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 ا
ُ	�َ�� و�ف

 ا���د	د و1ُدة 2O TransCu �را���	و �ن ا/��"	ن �و�د �ن 2O sCuTran �را���	و �ظ�م 	��ون

 �� ر OxySpur أو��	��ور و���دات ا�,�ل و,
	�� ا��ط�ر	�، و �,ن ا/��"		ن، �3	��ل ا�&���

 .��&)�� رطو�� ذات �	��ت +� ����&دام ��و+رة ا&�	�ر	� "ھو�	د	���ت" ُ,َزم .ا/��"	ن

 .����ر � �ل ا/��"	ن �7��ج ا�و(ود &�	� ���و�و"	� 2O TransCu و�را���	 ا/��"	ن �و�د 	��&دم

 �ن O2ا�ـ ��)ذ �ن وا�ُ�رط>ب ،ا��
� ا/��"	ن 	�د+ق .	و�ً	�  ,�� إ�1دة و	"ب �% ,ن �17دة (��ل ا�"��ز

 .OxySpur أو��	��ور �ن � را/و��"	ن ����دة ا/و��"	ن ��د	د 1ُدة &�ل

 �@ ����&دام ����� ُ�ْ�َ�ْرِط�� ���دة 1ن ��1رة OxySpur �	��ورأو� �ن ا/��"	ن � ر ���دة

 : �%	ن +� ��و+رة ا����دة .ا�"روح إدارة &�ل ا���	B� Cْ�َ�"� ا�&�ص 2O TransCu �را���	و "��ز

   �	ت أو��	��ور و ا���F، �ن ��1	� إ�E ��و�ط� ����و	�ت �%"روح OxySpur أو��	��ور

LITE OxySpur ذات �%"روح �F� ض(&�� Eل إ�	��.  

 ��1	� ُ���رِط�� ر�و	� ط�
� ذات ا�ط�
�ت ���ددة �ر�	�� 1ن ��1رة OxySpur أو��	��ور ���دة

 ��وز	@ (�وات �@ ا�����ص ��1	� ُ���رِط�� ر�و	� وط�
� ��� رة، �%"روح ��ِ��� ا�����ص

 ا���
� ا���&� ����ن .ُ�ِ�دّ  � �ء �وا�ط� �-ط�ة و�%�� ا�����ص، +��
� َ�%َ�ر	� و�),�ت ا/��"	ن،

 ��زو	د �
وم ا/��"	ن ��و�	ل �����%� (َُ�ّ	� E%1 ا��K�َL "�	@ �,�وي .���� �روا�� ��ق ,د أ	��

 �وا�ل ��,و	ل �
وم ا�����ص +��
� ا�ط�
� .ا/��"	ن ��وز	@ ا�&��� ا�ر�و	� ا�ط�
� دا&ل إ�E ا/��"	ن

 �%"رح، ا�ُ��ِ��� ا�ر�و	� ا�ط�
� �ن ا����ل E%1 وا�,)�ظ ��صا��� &�ل �ن وذ�ك ُھ�م، إ�E ا�"رح

�� �)�رة �%"رح ا�ُ��ِ��� ا�ط�
� +� أ+�ل � �ل ��واز�� رطو�� ���وى E%1 ا�,)�ظ و�������   .ُ�طو>

 �%"رح ُ��ِ��� �%��
� �	ر  ��� ط�
� E%1 �,�وي أ��� +� LITE OxySpur �	ت أو��	��ور �&�%ف

 	"ب .ا/�ر	%	ت �ن ��ق ,د و ُ�ِ�د �- �ء �-ط�	ن ا����ً�� أ(ل ُ���رِط��	ن ر�و	�	ن وط�
�	ن ��� رة،

 +� �Pل ��&)ض، إ�E أد�E �,د ��F ذات ا�"روح LITE OxySpur E%1 �	ت أو��	��ور ا��&دام

 .ا�"رح ��F ���و	�ت ��&)ض �1د�� ا��� )�ء دورة &�ل �,ق و(ت

 .رطب "رح إ�E ا/��"	ن �ن و����رة ��وا�%� إ�دادات �و+	ر +� ��/��"	ن ا���ج أھداف أ,د 	��Pل

 �#��"	ن ا�ط�	�� ا��� �ر �ن وP	ق � �ل ُ�
�رب �طر	
� ا/��"	ن �و+	ر 	�م �,	ث ا����دة ���	م �م

