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1. Lityum-iyon Batarya Takımının Kullanımı,
Saklanması ve Değişimi
1

1.1. Kullanım, Saklama ve Bakım
Lityum iyon (Li-ion) batarya takımları (P/N 10086042) aşağıda önerilen şekilde kullanılır,
saklanır ve bakıma tabi tutulur:
•

Batarya takımları, ventilatörün çalışmasından, bekleme durumundan veya kapalı
olmasından bağımsız olarak şarjı idame ettirmek için AC güce bağlıyken ventilatöre
veya kompresöre (seçenek kuruluysa) takılmalıdır.

•

Ventilatöre takılı olmayan batarya takımları kullanılmadan önce şarj düzeyi kontrol
edilmelidir. Bunun için şarj düzeyi düğmesine basılabilir. Bkz. PB980 Kullanıcı Kılavuzu,
Bölüm 3.6 ve Şekil 1. Tek bir LED'e eş değer veya daha düşük şarj düzeyi gösteren
batarya takımlarının, hasta kullanımından önce tam olarak şarj edilmesi önerilir.

•

Batarya takımının tekrar tekrar tamamen tükenmesi durumunda batarya takımı ömrü
azalır.

•

Kırmızı arıza LED'i gösteren batarya takımları (PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3.6'da
belirtilmiştir) kullanılmamalıdır.

•

Ventilatöre takılı olmayan batarya takımları, Şekil 1 ve PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm
3.6'da gösterilen yönde saklanmalıdır.

1.2. Değişim ve Bertaraf
Lityum-iyon batarya takımının (P/N 10086042) değişim ve bertarafı:
PB980 Kullanıcı Kılavuzu, Bölüm 3.6'da kullanıcılara batarya takımını üretim tarihinden
itibaren 3 yılda bir değiştirmeleri ve batarya takımlarını yerel düzenlemeler uyarınca
bertaraf etmeleri hatırlatılmaktadır. Üretim tarihi, batarya takımındaki seri numarası
sekansında yansıtılmaktadır. Bu tarihin nasıl belirleneceğine ilişkin kılavuz için Şekil 2
öğesine bakın veya batarya takımı etiketinde belirtilen son kullanma tarihine uyun.
Batarya takımının üretim tarihinden itibaren 3 yıllık batarya ömrü dâhilinde batarya arızası
gerçekleşirse, bu durum yanan kırmızı arıza LED'iyle veya ventilatör durumu ekranında
belirtilir. Bu durumda batarya takımının iade ve değişimini düzenlemek için servis deneyimi
grubumuzla (rs.serviceexperience@medtronic.com) iletişime geçin.
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Türkçe 1

Şekil 1. Batarya şarj düzeyi

1. Beyaz ‘batarya kullanımda’ LED'i
2. Kırmızı ‘batarya arızası’ göstergesi

3. Yeşil şarj durumu LED'leri
4. Şarj düzeyi düğmesi

Şekil 2. Batarya üretim tarihi

1. Yıl
2. Hafta numarası (XX/52)

3. Metin
4. Yapı sekans numarası

Bataryanın üretim tarihi, seri numarasında bulunmaktadır. Seri numarası, bataryanın yan
tarafında, bağlantı noktasının yanında belirtilmektedir. Seri numarası 10 alfanümerik
karakterden oluşmaktadır ve şu bilgileri sağlamaktadır: 2 karakter yıl, 2 karakter hafta.
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