzirdams aizņemts signāls, ir veikti citu izsaukumu
vaicājumi pirms šī izsaukuma vietas meklēšanas vai izsaukumi citām personām (medmāsām,
apkalpojošajam personām vai ārstam) tiek pārraidīti selektīvi.
Pieskarties saraksta ierakstam izsaukumu sarakstā. Atveras izvēlne (19.a att.).

ārkārtas izsaukuma no gultas vaicājums

RXQƗMDWDU
Nodaja A Telpa 2
Gulta 1

balss ievades savienojums izveidots

iestatīts atgādinājums ārstam
iestatīts atgādinājums medmāsai
iestatīts atgādinājumu
apkalpojošajam personālam

19.a att.

Pieskaroties attiecīgajai ikonai, lai aktivizētu atgādinājumu:

24

Medmāsai

(statusa norāde:

mirgo zaļā gaisma)

Apkalpojošajam personālam

(statusa norāde:

mirgo dzeltenā gaisma)

Ārstam

(statusa norāde:

mirgo zilā gaisma)
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Saraksta ieraksts (pašreizējais izsaukums) tiek izņemts no izsaukumu saraksta un pārsūtīts uz
atgādinājumu sarakstu (19.b att.).
sarakstu cilne - atgādinājumi

iestatīts medmāsai
(mirgo zaļa gaisma)

atrašanās vieta

Nodaja A Telpa 2

19.b att.

Atgādinājums vienmēr tiek atiestatīts ar attiecīgo klātbūtnes pogu izsaukuma veicēja palātā!
Izsaukumi, kas tiek aizturēti, izmantojot atgādinājumu, un nav atiestatīti ar attiecīgo klātbūtnes
pogu (izsaukuma veicēja palātā), tiek automātiski atjaunoti pēc noteikta laika, un atveras
izsaukumu saraksts (19.c att.).

sarakstu cilne - atgādinājumi
jauns ārkārtas izsaukums
no gultas

*XOWDVWUDXNVPHV]YDQV*XOWD

atrašanās vieta

Nodaja A Telpa 2
PHUVQƗODL]VDXNXPV*XOWD

Nodaja A Telpa 2

automātiski atveras cilne izsaukumu saraksts

19.c att.

K-HB-023LV
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6. Palātu pārskats
Pēc palātu saraksta atvēršanas (skat. 4.3.1 nodaļu) pieskarties attiecīgā saraksta ierakstam
(20. att.).
ciļņu josla
atlasiet palātu
apkalpojošā personāla klātbūtne

Nodaja A Telpa 1
ASUǌSHVJUXSD

palātu saraksta ieraksti

Nodaja A Telpa 2
ASUǌSHVJUXSD 3
Nodaja A Telpa 3

20. att.

Visas palātā esošās gultas tiek parādītas palātu pārskatā (21. att.).
Tiek parādītas visas, kuras iespējams izmantot šajā palātā.

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD

atrašanās vieta un aprūpes grupa
palātas funkcijas
aizvērt pārskatu

balss ievades savienojums palātā
gultas numurs

Gulta 1
Gulta 2

balss ievades savienojums līdz
gultas atrašanās vietai

Gulta 3
Gulta 4

statusa simboli:
iespējams skaņu
ievades savienojums

palātu pārskats – gultu ieraksti

uzlabota gulta

21. att.

Balss ievades savienojums ar sakaru galiekārtu tiek izveidots, pieskaroties palātas ikonai
Pieskaroties gultas numuram, tiek izveidots balss ievades savienojums tieši pacientam.
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6.1 Palātas funkcijas
Palātai var izmantot šādas funkcijas:
Piešķirt aprūpes grupu

Atcelt aprūpes grupas piešķiri

Gultas uzlabošana

Balss ievades savienojums ar
palātu

6.1.1 Aprūpes grupas piešķiršana
Aprūpes grupa piedāvā iespēju apvienot vairākas palātas vienas nodaļas ietvaros (vai pat
vairāku nodaļu ietvaros), sadalot tās pa medmāsas vai apkalpojošā personāla izsaukumu
grupām.

