Externí baterie
Lithium- iontová

Externí baterie

Správné použití:
Chcete-li prodloužit životnost baterie, pak je lepší baterii často dobíjet než čekat, dokud se zcela vybije.

Skladování:
Při dlouhém skladování bez použití (jeden měsíc nebo déle), nabijte baterii přibližně na 50%; tím prodloužíte její životnost.
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UCHOVÁVEJTE TUTO PŘÍRUČKU

1. Příjem / kontrola
Vyjmete externí lithium-iontovou baterii Precision Medical z obalu a zkontrolujte, zda nedošlo k jejímu poškození. Pokud zjistíte
jakékoliv poškození, baterii NEPOUŽÍVEJTE a kontaktujte svého poskytovatele (dodavatele).
Napájecí kabel

Stav nabití
baterie

Tlačítko na
zjištění stavu
nabití baterie

Vstupní zdířka pro nabítí externí
baterie

2. Specifikace
Rozměry: Výška: 17,5 cm / Šířka: 7,15 cm / Hloubka: 3,30 cm
Váha: 0,6 kg
Skladovací teplota: od -20⁰C do 50⁰C
Provozní teplota: od 5⁰C do 40⁰C
Napětí: 14,8 VDC
Kapacita: 77 Wh (watthodina)
Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.

Sériové číslo

3. Nabíjení
1. K nabíjení používejte pouze originální napájecí adaptér pro střídavé napětí (č.produktu: 506629) - dále jen AC napájecí
adaptér, nebo napájecí adaptér pro stejnosměrné napětí (č.produktu: 506750) – dále jen DC napájecí adaptér od firmy
Precision Medical.
2. Během dobíjení externí baterie nelze kyslíkový koncentrátor POC EasyPulse spolu s externí baterií používat. Před
nabíjením externí baterie se ujistěte, že jste odpojili kabel od kyslíkového koncentrátoru POC EasyPulse.

3. Připojte konektor jednoho z napájecích adaptérů do vstupní zdířky
napájení na externí baterii, jak je znázorněno na obrázku vpravo. Pokud
používáte AC napájecí adaptér, zasuňte síťovou zástrčku do zásuvky ve
zdi. Pokud používáte DC napájecí adaptér zasuňte autokonektor do
zdířky 12V vašeho vozidla.

Konektor DC napájecího adaptéru

4. Při dobíjení se rozbliká zelená kontrolka. Když svítí všechny zelené kontrolky (neblikají) je baterie nabitá. Poznámka: Pokud je
externí baterie zcela vybitá, trvá několik minut, než začne blikat zelená kontrolka.

4. Použití externí baterie
1. Před použitím externí baterie se ujistěte, že jste ji odpojili od napájecího adaptéru.
2. Zasuňte kabel z externí baterie do napájecího konektoru u kyslíkového koncentrátoru POC EasyPulse.
3. Zapněte kyslíkový koncentrátor POC EasyPulse na požadované nastavení.

VAROVÁNÍ
K zabránění úrazu elektrickým proudem, NEODSTRAŇUJTE kryt externí baterie. Uvnitř se nenacházejí žádné díly, které by
mohl opravit uživatel. Servis musí být proveden kvalifikovaným odborníkem.
4. POC EasyPulse čerpá energii z externí baterie, dokud se externí baterie nevybije. EasyPulse se přepne na interní baterii
v případě, že je externí baterie vybitá nebo není zapojená. POZNÁMKA: Dokud je připojená externí baterie k POC EasyPulse, je
ukazatel nabití interní baterie vypnutý.

5. Na externí baterii můžete zkontrolovat její stav nabití stlačením tlačítka, na kterém je obrázek baterie. Stav nabití určíte
podle rozsvícení zelených kontrolek.
Bliká 1 zelená kontrolka: < 5% nabitá baterie
Svítí 1 zelená kontrolka: mezi 5% - 20% nabitá baterie
Svítí 2 zelené kontrolky: mezi 20% - 40% nabitá baterie
Svítí 3 zelené kontrolky: mezi 40% - 60% nabitá baterie
Svítí 4 zelené kontrolky: mezi 60% - 80% nabitá baterie
Svítí 5 zelených kontrolek: mezi 80% - 100% nabitá baterie
6. Externí baterie má stejnou kapacitu jako interní baterie v POC EasyPulse a má podobný čas použití.

VAROVÁNÍ
• Odpojte externí baterii, pokud POC EasyPulse nepoužíváte.
• NENECHTE SPADNOUT externí baterii, mohlo by dojít k poškození vnitřních součástí baterie a ke ztrátě
záruky.

5. Vrácení
Vrácené zboží musí mít číslo RGA (Returned Goods Authorization – Oprávnění k vrácení zboží) proto kontaktujte společnost
Precision Medical, Inc. Veškeré vrácené zboží musí být zabaleno do uzavřené krabice, aby se zabránilo poškození. Společnost
Precision Medical, Inc. neodpovídá za zboží poškozené při přepravě viz. „Return Policy“ (Politika vrácení zboží) společnosti Precision
Medical, Inc., který je k dispozici na internetových stránkách www.precisionmedical.com
Manuály jsou k dipozici na stránkách: www.precisionmedical.com

6. Pokyny k likvidaci
Toto zařízení může obsahovat elektrické součástky, které jsou nebezpečné pro životní prostředí.
NEVYHAZUJTE zařízení do obecného odpadu. Zařízení odevzdávejte ve sběrném dvoru svého
bydliště.

Dovozce a servis:
R&T ČR s.r.o.
Karlštejnská 32, 252 17 Chýnice
Česká republika
Tel:+420 257 218 200
E-mail: luxfer@luxfer.cz
www. luxfer.cz

Výrobce:
Precision Medical, Inc.
300 Held Drive
Northampton PA 18067, USA
ISO 13485 Certified

Člen skupiny
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