 ا/��"� +� ا��ط%وب ا/��"	ن E%1 ا���زا	دة ا�ط%��ت ��زو	د ��فٍ  ���دل و��ن ا�رط��، ا/��"� +�

�%P���رف .�ء�% ) ا���	ج ھذا ُ��ج ��3م ا��ر 1� ��� E%1 ا����دة ���1د ).CDO( �#��"	ن ا�����ر ا

 إدارة �1د )CDO( �#��"	ن ا�����ر ا��� �ر 1�ج �و+	ر &�ل �ن أ�Pل � �ل ا�"رح ا����م �	�� �و+	ر

 .ا�&�ر"� ا��%وث �د وا�,��	� ا�"رح ")�ف �د ���,��	� وذ�ك ا�"رح، ��F ���و	�ت

   �	ت ا/و��	��ور .��ق ���� �روا�� ,دّ  �دون أو �@ ��و+رة OxySpur 	��ورأو��

LITE OxySpur ط ُ��و+رة
 ھ�� ����ط� ا���&�	ن �� إ�E 	 �ر .ا/�ر	%	ت �ن ��ق ,دّ  �@ +

 .OxySpur ��/و��	��ور

 

� ا����دام دوا

 ��/��"	ن و��	� رط�� �	�� 2O TransCu �را���	و �ظ�م 	و+ر ا��,	�، ا�ر�1	� أ&���� إ راف �,ت

 :�ز	ر�Pل إ�E ط)	ف ��F ذات "روح ���ج ����&دا�� و	و�E ا�"رح ا����م E%1 ���1د

 :1ن ا����"� ا�"%د �
ر,�ت •

 ا���ري �رض •

 ا�ور	دي ا�ر�ود •

 ا�"را,� ��د ا��دوى •

 ا�-ر�ر	�	� اS+�ت •

 ا��-ط (ر,�ت •

 ا�ُ����� ا����
	� ا/طراف •

 ا�"%د ُط�وم •

 ا�,روق •

• C	%P�ا� 

 �,ت ����&دام ������ +�� ،ا��-ط �,ت ������ل وا�,�)�ظ ا����ص E%1 (�درة ا����دات أن ���

 .ا� )�ء �1%	� �را,ل "�	@ +� ا�رطو�� و,��	� إدارة ��و+	ر ا����دات ا��&دام 	��ن .ا���-�ط

 وم�	
 ا���F ���وى +3ن ا���F، ��1	� ا�"روح OxySpur E%1 أو��	��ور ا��&دام 	��ن ,	ن +�

 .�ذ�ك و+
� ا�"رح �را(�� و	��-� ا�)��ل، ا����دة ا��&دام و(ت ��,د	د

 

 ا
	وا��

 :	%� ��� 2O TransCu �را���	و �ظ�م ا��&دام ُ	�َ�@

 ا� )�ء �د1م ��+	� �	ر �رو	� ذات "روح •

 ا�,�د ا�&�Pري ا�ور	د ا����ب ���ب (ر,�ت •

 ر	�ود �رض ���ب (ر,�ت •

 ا�"%د	� ا�
 ور أو ���ُ&َ �َرة �-ط�ة �&ر	� "روح •

 ��روف �	ر �1ق ذات ا���	
� ا�"	�	� ا�����ك أو ا��وا�	ر �@ ا�"روح •

 

 و	��ظ�ت ا����ط�ت

 إذا ���&دم � .ا���&دام (�ل +�,�� �م أو ���)� ا�َ"	�� ��ن �م �� وا�
�	� ا����دة 1َ
��� ���ن 	�م :���	�

 .����� أي ,دث

 ا�����ر ا��� �ر 1�ج �ط�	ق ��د 	,دث �� ����� �،���ً  	�ون أن 	��ن ا�ذي ا��زح، +� ا�ز	�دة •

 ��رارا أ�Pر �%���دة �-		رات 	�ط%ب و(د )CDO( �#��"	ن

• � +� ا/��"	ن ا�� �ر ���@ �وف /��� ا�رطب ا�"رح را,� +� ا���رول E%1 ا�
���� ا����"�ت ���&دم 

