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Hasta elseti telefon özellikleri.
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DIKKAT: Herhangi bir bağlantı kopukluğunda bağlantı hatası otomatik olarak tetiklenecektir.
Bağlantı hatası resetlendikten sonra cihazın bağlantısı mutlaka kontrol edilmeli

Hemşire Çağrı
Hemşire Çağrısı Yapmak İçin:
- Çağrı tuşuna basın (1)
- Çağrı tuşundaki ışık yanacak (1)
Hemşire Cevabı:
- Hoparlörden gong sesi gelecek (2)
- Çağrı tuşundaki ışık yanıp sönecek (1)
- Hemşire ile hoparlörü kullanarak konuşun.
(2) mikrofonla (13) (Telefon gibi)
- Hemşire çağrıyı sonlandıracak

Radyo
Radyoyu Açmak İçin:
- Radyo tuşuna basın (5)
- Son dinlenen radyo istasyonu ekranda
gözükecektir (3)
İstasyon Seçimi:
- İstasyonu P+ (9) or P- (10)
tuşlarını kullanarak seçin
- Seçtiğiniz istasyon ekranda gözükecektir. (3)
Radyo Sesi:
- Hoparlör kullanarak (2) veya kulaklık ile
(bağlantı soketi --> 23)
Ses:
- Tuş (7) sesi kısmak için
- Tu (8) sesi açmak için
Radyoyu Kapatmak İçin:
- Radyo tuşuna basın (5)
Işık Açma / Kapama

Televizyon ( opsiyonel )
Televizyonu Açmak İçin:
- TV tuşuna basın (4)
- Televizyon açılacak
- Son izlenen kanal ekranda gözükecek (3)
Program Seçimi :
- Direkt olarak sayısal tuştakımından (13)
veya adım adım P+ (7) ve P- (20)
tuşları ile
Televizyon Sesi:
- Hoparlör ile (2) veya kulaklık ile
(Bağlantı soketi --> 23)
- Opsiyonel olarak televizyonun kendi
hoparlörleri ile
Ses:
- Tuş (7) sesi kısmak için
- Tu (8) sesi açmak için
Teletext Açma / Kapama:
- Teletext tuşuna basın (16)
- Sayısal tuş takımı ile sayfa seçin (13)
- modundan çıkmak için teletext
tuşuna basın (16)
Stor Perde Kontrolü ( opsiyonel )
- Özel fonksiyon tuşuna basın (15)
- Ekran (3) özel fonksiyonları gösterecek
- “Stor Perde” özelliğini P- tuşunu
kullanarak seçin
- Stor perdeyi (7), (8)
ve (8) tuşları ile açıp kapatabiliriniz
Çağrı servis personeli

Oda Lambası ( opsiyonel ):
- Oda lambası tuşuna basın (18)
- Oda lambası açılıp kapanacak

- Servis çağrısı tuşuna basınız(14)
- Servis çağrısı lambası yanacak

Okuma Lambası ( opsiyonel ):
- Okuma lambası tuşuna basın (20)
- Okuma lambası açılıp kapanacak

Servis personeli hoparlör ile bağlantıya geçecek
yada yanınıza gelecektir.

Telefon çağrısı yapmak ( opsiyonel )
Çağrı Cevaplamak İçin:
- Telefon çalma sesi cihazın içindeki
hoparlörden duyulur
- Cevaplamak için telefon tuşuna
basın (6)
- Konuşma bittiğinde çağrıyı sonlandırmak
için tekrar telefon tuşuna basın (6)
Çağrı Yapmak İçin:
- Telefon tuşuna basın (6)
- Çevir sesi hoparlordan duyulacaktır (2)
- Telefon santral tuşuna basın
(Genellikle “0.”dır. Görevliye danışın)
- Sayısal tuş takımını kullanarak numarayı
çevirin (13)
- Tuş (12) ’e baısn
- Konuşmanızı yapın ve görüşme
bittikten sonra tekrar telefon tuşuna
basıp kapatın (6)
Son Çevrilen Numaranın Tekrar Aranması:
- Telefon tuşuna basın (6)
- Son 10 aranan numara ekranda gözükecektir(3)
- Numrayı tuşları kullanarak
seçin (7) veya (8)
- Numarayı seçtiğinizde arama tuşuna
basın (12)
- Seçtiğiniz numara aranacaktır
- Konuşma bittiğinde çağrıyı sonlandırmak
için tekrar telefon tuşuna basın (6)

Ses:
- Tuş (7) sesi kısmak için
- Tu (8) sesi açmak için

Menu Fonksiyonları
Ekran Aydınlatması Ayarları:
- Menu Tuşuna Basın (11)
- Menu ekranda gözükecektir (3)
- Aydınlatma ayarını P-/P+ tuşunu
kullanarak seçin (9) veya (10)
- Tuşa basın (12)
- (7) veya (8) tuşlarını kullanarak
ayarı yapın
- Menuden çıkmak için tekrar
menü tuşuna basınız (11)
Ekran Kontrast Ayarı:
- Menü tuşuna basın (11)
- Menu ekranda gözükecektir (3)
- Kontrast ayarını P-/P+ tuşunu
kullanarak seçin (9) veya (10)
- Tuşa basın (12)
- (7) veya (8) tuşlarını kullanarak
ayarı yapın
- Menuden çıkmak için tekrar
menü tuşuna basınız (11)
Ses Ayarı:
- Menu Tuşuna Basın (11)
- Menu ekranda gözükecektir (3)
- Ses ayarını P-/P+ tuşunu
kullanarak seçin (9) veya (10)
- Tuşa basın (12)
- (7) veya (8) tuşlarını kullanarak
ayarı yapın
- Menuden çıkmak için tekrar
menü tuşuna basınız (11)
Dezenfektanlar

Gösterle Lambaları
(1, 19 e 21) numaralı ışıklar gece kullanımını
kolaylaştırmak için sürekli yanar konumdadırlar.
Çağrı butonuna basıldığında (1) entegre LED
yanıp sönecektir.

PAT el terminalinin temizlenmesi için yalnızca
ester veya keton içermeyen dezenfektanlar,
konsantre veya seyreltik oranda kullanılmalıdır.
Dezenfeksiyon işleminde yalnızca dezenfektan
silme malzemesi kullanılmalıdır.

Herşeyi kontrol edebileceğiniz cihaz.

Sayın hastamız,

Bu çok yönlü cihaz ile yatağınızdan televizyon,telefon,oda lambası,okuma lambası,hemşire
çağrısı gibi servisleri kolaylıkla kontrol edebilirsiniz.
En önemli fonksiyonlar için lütfen biraz zaman ayırın !

Bu kontrol cihazı hastanede kaldığınız süreyi olabildiğince konforlu bir hale getirecektir.

Herhangi bir acil durumda kırımızı hemşire çağrı
tuşunu kullanarak çağrı yapabilirsiniz.

İlerleyen sayfalarda cihazın detaylı kullanımı hakkında bilgiler bulabilirsiniz.
Yinede sorularınız olursa hastane personelimiz size yardımcı olmaktan mutluluk
duyacaktır

Güvenlik ve konfor, çağdaş ve en üst düzeyde.

Kullanmakta olduğunuz cihaz güvenirlilik ve geleceğe yönelik teknolojisi
sayesinde öne çıkmaktadır. Dünya çapında en iyi hastanelere ve bakım
tesislerinde güven ile kullanılmaktadır.
Hastane iletişiminin bir adı var SCHRACK-SECONET

SCHRACK SECONET AG
Eibesbrunnergasse 18
A-1122 Vienna
Tel.: +43-1-81157-0
office@schrack-seconet.com
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