Nodaja A Telpa 1
palāta bez aprūpes grupas

palātu saraksta ieraksti

Nodaja A Telpa 2
ASUǌSHVJUXSD3
Nodaja A Telpa 3

22. att.

Piemērā (22. attēls) A nodaļas 1. palātai nav piešķirta neviena aprūpes grupa.
Pieskarties šī palātu saraksta ierakstam. Tiek atvērts palātu pārskats (23.a att.).

atrašanās vieta

Nodaja A Telpa 1

piešķirt aprūpes grupu

palātu pārskats funkciju zona

aizvērt pārskatu

Gulta 1
Gulta 2
Gulta 3
Gulta 4

Pieskaroties ikonai
K-HB-023LV

23.a att.

, tiek atvērts medmāsu grupu saraksts.
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Šī aprūpes grupa tiek piešķirta atlasītajai palātai, pieskaroties attiecīgās aprūpes grupai šajā
sarakstā (23.b att.).

atrašanās vieta

NRGDMD$7HOSD
aizvērt sarakstu
aprūpes grupas statuss

atlasīt aprūpes grupu

ASUǌSHVJUXSD
ASUǌSHVJUXSD2
ASUǌSHVJUXSD3
ASUǌSHVJUXSD4

redzams
medmāsu telpā
nav redzams
medmāsu telpā

23.b att.

Atlasītā aprūpes grupa tiek parādīta palātu pārskatā (23.c att.).

piešķirta aprūpes grupa

atcelt aprūpes grupas
piešķiri

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD

aizvērt pārskatu

Gulta 1
Gulta 2
Gulta 3
Gulta 4

23.c att.

Aprūpes grupas piešķire attiecīgajās palātās tiek atcelta, pieskaroties ikonai

28
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6.1.2 Izsaukumu no gultas uzlabošana
Piemēram, smagi slimiem vai tikko izoperētiem pacientiem iespējams paaugstināt izsaukuma
prioritāti.
Izmantojot šo funkciju, izsaukumu no gultas uzlabošanu var aktivizēt vai deaktivizēt
attiecīgajai pacienta gultai atlasītajā palātā.
Pēc palātas pārskata atvēršanas (24.a att.) pieskarties pie ikonas
gultas uzlabošanas izvēlne (24.b att.).

atrašanās vieta

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD

. Tiek atvērta izsaukumu no

pacienta gultas uzlabošana

palātu pārskata
gultu ieraksti

aizvērt pārskatu

Gulta 1
Gulta 2
Gulta 3
Gulta 4

24.a att.

Pieskarties attiecīgās gultas atrašanās vietai atlasītajā sarakstā. Tas maina statusu (24.b att.).

atrašanās vieta

NRGDMD7HOSD
ASUǌSHVJUXSD
aizvērt sarakstu

Gulta 1
atlasītās gultas atrašanās vieta

Gulta 2
gultas ieraksts ar
uzlabošanas statusu

Gulta 3
Gulta 4

statuss –
pacienta gultas uzlabošana:
gulta ir uzlabota

24.b att.
K-HB-023LV
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7. Balss ievades savienojums
Balss ievades savienojumu var izveidot, izmantojot izsaukuma vaicājumu vai palātu sarakstu
(aktivizēta izsaukšana no palātas vai pacienta galiekārtas), pieskaroties saraksta ierakstam.
Brīvroku izsaukuma veidošana

Brīvroku izsaukuma veidošana tiek aktivizēta, ja tālrunis ir ievietots tam paredzētajā personāla
galiekārtas slotā. Ja klausule ir pacelta, jūs varat runāt tikai klausulē.