 ا�"رح ��	C دا&ل


ط �وا,دا ����&دام ُ��ّدة ا���
�� وا�
ُ�	�ت ا����دات •+ 

• � ا���,	� ��ر	K ا����ء ��د ���&د�� 

 �,ذر ا���ط
� و��ظ	ف �3زا�� (م ا����دة، ��%ب ,��� +� •

 ذو إ�ظ�ر( ا�"رح �ن ا��	ت ا���	C إزا�� و	��ن ا�َوَذ�� ��&)ض (د �%"�م، ا�ط�	�	� ا� )�ء �1%	� &�ل •

 ا��دا	� +� أو�@ 	�دو ا�"رح 	"�ل (د ا�ذي ا� �ء ،)ذا�� �,%ل

 أ&���� ا�� ر ا/و�E، ا�
%	%� ا����دة �-		رات ��د أو�@ � �ل ا���و +� ا�"رح ا���ر إذا •

 ا��,	� ا�ر�1	�

 إدارة +� ��درج �-ط ا��&دام ،ا���Pل ��	ل E%1( ا��رورة �1د ������ دا��1 �دا�	ر ا�&�ذ 	��-� •

 ا��ظ��	� ا�,	و	� داتوا���� ،ا��-ط (ر,�ت إدارة +� ا��-ط �&)	ف �دا�	ر أو ا�ور	د	� ا���ق (ر,�ت

 �رض �
ر,�ت ������� ا�دم +� ا�"%و�وز E%1 وا��	طرة ا�"رح، 1دوى 1�ج +� ا����ررة وا��را(��

 )ذ�ك إ�E و�� ا���ري،

 ا����دة �-		رات &�ل ا�"رح +,ص 	"ب •

 زا�د، وا,�رار زا�د، أ�م( ا��دوى 1���ت :ھ��ك ��ن إذا ا��,	� ا�ر�1	� أ&���� ���� �رة (م •

 زا�د ا,�رار( ��	C ا�را�,�؛ أو/و ا�"رح �ون +� �-		ر�	ر��و(@  د	د؛ �ز	ف ؛)ا�"رح و�زح

 .ا� )�ء 1���ت ا��دام ؛)�,��� +�ل رد( ,���	� ؛)ا����ب أو/و

• � �ك ا�&�ص ا��,	� ا�ر�1	� أ&���� ��%	��ت �,ل �,ل أن ا���%	��ت ��ذه 	
�د 

 ا����	� �ُ�َورد ا����ل 	ر"2O TransCu E و�را���	 �ظ�م �&�وص إ��+	� أ��%� �د	ك ���ت إذا •

 �ك ا�&�ص ���"رح

 ا��ر	ر	� ا�ر�1	� �
دم أو �ط�	�ك ا����ل 	ر"E +ور	�، ط�	� ا��)��رات أو أ��%� �د	ك ���ت إذا •

 �ك ا�&�ص

 ��� ط%ب E%1 ���ء أو ا�ط�	ب (�ل �ن ا�"��ز ھذا �B"	ر أو �	@ ا�)درا�� ا�
��ون 	
	د •

  

 ا����دام �و����ت

 ا�"��ز إ1داد

 :ا��ظ�م إ1داد ���7ل ا�����ر ھذه E%1 �و+رك �ن ��Bد •

o ن �و�د	و ا/��"	2 �را���O TransCu 

o د 1ُّدة	و ا���د	2 �را���O TransCu ���& ل��	ن �3	ل( ا/��"	ب �و�	ا/���( 

o ور ���دة��	أو�� OxySpur )م�	د 	دم (�ل �ن ا����دة ,"م �,د
  ا��ر	ر	� ا�ر�1	� �

 )�ك ا�&�ص

 :ا&�	�ر	� ���1ر •

o  ��	
 2O TransCu ��را���	و ا�&��� ا�,�ل ,

o ت" ,ز�����	د	و ا�&��� "ھو�	2 ��را���O TransCu 

o ء�	ا�"%د �� 

o ط "ورب أو �ط�ء�-�� ا

o ت � �ءV�P�ُ 

o ت��	ا/&رى ا�ُ���رِط�� ا��لء �واد أو ا/�" 

 OxySpur ا/و��	��ور ���دة �ط�	ق

 ,�ب ا�"رح ��ط
� ��ط�	ر (م ا/��"	ن، ���� �ر ا�&��� purOxyS أو��	��ور ���دة �ط�	ق (�ل •

