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Supplement til brugsanvisningen

 Opbevar dette supplement sammen med 
brugsanvisningen til det medicinske udstyr. 

Supplementet opdaterer oplysningerne i 
brugsanvisningen i følgende kapitler:

Konfiguration

Konfiguration i standby

Lækagetest

Følgende tekst er ændret:

Sikkerhedsventiltest

Denne test kontrollerer sikkerhedsventilernes 
funktionelle integritet.

Testresultaterne vises på skærmen sammen med 
resultaterne af lækagetesten (B).

Fejlfinding i tilfælde af mislykket 
sikkerhedsventiltest

Følgende sikkerhedsinformation er ændret:

 Gentag lækagetest. Undlad at betjene udstyret, 
hvis sikkerhedsventiltesten mislykkes 
gentagne gange. Kontakt DrägerService eller 
den autoriserede lokale servicepartner.

Apparat Artikelnummer Udgave

Fabius Tiro 9054604 Op til 1. Udgave

Fabius MRI 9054652 Op til 1. Udgave

ADVARSEL

Risiko for uventet overtryk eller undertryk

En snavset eller ikke-fungerende 
sikkerhedsventil kan ikke kompensere for 
pludseligt opstået overtryk eller undertryk i 
ventilationssystemet.

Udfør lækagetest inden opstart af udstyret. 
Vær opmærksom på testresultaterne for 
sikkerhedsventilerne.
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Konfiguration

Side Standby indst.

Ændring af konfigurationerne

Ændring af enhed for tryk

Følgende tekst er ændret:

1 Vælg menupunktet Enheder for tryk (G), og 
bekræft.

Skærmen med adgangskodeforespørgslen åbner.

2 Indtast adgangskoden (H), og bekræft.

Følgende enheder kan vælges:

– hPa

– cmH2O

– mbar

– kPa

3 Vælg ny enhed, og bekræft.

Vinduet lukkes.
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