7.1 Balss ievades savienojums ar izsaukuma vaicājumu
Balss ievades savienojumu ar izsaukumu saraksta palīdzību (25.a att.) var izveidot, pieskaroties
saraksta ierakstam (25.b att.).

sarakstu cilne –
izsaukumu saraksts
ƖUVWDL]VDXNXPV

Nodaja A Telpa 1
izsaukums no palātas
W&WUDXNVPHVL]VDXNXPV*DLWHQLV

Nodaja A Telpa 3

sarakstu ieraksti

*XOWDVWUDXNVPHV]YDQV*XOWD

Nodaja A Telpa 2

25.a att.

izsaukums no gultas

PHUVQƗODL]VDXNXPV*XOWD

Nodaja A Telpa 2

RXQƗMRWDU
Nodaja A Telpa 2
Gulta 1

savienojuma statuss
atrašanās vieta
papildinformācija

izsaukumu skaļums
balss ievades savienojuma
funkciju ikonas

25.b att.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis/klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai
(25.b att.).
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Funkcijas izsaukumu vaicājumu laikā:

beigt balss ievades savienojumu

iestatīt atgādinājumu medmāsai

iestatīt atgādinājumu
apkalpojošajam personālam

iestatīt atgādinājumu ārstam

7.2 Aktivizēt balss ievades savienojumu, izmantojot palātu
sarakstu
Atvērt palātu sarakstu, kā aprakstīts 4.3.1 nodaļā (26. att.).

ciļņu josla

Nodaja A Telpa 1
palātu saraksta ieraksti
atlasīt palātu

Nodaja A Telpa 2
Nodaja A Telpa 3

26. att.

Pieskarties saraksta ierakstam. Atveras palātu pārskats (27. att.).

Nodaja A Telpa 2
aizvērt palātu pārskatu

palāta ar skaļruni un mikrofonu
(sakaru galiekārtu)

Gulta 1
palātu pārskats gultu ieraksti

pacienta galiekārta ar
skaļruni un mikrofonu

Gulta 2
Gulta 3
Gulta 4

27. att

Pieskarties vai nu ikonai , lai izsauktu istabas galiekārtu (sakaru galiekārtu), vai arī gultas
ierakstam, lai izsauktu pacienta galiekārtu.
K-HB-023LV
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7.2.1 Palātas izsaukšana (sakaru galiekārta)
Pieskarties ikonai
(28.a att.).

palātu pārskatā (skat. 27. att.). Balss ievades savienojums izveidots

ENUƗQVDL]VOƝJWV
Nodaja A Telpa 2

kontroles bloķējums aktivizēts

izsaukuma skaļums
beigt izsaukumu

28.a att.

Novērošanas bloķējums tiek aktivizēts automātiski katra izsaukuma sākumā, lai no citām
telpām nebūtu iespējams kontrolēt izsaukumu. Nospiežot šīs sakaru galiekārtas sarkano
izsaukuma pogu, bloķējums tiek atcelts un ir iespējami balss ievades sakari (28.b att.).

palātas atrašanās vieta

RXQƗMDWDU
Nodaja A Telpa 2

balss ievades savienojums

izsaukuma skaļums
beigt izsaukumu

28.b att.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis/klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai.
Sarunu var beigt vai nu sakaru galiekārtā, vai arī personāla galiekārtā (noliekot klausuli vai
pieskaroties ikonai ), un balss ievades savienojums tiek automātiski pārtraukts pēc 2 minūtēm.
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7.2.2 Gultas galiekārtas izsaukšana (pacienta galiekārta)
Pieskarties gultas ierakstam ar tālruņa skaļruņa ikonu (
Balss ievades savienojums izveidots (29.a att.).

) palātu pārskatā (ska. 27. att.).

ENUƗQVDL]VOƝJWV
Nodaja A Telpa 2
Gulta 2

kontroles bloķējums aktivizēts

izsaukuma skaļums
beigt izsaukumu

29.a att.

Kontroles bloķējums tiek aktivizēts automātiski katra izsaukuma sākumā, lai no citām palātām
nevarētu kontrolēt izsaukumu. Nospiežot pacienta galiekārtas sarkano izsaukuma pogu,
bloķējums tiek atcelts un ir iespējami balss ievades sakari (29.b att.).

gultas atrašanās vieta

RXQƗMDWDU
Nodaja A Telpa 2
Gulta 2

balss ievades savienojums

izsaukuma skaļums
beigt izsaukumu

29.b att.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis/klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai.
Sarunu var beigt tikai personāla galiekārtā, noliekot klausuli vai pieskaroties ikonai , un
balss ievades savienojums tiek automātiski pārtraukts pēc 2 minūtēm.
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8. Funkcijas
8.1 Nodaļu starpsavienojums
Tas ļauj veidot aprūpes zonas, kas sastāv no divām vai vairākām nodaļām. Katra izsaukuma
indikācija, nosūtīšana un vaicājumu iespēja tiek paplašināta saskaņā ar prioritātēm, kas iestatītas
visās šīs zonas nodaļu galiekārtās un sakaru galiekārtās.