 .ا��رورة

 ا�� �ر ���@ �وف /��� ا�رطب ا�"رح را,� +� ا���رول E%1 ا�
���� ا����"�ت ���&دم � :��,ظ� •

 .ا�"رح ��	C دا&ل +� ا/��"	ن

  .ا��%	م ا���	1E% C و����د ���ً�� ا�"رح ��-ط	� ا�"رح �@ ا����س ���ط
� ����F ���دة ��&�	�ر (م •

 .ا�ُ,ز�� �ن ا�ُ��
�� ا����دة �3زا�� (م •


�� أو ��ز(�( ا�S	� ا���َ�C �1وة �%ف ,��� +� :���	� •P�( أ��� 1%ی ا�ُ�ؤ >رة ا����"�ت 1%ی ،��
 �Pل ��

 .���ف �	ر ���ً"� ��&�	�ر و(م ا����)� ا����"�ت ���&دم � ا���د	د، 1ُدة وأ���	ب ا����دات

 �ن ا�
�د�� )أ��وب( ا�
�	� ا�"�ه ا1���رك +� َ�@ ،OxySpur أو��	��ور ���دة و�@ �1د :��,ظ� •

 ا�"�م رأس �,و �E%1#، �"���� ا�
�	� ���E�, F ���دة و�@ ا��)	د �ن 	�ون أن 	��ن .ا����دة

�َ�� �و��� �ن �د  .���"��ز �و�	%� �1د ا�,ر�� �ن �ط�ق أE%1 �	و+ر ھذا .ا�
د�	ن إ�E �و">


� ����دة ������� •��  ):���� �روا�� ,د ذات( 

o ء ا��ط��� �ن "زء �3زا�� (م��	ق ا�"زء �7راز ا����ا����دة �ن )���� �روا��( ا�.  

o (م ��و����� �	ن +� ا����ن +� وا���و	وم ,
 ا�����	�	� ا��ط��� �ن ا����P ا���ف �3زا�� �

  .ا��	��ء

o (م �	و����� �	���د ا���ل ����ن ا����دة ,�+� ,ول �	ن "	ق ا�- �ء ,د ���وا�"%د ا�   

  .���"رح ا��,	ط


� ����دة ������� •�� ):���� �روا�� ,د �دون( �	ر

o ا�"رح +وق ا����دة �و�@ (م. 

o "ب	ق 	دة �ط���� �	و��P ����1ِ أو �
 ا����دة ���B	ن OxySpur أو��	��ور ���دة +وق �ط��

 .ا����ن +�

o ن ا/�ر، �زم إذا��	ا����دة، (ط@  E%1 "ب ذ�ك �ن ا�ر�م	1���ر +� ا/&ذ � �ن 	ز	د (د ھذا أن ا

 .ا����C ط�
�ت ا�)��ل &طر

 .ا�"رح �طF ���س ا����دة أن �ن �%��Bد ���B%�� ا����دة E%1 ط)	ف �-ط و�@ 	"ب :��,ظ� •

 أو �ط�ء ����&دام ذ�ك �,
	ق و	��ن ا����دة دا&ل إ�E ا�"رح را,� �ن ا�زا�د ا����ل �,ب 	�	F ھذا

  ."ورب

 .ا����دة ,واف "�	@ V�P�ُ E%1ت � �ء أي ��B	ن �ن ��Bد "دا، ا��ِ�,� �%"روح ������� •

   ا��)رط� �Z+رازات ا�َ�َ�ّز(�ت أو ا�P-رات ���F أن 	��ن .�3,��م �&�و�� ا�,واف أن �ن ��Bد •

   P E%1ر	ؤ (د ��� ا�"رح، �و(@ +� ا/��"	ن �ر�	ز �
%	ل و������� ا�"رح، ��,	ط ا��رر ��3,�ق

 .ا���ج +���	�

 2O TransCu �را���	و ا/��"	ن �و�د �و�	ل

 دا&ل +� ا�ذ�ر luer �ر�	ب إد&�ل طر	ق 1ن ا/��"	ن �3	��ل ا�&��� ا���د	د 1ُدة ��و�	ل (م •

 ا����1 1
�رب ا�"�ه +� �
وة �%)� و(ُم OxySpur أو��	��ور ����دة ا�&��� �%
�	� ا/�EP ا����	�

 .����واء ,�م� (وي ا���ل ����ن

 ,�ب "را,�  ر	ط �وا�ط� ا��%	م ا�"%د E%1 ا/��"	ن �3	��ل ا�&��� ا���د	د 1ُدة ���B	ن (م •

  .ا�,ر�� ,ر	� أ"ل �ن ا����	ب ���ر و+� ������دة ا����ل +� ����را&� ا��F .ا��رورة

 ا����E ا�ذَ�ر ا���)ذ إ�E ا/��"	ن �3	��ل ا�&��� ا���د	د 1ُدة �ن ا/�luer EP ()ل ���	� ��و�	ل (م •

"2O" ا��و"ود E%1 ن ا�"��ب�	%وي ا/�ن �و�د �ن ا�	و ا/��"	2 �را���O TransCu ف و(ُم%��� 

 .����واء �,�م (وي ا���ل ����ن ا����1 1
�رب ا�"�ه +� �
وة

 ".On" ا����E ا�"��ب E%1 ا�ط�(� �)��ح أ�)ل E%1 ا��-ط &�ل �ن ا/��"	ن �و�د �� -	ل (م •

 .ا/��"	ن �و�د أE%1 +� ا�ط�(� �)��ح 	�وا"د

 َ�	ِرن .ا���دي ا�� -	ل ���B	د و"	زة �)�رة �� �-ل LCDا�ـ و را�F ا/�واء "�	@ ا�� -	ل، �1د •

 .و"	زة �)�رة �ذ�ك ا�"رس

 و	�م ا���ج ���ر �ن �����ءا 	�م ,�On" E" و�@ +� ا/��"	ن �و�د �رك دا��� 	"ب :��,ظ� •

 .2O TransCu �را���	و �ظ�م إر"�ع

  .LCDا�ـ  � � CA" E%1" 1رض �	�م و&���� ا�ذا�	�، ا����	رة ���%	� ا/��"	ن �و�د 	�دأ �وف •

  � � E%1 ا/��"	ن �د+ق ��دل 1رض �	�م ،)د(��ق 3 ,وا��( ا�ذا�	� ا����	رة �ن ا�����ء �1د •

 ا��ر	ر	� ا�ر�1	� �
دم (�ل، �ن 	�-	ر أن +
ط و	��ن (�ل، �ن ا/��"	ن �د+ق ل��د �,د	د 	�م .LCDا�ـ

 .�ك ا�&�ص

���	��ب ��د	�ت �3"راء ا/��"	ن �و�د 	
وم �1د�� أ,	�ً�� ا/��"	ن �د+ق ��دل �	�-	ر :��,ظ� • 

 د(	
�، 30 �ن /�Pر �,د	ده �م ��� أ(ل ���دل 	�د+ق ا�"��ز ��ن إذا .ط�	��  �ء ھذا .ا��	�	� ا�)روق

E"ج �وا�%� �ر��ل ا�����  .�ك ا�&�ص ا�ر�1	� ��
دم وا

• @
 	��ل ا��ظ�م أن إ�E و	 	ر LCDا�ـ  � � أ�)ل +
ط "OK System" �ـ ا�&�ص ا/&�ر ا��وء 	

 �	زات ,ول ا���%و��ت �ن ��ز	د و,%�� ا�� ��ل و� ف ا��	زات أ(��م ��را"�� (م .�,	F � �ل

 .ا��وا�� E%1 و,%��، ا��ظ�م � ��ل  ف� و�	)	� ا/��"	ن �و�د

 ��و	� در"�ت 10

 +ر���	ت در"� 50

 ��و	� در"�ت 03

 +ر���	ت در"� 86

D 

  
 

p 
 ا,)ظ� "�ً+�

 

 ا,)ظ� "�ً+�



    %0 – 25 %25 – 45 %45 – 65 %65 – 85 %85 - 100 

    

••••    ••••    ••••    ••••    •••• 

 ا
 	�دة ����رات

 ��F ���وى E%1 و�ذ�ك ا�"رح ,��� ذ�ك +� ��� ���ددة، 1وا�ل E%1 ا����دة �-		ر ��رار 	���د •

  .�ك ا�&�ص ا��ر	ر	� ا�ر�1	� �
دم ا�� �رة �ر"E .ا�"رح

 )ا����دة أE%1 إ�E ا�"رح ��F 	�ل( ا�� ر	ط 	��F �1د�� ا����دات �-		ر 	�م أن 	"ب �1م، � �ل •

