
SENSIT HXG-TKX.QuickCard.Heb.V1.1-130912 

 והתראה לדליפות גז נפיץלגילוי  TKX גז ניידגלאי  

%xLELו- ppm (למציאת דליפות –מ "חל) 
 

 אין להפעיל את הציוד, SENSITהתקציר מיועד כתוספת לספר ההדרכה של  אזהרה *    
 ***פריטים במסמך זה/ לצלם אף אחד מן הפרטים, אסור להעתיק. ללא הדרכה מתאימה    

 פעולה  תאור

" ready"תצוגת , " ON"העבר מתג הפעלה למצב  :להדלקה ואתחול
שניות   60 -כ)המתן עד לסיום תהליך האתחול  , תופיעירוקה 

ניתן לבדוק  תגובת הגלאי על ידי גז (. שבמהלכו הגלאי מבצע אתחול
 .יתרון נוסף לגלאי יחודי זה!!! ללא להבה -מצית

 "OFF" העבר מצג הפעלה למצב  : לכיבוי

 כיבוי/הדלקה
 (באוויר צח בלבד)

י סיבוב "מתבצע ע, (תקתוק)קצב רעש התקתוק / כיוון תדירות
גלגלת האיפוס נגד כיוון השעון עד להופעת נורה אדומה מהבהבת  

כדאי לבצע כיוון אך : הערה. רעשי רקע ותיקתוק קבוע איטי המציין 
ככל שקצב . או רעילים/ורק באויר צח במקום בו אין גזים נפיצים ו

סובב . התיקתוק יעלהקצב , התיקתוק עולה באיזור החשוד כדולף 
עם כיוון השעון עד להגעה לקצב  /חוגת תיקתוק נגד כיוון השעון 

 . שניה 1/2-תיקתוק אחיד של  כ

כיוון קצב תיקתוק 
באוויר  )היבהוב / 

 (צח בלבד
 

ככל  , הדליפה( כמות)התקתוק מהווה אינדיקציה לגודל : הערה
קצב התקתוק אמור   –איזור הנבדק גדול יותר /שריכוז הגז במקום

הסנסור למקום החשוד בדליפה -התקרב עם  ראש .להיות מהיר יותר
כך תוכל לאתר מיקום דליפה , עד להתגברות עוצמת וקצב התיקתוק 

לאמת את מיקום הדליפה על ידי קירוב והרחקה  כדאי . מדוייק
"!!! לזרם של גז"אסור לחשוף את הגלאי . כדולף-למקום החשוד

הגדלת / עם כיוון השעון להקטנת/ ניתן לסובב גלגלת האיפוס נגד
הסנסור לאיזור  -ניתן לקרב את ראש. תדר התקתוקים וההיבהובים

 .המשך בשיטה זו עד לאיתור נקודת הדליפה. הדליפה
ניתן להשתמש באוזניה המצורפת וגם לזהות  : שימוש באזור רועש

 (.רצוי לעשות שימוש באוזניה) קצב היבהוב המנורה האדומה

שינוי קצב  
תיקתוק לצורך 

 איתור דליפה
 

אסור  :אזהרה
לחשוף את הגלאי  

 ".לזרם של גז"

לא עובדת יש להחליף   \מהבהבת ( משמאל)כאשר המנורה הירוקה 
יש לוודא לפני כן כי  -הסוללות עומדות להסתיים.  )את הסוללות

 .המכשיר במצב עבודה

 התראת סוללות  

 .אלקליין" C"גודל   –בטריות  3מופעל על ידי  ,TKXדגם 

אסור לערבב  . הקפד על התקנת הבטריות בקוטביות הנכונה

בטריות חדשות יספקו עבודה רצופה  . בטריות חדשות עם ישנות

 .חייבים להשתמש בבטריות מסוג מוכר ואהוד בלבד. ע"ש 30-לכ

 .Duracell, GP, Energizer, Sanyo:  כגון

בטריות החלפת ** 
 נטענות/ רגילות

.  אכותיים ויחודיים  Sensitממשפחת גלאי " בן"מהווה  TKXגלאי 

 :או דליקים באתר האינטרנט שלנו/ כדאי ורצוי לבקר ים ו

 ww.safe-detect.com  ,המופיע גם בשפה העברית!!! 

 תוספות+ הערות 

 (.בטיחות גזים)מ  "פיקס בע-טק
 077-700-7531: שירות בטלפון

Mail: info@safe-detect.com 

www.safe-detect.com 

*הפעלה מהירתקציר *  
 הבית שלך לבטיחות

 

Probe
 סנסור

ידית האחיזה  
 ותא סוללות

 לחצן ניתוק מכסה

 התראת שמע
(בגב המכשיר)   

 נוריות חיווי 

 שקע לאוזניה

מפסק 
 כיבוי/הפעלה

גישה גמיש   מתאם 
 מ אורך"ס 40