8.1.1 Starpsavienojums neaktīvs
Funkciju zonā pieskarties ikonai

, lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.

Ja joprojām nav nodibināts aktīvs starpsavienojums starp konkrēto nodaļu un citu nodaļu, tiek
piedāvāts nodaļu saraksts ar iespējamiem savienojumiem (30. att.). Pieskaroties vajadzīgajai
nodaļai saraksta ierakstā, tiek aktivizēts nodaļu starpsavienojums.

izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizvērt sarakstu

Starpsavienojums

Nodaja A
Nodaja B
Nodaja C
saraksta ieraksti ar
nodaļu nosaukumiem

Nodaja D
Nodaja E

funkciju starpsavienojums

30. att.

Statusa joslā parādās ikona

(31. att.).
31. att.
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8.1.2 Aktīvs starpsavienojums
Funkciju zonā pieskarties ikonai

, lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.

Ja konkrētai nodaļai jau pastāv savienojums ar citu nodaļu, tiek parādītas visas šādas grupas
nodaļas.
Ja jūsu nodaļu iespējams savienot tikai ar citu nodaļu (piemēram, C nodaļu), šis piemērs
parāda, ka C un/vai D nodaļa arī ir aktivizējusi nodaļu starpsavienojumu (32. att.).

deaktivizēts starpsavienojums

izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizvērt sarakstu

Starpsavienojums

Nodaja A
Nodaja C

nodaļu starpsavienojums
(konkrēta nodaļa tiek
parādīta dzeltenā krāsā)

Nodaja D

funkciju starpsavienojums

32. att.

Šajā skatījumā nodaļu starpsavienojumu var atcelt, pieskaroties ikonai
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8.1.3 Pasīvs starpsavienojums
Ja starpsavienojums ar konkrētu palātu ticis aktivizēts no citas nodaļas, tas tiek parādīts statusa
joslā (33.a att.).
Funkciju zonā pieskarties ikonai

, lai atvērtu starpsavienojumu sarakstu.

aktīvs starpsavienojums
pasīvs nodaļu
starpsavienojums

izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizver sarakstu

Starpsavienojums

Nodaja A
Nodaja D

pasīvs nodaļu
starpsavienojums
(konkrēta nodaļa tiek
parādīta dzeltenā krāsā)

funkciju starpsavienojums

33.a att.

Šajā piemērā D nodaļa ir aktivizējusi nodaļu starpsavienojumu ar A nodaļu.
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Nodaļu starpsavienojuma izvēlņu displejā pieskarties ikonai
starpsavienojumu.

, lai aktivizētu citu

Atveras starpsavienojumu saraksts (33.b att.).
aktivizēt starpsavienojumu

izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizver sarakstu

Starpsavienojums

Nodaja B
Nodaja C

saraksta ieraksti ar
nodaļu nosaukumiem

Nodaja D
Nodaja E

33.b att.

Pieskaroties vajadzīgajai nodaļai (piemēram, E nodaļai) saraksta ierakstā, tiek aktivizēts nodaļu
starpsavienojums (33.c att.).
deaktivizēts starpsavienojums
manuālais nodaļu
starpsavienojums

izvēlnes displejs nodaļu starpsavienojums

aizvērt sarakstu

Starpsavienojums

Nodaja A
Nodaja D

nodaļu starpsavienojums
(konkrēta nodaļa tiek
parādīta dzeltenā krāsā)

Nodaja E

33.c att.