  .وا�ً,�

• � ا�ر�1	� �
دم (�ل �ن ذ�ك ��ك 	ط%ب �م �� ا����دة، �-		رات �	ن ا����دة إزا�� أو �ر+@ �
م 

 �1%	� 	ؤPرE%1 أن و	��ن �ك ا�&��� ا�"رح  )�ء ��	�� 	�ر �وف �ذ�ك ا�
	�م .�ك ا�&�ص ا��ر	ر	�

 .�ك ا�&��� ا� )�ء


�( ���دة 7زا�� •�� .ا�"رح 1ن ��	دا ا����دة ر+@ (�ل ا���ق ا�- �ء ,د �3ر&�ء )م ود،,د ذات (


� �	ر( ���دة 7زا�� •�� .ا�"رح 1ن ��	دا ا����دة زوا	� �ر+@ )م ,دود، �دون (


م �%,� �,%ول أو �����ء ر	��L 	��-� +��3 ا����دة، إزا�� +� ��و�� وا"�ت إذا •��. 

 ".OxySpur أو��	��ور ���دة �ط�	ق" (�م +� �توا�,�	�ط ا���%	��ت ا��@ ا����دة، ��ط�	ق •

 

 2O TransCu �را��#�و ا$#���ن 	و
د 	�زات

 ا����1 +� ����%%	�رات 1ر�� 	�م وا�ذي ا/��"	ن، �د+ق ��دل إ�LCD Eا�ـ  � � � 	ر -  2O ا�ـ �د+ق •

 �3"راء ا/��"	ن �و�د 	
وم �1د�� ا���روض ا/��"	ن �د+ق ��دل 	�-	ر أن 	��ن ).���1 /�%%�ر(

  .ا��	�� +� ا�)روق ���	��ب ��د	�ت

 ط�	�� � �ل 	��ل ا�"��ز أن إ�E ا/&�ر ا��وء 	 	ر - "OK SYSTEM"  -�ل ا��ظ�م �ؤ ر •

 .ُ���ءً  	�ون �1د��

 .ُ���ءً  	�ون �1د�� ا��داد ھ��ك أن إ�E ا/,�ر ا��وء 	 	ر -  "BLOCKAGE" ا���داد �ؤ ر •

 �ن �ز	د E%1 �%,�ول ا���%	��ت �ن ا���داد (�م را"���� (م .���وع ���	� ��3دار �	
وم

 .ا���%و��ت

 ���ط ا��ر	ر	� ا�ر�1	� �
د�� (�ل �ن ا��&دا�� 	�م .�PB	ر أي ا�زر ��ذا �	س -  "SET" ا���ط زر •

 .ا���دي ا�� -	ل أ��Pء 	��"	ب � و��ن ا/��"	ن، �د+ق ��دل

 ا��ر	ر	� ا�ر�1	� �
د�� (�ل �ن ا��&دا��� 	�م .�PB	ر أي ا/زرار ��ذه �	س - -O، 2O+2 أزرار •

 .ا���دي ا�� -	ل أ��Pء ���"	ب � و��ن ا/��"	ن، �د+ق ��دل ���ط

 .�ؤ(�� ا����	��ت َ��م 	�م �وف ا�زر ھذا E%1 ����-ط - "MUTE" ا��وت َ��م  •

 �ن( 	%� ��� ا��
ر	�� ا����
� ا� ,ن ا/�واء ھذه ُ�ظ�ر - "BATTERY" ا�ـ�ط�ر	�  ,ن �ؤ رات •

 ):ا�"��ز E%1 ا�	�	ن إ�E ا�	��ر
 

  

  

 


	� 85%  )ا�	��ر أ(�E( أ&�ر �وء أول •��� E%1 ا/(ل 

• ���P 65%  أ&�ر �وء �	
��� E%1 ا/(ل 


	� 45%  )ا�و�ط( أ&�ر �وء ��Pث •��� E%1 ا/(ل 


	� 25% أ&�ر �وء را�@ •��� E%1 ا/(ل 


	� %25 �ن أ(ل  )ا�	�	ن أ(�E( ��1ري �وء •��� E%1 ا/(ل 

 


 وا
'�ن &ط�ر�%ا

 ���)ذ ا��ط�ر	�  �,ن �و�ل ��و�	ل (م .ا���ردد �%�	�ر (	��� ��)ذ أي +� ا��ط�ر	�  �,ن (��س أد&ل

