Detection

Docking Station II voor QGM

AAN / UITZETTEN
Om aan te zetten:
Houd de Calibration of Bump Test knop gedurende
2 seconden ingedrukt. Als u het Docking Station niet
gebruikt, wordt deze na 5 minuten uitgeschakeld.
Om handmatig uit te zetten:
Houd tegelijk de Calibration - en de Bump Test knop
gedurende 2 seconden ingedrukt.
INSTELLEN
Draai de schroeven los, licht de hendel op en sluit
gascilinder aan. Controleer de drukmeter op het
voorpaneel. Controleer of een USB-stick is aangesloten op
de USB-poort. Plaats een QGM in één van de baaien met
de sensor naar beneden gekeerd.
CILINDER EN USB
Tot 1000 bumptesten op een enkele batterijlading. De
USB-stick moet geplaatst zijn om testresultaten op te
kunnen slaan.
OPMERKINGEN
Zorg er bij bumptesten voor dat de gasconcentratie van
het referentiegas hoger is dan de alarmwaarde voor “laag”
alarm. Bij kalibraties moeten de gasconcentraties van het
referentiegas precies overeenkomen met de in de QGM
ingestelde kalibratiegasconcentraties. Monitors die niet
door een bumptest heenkomen dienen gekalibreerd te
worden voor ze gebruikt kunnen worden. Gebruik nooit
een monitor waarvan de kalibratie mislukt.
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TESTRESULTATEN
Wanneer alle 6 blauwe LED’s oplichten, is de
bumptest of kalibratie geslaagd. Wanneer alleen
de derde LED oplicht, is de test of kalibratie
mislukt.
PROBLEMEN OPLOSSEN
Indicatie-LED voor geplaatste QGM gaat niet
aan / Test niet uigevoerd
• Reinig het venster van de IR zender /
ontvanger op de QGM
• Zorg ervoor dat het Docking Station niet
in heldere verlichting of direct zonlicht
geplaatst is.
• Zorg ervoor dat de QGM op het moment
van plaatsen in het Docking Station niet in
gasalarm is.
Alle testen mislukken:
• Gascilinder leeg
• Gascilinder houdbaarheidsdatum verstreken
• Verkeerde gasconcentratie(s)

Gascilinder

BUMPTEST
Plaats de QGM. Druk de Bump Test knop gedurende
2 seconden in.
KALIBRATIE
Plaats de QGM. Druk de Calibration knop gedurende
2 seconden in.

Gebruiksaanwijzing

Beschrijving
QGM geplaatst en standby
Frisse lucht wordt toegevoerd

Wanneer het u niet lukt technische problemen
op te lossen, neem contact op met WatchGas of
uw distributeur.

Test
Resterend gas afvoeren
Rapport opslaan
Test geslaagd
Test mislukt
Docking Station ingeschakeld
Batterijniveau laag
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