Statusa joslā pasīvo starpsavienojumu ikona
ikonu
(33.c att.).

tiek nomainīta ar manuālā starpsavienojuma

Šajā skatījumā nodaļu starpsavienojumu var atcelt, pieskaroties ikonai
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8.2 Centralizācija
Izmantojot vietējo centralizāciju, visi notikumi visā jūsu nodaļā tiek centralizēti parādīti
personāla galiekārtā. Zvanu nosūtīšana uz sakaru galiekārtām ir bloķēta.
Parādītā ikona funkciju lodziņā ir atkarīga no vietējās centralizācijas statusa.
Pieskaroties šai ikonai, tiek aktivizēta vietējā centralizācija.
Pieskaroties šai ikonai, tiek deaktivizēta vietējā centralizācija.

8.2.1 Centralizācijas aktivizēšana
Funkciju zonā pieskarties ikonai

, lai atvērtu izvēlni (34. att.).

NRGDMD$7HOSD
ASUǌSHVJUXSD
NRGDMD$7HOSD2
ASUǌSHVJUXSD3
NRGDMD$7HOSD3

$NWLYL]ƝWYLHWƝMRFHQWUDOL]ƗFLMX"

apstiprināt aktivizāciju

aktivizēt centralizāciju

aizvērt izvēlni

34. att.

Lai novērstu darbības kļūdu, aktivizējot centralizāciju, drošības jautājums ir jāapstiprina pirms
aktivizēšanas (34. att.).
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8.2.2 Centralizācijas atslēgšana
statuss: aktīva centralizācija

35.a att.

Aktīvas centralizācijas ikona ir redzama statusa joslā (35.a att.). Pieskaroties ikonai
deaktivizēta (35.b att.).

, tā tiek

deaktivizēt centralizāciju

35.b att.

Lai novērstu darbības kļūdu, deaktivizējot centralizāciju, drošības jautājums ir jāapstiprina
pirms deaktivizēšanas (35.c att.).

DHDNWLYL]ƝWYLHWƝMRFHQWUDOL]ƗFLMX"

apstiprināt deaktivizēšanu
aizvērt izvēlni

35.c att.

Centralizācija tiek automātiski deaktivizēta šādos gadījumos:
•
•

ja nodaļai ir starpsavienojums ar citu nodaļu,
ja izsaukums tiek nosūtīts uz konkrētu nodaļu.
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8.3 Paziņojumi
Paziņojumus var veikt vai nu pa klausulē iebūvēto mikrofonu, vai arī ar pašu klausuli.
Vispārējs paziņojums
Paziņojums tiek veikts visām palātām aprūpes zonā.
Paziņojums medmāsām
Paziņojums tiek veikts visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta medmāsas
vai apkalpojošā personāla klātbūtne.
Paziņojums ārstam
Paziņojums tiek veikta visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta ārsta
klātbūtne.
Paziņojums apkalpojošajam personālam
Visām palātām aprūpes zonā, kurās ir aktivizēta medmāsas, apkalpojošā personāla
vai ārsta klātbūtne.
Funkciju zonā pieskarties attiecīgajai paziņošanas ikonai, lai sāktu paziņojumu (36. att.).

PD]LƼRMXPV
MHGPƗVD
LǌG]XUXQƗMLHW
beigt paziņojumu

sākt paziņojumu

funkciju zona

36. att.

Paziņojumu var beigt, vai nu pieskaroties ikonai
ikonai .

, paziņojumu var beigt, vai nu pieskaroties

Iespējams koriģēt runas skaļumu, saņemot paziņojumu (skat. 9.2. nodaļu - Iestatījumi/
Skaļums).
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8.4 Tālrunis
8.4.1 Izsaukumu iestatīšana
Funkciju zonā pieskarties ikonai
, lai atvērtu izvēlni (37.a att.).
Aktīvajā zonā pieskarties ciparu ikonām
, lai atlasītu attiecīgo izsaukumu numurus.

izvēlnes displejs - tālruņa

pagarinājuma numurs

Teleons 200

006641237788

aktīvā zona

dzēst ciparu
izsaukumu iestatīšana
izejas izvēlne /
atceltu izsaukumu iestatīšana

tālrunis

funkciju zona

37.a att.

Pieskaroties ikonai
(37.b att.).