  ,ن �ؤ ر 	�دأ أن 	��-� .2O TransCu �را���	و ا/��"	ن �و�د أBAT" E%1" ا����E ا� ,ن

 طور +� ا��ط�ر	� أن إ�ی ر	 	 ��� ا/,�ر، ا�%ون إ�ی ا� �,ن "�م �وء 	�,ول و�وف ���و�	ض ا��ط�ر	�

 و	��ن ������ل � ,و�� ا��ط�ر	� ��ون ا/&�ر، ا�%ون إ�E ا� �,ن "�م �وء 	�,ول أن ��"رد .ا� ,ن

 .ا� �,ن إزا��

   �	ن ��راوح ��دة ������ل � ,و�� �ط�ر	� ���ل أن 	"ب ا��	�	�، وا�ظروف ا��د+ق ��دل E%1 ا1���دا

14 Eا�و�ول (�ل ���1 18 إ� Eا�ذي ا�را�@، ا/&�ر ا�و�@ إ� �	ر��د�	 	 E45 إ�% �	
 ا� ,ن �ن ���

)7 Eء �1د�� ).أ&رى ���1ت 9 إ���	م ا�را�@، ا/&�ر ا��وء �	روف 1رض �, "BAT" 1%ی � �  

  .وا,دة �رة ���وع ���	� 	�در و�وف LCDا�ـ

  � � 1%ی "BAT" ,روف 1رض �	�م ا/��"	ن، �و�د E%1 )ا/&	ر( ا����ري ا��وء 	��ء �1د��

 "OK"�ـ ا�&�ص )LED( �%�وء ا���1ث ا�E���P ا����م .وا,دة �رة ���وع ���	� 	�در و�وف LCDا�ـ

 .و(ت أ(رب +� "��زك  ,ن 	"ب .���و�	ض �	�دأ

E%1 ر ا� �,ن، "�م	 	ا/,�ر ا��وء  Eم أ�� إ��	ر 	,ن �و+  �	ر �%�ط�ر	 	ا/&�ر ا��وء و Eأ�� إ� � 
 . ,ن أي �و+	ر 	�م

 ).MUTE( ا���م زر E%1 ا��-ط طر	ق 1ن ا����	� �وت م�� 	���ك

  .ا� ,ن �1د ,�- �ُ E�2O TransCu ، �را���	و ا/��"	ن �و�د دا��� ا�رك

 و�و�د ا���ردد ا��	�ر �B&ذ �ن ���ً�� ا� �,ن �3زا�� (م ا� ,ن، � ��ل �ن ����� ��ت إذا :��,ظ�

 و�و�د ا���ردد ا��	�ر �B&ذ +� أ&رى �رة ا� �,ن �	ل��و (م Pم ا/(ل، ��P E%1	� 30 وا��ظر ا/��"	ن،

 �و�د �ط�ر	� ���وى �وء 	�دأ أن و	"ب ا/,�ر ا�%ون إ�E ا� �,ن "�م �وء 	�,ول أن 	"ب .ا/��"	ن

 .ا� ,ن ��دد ا/��"	ن �و�د أن إ�E 	 	ر ��� ���و�	ض، ا/��"	ن


�ط@ ھذا .ا/��"	ن إ���ج و	و(ف �	�ط)\ ا/��"	ن �و�د +3ن ���ً��، ا��ط�ر	� ا���)�د �م إذا :��,ظ�	� 

 و(ت أ(رب +� "��زك  ,ن 	"ب .����َ"ل � �ل 	�Pل � و��ن 1�"ك، +���	� �ن و	
%ل CDOا�ـ 1�ج

 .ا�رط�� ا�"روح 1�ج �%
� +� �����ر ذ�ك، ��ون +� .ذ�ك 	���ك

 :ا��ط�ر	�  �,ن &���ص

  LA-452240 ��وذج

 �,د )Hz( ھر�ز 60 إ�50 E ،)VAC( ا���ردد 	�ر�%� +و�ت 240 إ�E 100 :ا�ُ�ذَ&ل

E�)ر 0.2 �ـ أ	أ�� )A( 

 )Vdc( �%�	�را���
ط@ +و�ت 4.2 -  أ��	ر 1.3 :ا�ُ�&َرج

 .ا/[�"	ن �و�د �%ف إ�ی ا��و"ود ا� �,ن �	ر  �,ن ا��&دام 	ؤدي (د :���	�

 

