SCOTT KİŞİSEL HAREKETSİZLİK CİHAZI

KULLANIM REHBERİ
SCOTT SAFETY ATS ADSU Atex onaylı kişisel hareketsizlik cihazıdır. Küçük ve Sağlamdır. Cihazın arka bölümünde
Kullanıcının giysisine veya koruyucu donanım üzerine takabilmek için çelik malzemeden timsah diş taşıma klipsi
mevcuttur. Cihaz yüksek işitsel ve görsel alarm sistemi ile donatılmıştır.
Cihazı aktif hale getirmek üzere cihaz üzerinde çentikli ve manyetik polikarbon bir anahtar bulunur. Anahtarın
rahat kullanılmasın ve kaybolmamasını sağlamak için plastik karabinalı örgü kayışa sahiptir. Bu anahtar
cihazdan ayrıldığında cihaz aktif hale geçer. Anahtar üzerinde kullanıcının isim bilgisi yazılabilir.
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Cihaz aktif haldeyken 18- 25 saniye süresince hareket etmediğinde Ön-Alarm moduna geçer.Bu seviyede LED
uyarı ışıkları PORTAKAL renginde Kesik aralıklı Piezo-elektik tonu ile sesli alarm verir. Sesli alarm yükselerek
artar. Ön alarm modunda 30 – 35 saniye halen hareket edilmemesi durumunda cihaz alarm moduna geçer ve
ön yüzde bulunan LED ışıklar KIRMIZI olarak 98 + dBA @ 3,05 m seviyesinde sesli alarm verir.
Cihaz aktif halde iken herhangi bir panik durumunda manuel olarak alarm moduna geçirilebilir. Bunun için ön
yüzde bulunan düğmeye basmak yeterlidir. Hem panik durumunda hem de normal alarm durumlarında alarm
susturulabilir. Bunun için cihaz yan kısımlarında bulunan butonlara aynı anda beraber basmak yeterlidir.

Cihaz bakım ve depolama
Cihaz temiz ve kuru bir ortamda saklanmalı ,Direk ısı ve güneş ışığına uzun süreli maruz bırakılmamalıdır.
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Cihazın depolama ortam sıcaklığı -10 C ile + 25 C derecede olmalı nem seviyesi %65 i geçmemelidir. Cihaz
solventlerle temizlenmemelidir. Dış kasası boyanmamalıdır. Cihazın batarya kullanım süresi ortalama 6 ay olup
kullanım sıklığına bağlı değişebilir. Batarya seviyesi %20nin altına düştüğünde kesik Bip uyarısı ile alarm verir.
Cihaz arızalandığında SCOTT SAFETY tarafından yetkilendirilmiş teknik servis personeli harici müdahalelerde,
cihaz garanti kapsamı dışına çıkmış sayılır. Bu durumda SCOTT SAFETY ve YETKİLİ SATICI FİRMANIN garanti
sorumluluğu kalkmış olur.

Güvenlik sertifikaları
Cihaz EN 50014 Standartlarında ATEX onaylıdır. CE 0891 EX II 1G EEx ia IIC T4 Ve LCIE 05 ATEX 6022 X /01
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