, tiek apstiprināts izsaucamais numurs un izveidots savienojums
izveido savienojumu

Savienot…
006641237788
izsaukuma skaļums

beigt izsaukumu

37.b att.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis / klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai
(37.b att.).
K-HB-023LV
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8.4.2 Atbilde uz telefona zvanu
Telefona izsaukuma laikā zvanītāja numurs un vārds tiek parādīts neatkarīgi no telefona
sistēmas konfigurācijas (38.a att.).
Zvana melodijas skaļumu (9.2. nodaļa - Iestatījumi/Skaļums) un zvana melodijas tipu
(9.3. nodaļa - Iestatījumi/Zvana melodijas) var regulēt.

telefona zvans

ZYDQƯW
223
Marija

zvanītāja numurs un vārds

izsaukuma vaicājums
atcelt izsaukuma iestatīšanu

aktīvā zona

38.a att.

Aktīvajā zonā pieskarties ikonai

, lai izveidotu izsaukuma savienojumu (38.b att.).

223
Marija

izsaukuma savienojums

izsaukuma skaļums
beigt izsaukumu

38.b att.

Izsaukuma skaļumu (skaļrunis / klausule) var mainīt sarunas laikā, pieskaroties skaļuma joslai
(38.b att.).
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8.5 Radio
Šajā izvēlnē var atlasīt radio programmas.
Funkciju zonā pieskarties ikonai

izvēlnes displejs – radio programmas

, atveras radio programmu saraksts (39.a att.).

aizvērt izvēlni

Radio

P01 87.80MHz
P02 88.60MHz
ritjosla paplašinātiem
displejiem

P03 89.90MHz
P04 92.00MHz

saraksta ieraksti

P05 94.70MHz
P06 99.90MHz
radio programmas

funkciju zona

39.a att.
ritjosla paplašinātiem displejiem

Pieskaroties vajadzīgajai radio programmai saraksta ierakstā, programma tiek aktivizēta un
atskaņota. Aktīva radio programma parādīta zaļā krāsā (39.b att.).
P03 89.90MHz
aktīva radio programma

P04 92.00MHz
saraksta ieraksti

P05 94.70MHz
P06 99.90MHz

39.b att.

Pieskaroties saraksta ierakstam, beidzas radio programmas atskaņošana.
K-HB-023LV
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9. Iestatījumi
9.1 Laiks un datums
Šajā izvēlnē var iestatīt laiku un datumu.
Funkciju zonā pieskarties ikonai
, lai atvērtu izvēlni (40. att.).
(Atkarībā no konfigurācijas ikonu var parādīt arī uz paplašinātā displeja!)

izvēlnes displejs – laiks un datums

Laiks un datums

iestatīt laiku

iestatīt datumu
akceptēt izmaiņas
un aizvērt izvēlni
aizvērt izvēlni /
atcelt izmaiņas

iestatīt laiku / datumu

funkciju zona

40. att.
ritjosla paplašinātiem displejiem

Pieskarties ikonām

44
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9.2 Skaļums
Šajā izvēlnē var mainīt skaļumu šādiem iestatījumiem:
•
•
•

Balss skaļums
Paziņojuma skaļums
Multivides skaļums

•
•

Tālruņa skaļums
Zvana melodijas skaļums

Funkciju zonā pieskarties ikonai
, lai atvērtu izvēlni (41. att.).
(Atkarībā no konfigurācijas ikonu var parādīt arī uz paplašinātā displeja!)

izvēlnes displejs – skaļums

aizvērt izvēlni

SNDƺXPV

Runa

skaļuma regulēšana

ritjosla paplašinātiem
displejiem (skaļuma
saraksts)

PD]LƼRMXPV

MXOWLPƝGLML

iestatīt skaļumu

funkciju zona

41. att.

ritjosla paplašinātiem displejiem
(funkciju zonas)

Attiecīgo skaļumu regulē, izmantojot piecas joslas. Šī vērtība tiek koriģēta atkarībā no tā, kurai
joslas vietai pieskaras ar pirkstu.
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9.3 Zvana melodijas
Šajā izvēlnē iespējams regulēt zvana melodiju.
Funkciju zonā pieskarties ikonai
, lai atvērtu zvana melodiju sarakstu (42. att.).
(Atkarībā no konfigurācijas ikonu var parādīt arī uz paplašinātā displeja!)

izvēlnes displejs - zvana tonis

aizvērt izvēlni

Zvana tonis

Zvana tonis 1

Zvana tonis 2

Zvana tonis 3
saraksta ieraksti

Zvana tonis 4

iestatīt zvana tonis

funkciju zona

42. att.
ritjosla paplašinātiem displejiem

Pieskaroties vajadzīgajai zvana melodijai saraksta ierakstā, tiek atskaņota un vienlaikus
akceptēta zvana melodija.