 ا���داد ��&�)

 :ا��داد 	,دث �1د��

  "kageBloc" ���ـ ا�&�ص ا/,�ر ا��وء �	�	\ •

 ���وع ���	� إ�دار ��م •

 ا���داد إزا�� ��م ,�E أو "Mute" ا��وت ��م زر E%1 ا��-ط ,	ن إ�E ا����	� �وت �	�در •

 و�*) ا���داد 	'#ل #'ف

 ��م زر E%1 ا��-ط طر	ق 1ن ا����وع ا����	� �وت ���م �
وم (د ا���داد �و(@ �,د	د �,�ول �	��� •

 ).MUTE( ا��وت

 أو ا��واءات أي و"ود 1دم �ن �B[د .ا/��"	ن �و�د �@ ا�ر�ط �ن �دءا ا/��"	ن لإ	�� (ُ�	� �),ص (م •

 .ا�"رح إ�ی ا/[�"	ن �د+ق ���@ (د ا��� ا����	ب �-ط � د أ 	�ء

 ���ًء، �����داد ا�&�ص ا/,�ر ا��وء وظل ا��دادا ���ب أن 	��ن �ر�	� �ؤ رات ھ��ك ��ن �م إذا •

 .ا����دة �,ت ا�"رح �و(@ +� ا���داد 	�ون +
د

 .ا�"رح دا&ل ا����	ب ��P	ت إ�1دة ,�ول �%طف، ا�
ُ�	� "ر &�ل �ن •

 أو��	��ور ���دة ��-		ر (م ا��وت، ��م ��د أ&رى �رة ������	� (�م أو ا����	� +� ا�"��ز ا���ر إذا •

OxySpur. 

 .و,%� �لا��  � ف �ن ��ز	د ا��,%� ���"رح ا�&��� ا����	� ��ورد ا��ل ا���داد، ا���ر إذا •

 

%���+
  وا
ُ	��و
% ا

 إ�E ��� رة OxySpur أو��	��ور و���دات 2O TransCu �را���	و ا/��"	ن �و�د ��ر	ض �"�ب

 أو ا��	�روو	ف، +� إد&��� أو �)�	��، أو ،�3+��� �
م � .,���� ��و��ت E%1 ا/��"	ن �و�د 	,�وي .ا���ء

 .+	� ا�-ر	�� ا/"��م إدراج أو أوط%	� ,ر(�،

 در"� 13( ��و	� در"� 55+ و ��و	� در"� 25- �	ن ط�	�� � �ل �%��ل ا/��"	ن �و�د ���	م م�

 ا��-	رات �"�ب .���Pف دون ا����	�، ا�رطو�� �ن 95% إ�E 15% و )+ر���	ت در"� 131و +ر���	ت

 و��ا�رط ���و	�ت .ا�"��ز دا&ل أو P�� E%1	ف 	� �ل (د إذ ا�رطو�� أو ا�,رارة در"� +� ا�َ"در	�

 ا�رطو�� ����و	�ت ������� .ا/��"	ن ��و�د ا/�Pل ا/داء ��,
	ق �ط%و�� ا����	� ا�رطو�� �ن 35% +وق

 ���وى �ر+@ ا�,�ل ,
	�� �@ َ�ْو�	)� +� "ھو�	د	���ت" ,ز�� ا��&دام 	ر"E ،35% �ن أ(ل ا����	�

 .ا/�Pل ا/داء و���ن ا/��"	ن �و�د ,ول ا�رطو��

OxySpur: (م ��	10 :ا�-ر+� ,رارة در"� +� ��&ز Eدر"� 30 إ� �	50( ��و Eت در"� 86 إ�	ر���+.( 

�	
 ."�ً+� أ�

 

 ا���ر�ت E%1 �و(��� ز	�رة �ر"E ا��و"	�، أو ا���%و��ت �ن �ز	د إ�E ,�"� ھ��ك ���ت إذا

)www.eo2.com( ل أو���� E%1: 2979-825 (800) ةا����1د E%1 �%,�ول 2EO � ر�� ا

2EO، Concepts 2EO، و و	2 �را���O TransCu، ور و��	أو�� OxySpur ت ھ����1 
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