46

ST-TOUCH V2.0-SW4.3 - Lietotāja rokasgrāmata

K-HB-023LV

Personāla galiekārta ST-TOUCH - Iestatījumi

9.4 Displeja iestatīšana
Šajā izvēlnē var pielāgot displeja spilgtumu.
Pieskarties
ikonai funkciju zonā, lai atvērtu izvēlni (43. att.).
(Atkarībā no konfigurācijas ikonu var parādīt arī uz paplašinātā displeja!)

izvēlnes displejs - iestatījumi

aizvērt izvēlni

IHVWDWƯMXPL

Spilgtums
pielāgot spilgtumu

iestatīt displeja spilgtumu

funkciju zona

43. att.
ritjosla paplašinātiem displejiem

Displeja spilgtums tiek pielāgots, izmantojot joslu. Šī vērtība tiek koriģēta atkarībā no tā, kurai
joslas vietai pieskaras ar pirkstu.
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9.5 Pakalpojumu līmenis
Šajā izvēlnē jūs varat pārslēgties uz citu pakalpojumu līmeni atkarībā no iepriekš izveidotas
paroles (veic sistēmas tehniķis).
Pārslēgt pakalpojumu līmeni
Ievadot paroli, notiek pāreja uz citu pakalpojumu līmeni. Šī ikona tiek parādīta, ja
standarta līmenis 0 ir aktīvs.
Pārejot uz augstāku servisa līmeni, aktīvā līmeņa numurs parādās statusa joslā (44.a att.):

parāda pašreizējo
pakalpojumu līmeni

statusa josla

44.a att.

Aizvērt pakalpojumu līmeni
Izmantojot šo funkciju, pakalpojumu līmenis tiek atiestatīts standarta līmenī
(44.b att.). Šī ikona tiek parādīta, ja ir aktīvs vai nu 1. līmenis, vai arī 2. līmenis.

aizvērt pakalpojumu līmeni

funkciju zona

44.b att.
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10. Ierīces izvietošana
Personāla galiekārtu var uzstādīt kā atsevišķu uz grīdas stāvošu ierīci (2 kāju pozīcijas dažādiem
slīpuma leņķiem) vai arī uzstādīt uz sienas.
Kāju var viegli izvilkt no galiekārtas aizmugurējā paneļa. Pagriežot par 180 ° (45.a att.) un pēc
tam attkārtoti nostiprinot, iespējams mainīt ierīces stāvēšanas pozīciju un slīpuma leņķi (45.b
att.).

180°

45.a att.

45.b att.

Uzstādot uz sienas, izvēles sienas kronšteins ļauj uzstādīt ierīci tieši uz sienas.

11. Tīrīšana un dezinﬁcēšana
Personāla galaiekārtas tīrīšanai un dezinfekcijai var izmantot tikai tādus dezinfekcijas līdzekļus,
kas ne daļēji, ne pilnībā nesatur ketonus, nedz esterus. Dezinficēšana jāveic, ierīci noslaukot,
nevis iegremdējot.
Ja var pieņemt, ka bojātie izstrādājumi ir inficēti, tie jānotīra un jādezinficē, pirms tos nosūta
atpakaļ remontam saskaņā ar šo paziņojumu.

12. Ekspluatācija un tehniskā apkope
Izsaukumu sistēmas VISOCALL IP ekspluatācijai ir piemērojami standarta DIN VDE0834
9. panta 1. daļas noteikumi. Tādēļ mēs vēlamies izmantot šo iespēju atgādināt, ka minētais
standarta pants cita starpā paredz periodiskās apskates un tehniskās apkopes, ko mēs labprāt
veiksim Jūsu uzdevumā.
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Piezīmes:
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