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GGGhhhiiiddd   rrraaapppiiiddd   

                        Electrocardiograf  Cardico 1211 

 

 

Atenţie!!! 

 Nu conectaţi cablul de împămîntare la ţeava de apa.  

 Nu conectaţi cablul de împămîntare la ţeava de gaze, deoarece este 

periculos. 

 Asiguraţi-vă că cablu de tensiune şi cablul de împămîntare nu sunt 

deteriorate.   

 Conectaţi cablul de împămîntare la un terminal corespunzător de 

împămîntare.   

 In  timpul defibrilarii,  este  important  să nu atingeţi pacientul  şi 

să nu  amplasaţi  electrozii  defibrilatorului  în contact cu  acei de la 

electrocardiograf. 
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  Atenţie!!! 

Pentru a preveni interferenţa zgomotului din mediile 

înconjurătoare unde aţi amplasat şi utilizat dispozitivul, vă rugăm să  

acordaţi atenţie următoarelor cerinţe:  

 1) Conectaţi cablul de împămîntare la dispozitiv.  

 2) Nu amplasaţi aparatul ECG lîngă computer, radio, lumină 

fluorescentă sau orice dispozitiv de tensiune  înaltă. 

 

Mesajele de alarmă se afişează în centru, în partea de sus şi în partea 

dreaptă de jos a ecranului.   

Alarme Cauze Remedii 

Noise 

Atunci  cînd  există  o  
interferenţă  de  zgomot  
cu  o  frecvenţă  mare  în  
ECG  datorită unui 
electrod instabil. 

Plasaţi electrozii corect 

Unable to print Nu este posibilă printarea 

1) Apăsaţi  tasta 
[FREEZE] atunci cînd 
fereastra nu se  situeaza 
sub modul de  afişare de 
12ch.   
2) Apăsaţi tasta 
[FREEZE] înainte de 
obţinerea unui volum 
suficient de date (5  
secunde) sub modul de 
afişare de 12ch. 

Mandatory Start 

Atunci  cînd  tasta  
[START/STOP]  este  
apăsată  de  două  ori  
consecutiv  în  timpul  
stării de pornire. 

 

OL 

Atunci  cînd  capacitatea  
amplificatorului  este  
saturată  şi  a  apărut  o  
distorsionare a formei de 
unda ECG.   

Restartaţi 
dispozitivul,dacă alarma 
nu a dispărut contactaţi 
serviciul tehnic. 
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Press START/STOP 
Continuarea cu pasul 
urmator dupa resetarea 
hîrtiei de ECG. 

Apăsaţi pe butonul 
START/STOP 

Paper Empty 

1)  Hîrtia ECG nu este 
instalată.   
2)  S-a terminat hîrtia 
ECG în timpul 
înregistrării.   

Schimbaţi hîrtia de 
înregistrare. 

Prt Head Error 
Alarma apare atunci cînd 
temperatura imprimantei 
este anormal de ridicata 

Opriţi  sursa de  
alimentare  şi  lăsaţi-o  
pentru  un  timp.  Daca  
fenomenul  persistă,  
contactaţi serviciul tehnic   

Please Change Battery 
Alarma apare atunci cînd 
randamentul bateriei este 
foarte scăzut. 

Contactaţi serviciul tehnic 
pentru a schimba 
acumulatorul 

Card not Recognized 
Cardul compact extern nu 
este recunoscut. 

La apariţia acestor alarme 
restartaţi dispozitivul. 
Dacă eroarea nu a fost 
înlăturată contactaţi 
serviciul tehnic 

Memory Card Full 
Cardul de memorie este 
plin. 

La apariţia acestor alarme 
restartaţi dispozitivul. 
Dacă eroarea nu a fost 
înlăturată contactaţi 
serviciul tehnic 

Is the Content 
Correct? 

Erori în citirea datelor 
presetate din cardul 
compact. 

Can not Communicate 
Eroare de comunicare la 
importarea informaţiilor 
despre pacienţi. 

Communication Error 
Erori de comunicare cu 
dispozitivul  ECG. 

No Data is Selected 
Datele selectate nu se 
găsesc în memorie. 

Error When 
Transmitting 

Erori în transmiterea 
datelor. 

Can not Import 
Erori în importarea 
datelor despre pacient. 

Can not Access 
Internal Memory 

Eroare de accesare a 
memoriei interne. 
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Îngrijirea, întreţinerea şi curăţarea 

 

Înainte de curăţare, asiguraţi-vă că dispozitivul nu este conectat la 

sursa de alimentare şi este deconectat ! 

Partea exterioară a dispozitivului se curăţă cu o cârpă moale înmuiată în una din 

soluţii enumerate mai jos. Nu lăsaţi să pătrundă soluţiile de curăţare pe 

conectoare şi pe butoane. Asiguraţi-vă că la fiecare utilizare a dispozitivului 

articolele de unica folosință sunt schimbate . 

  Soluţiile recomandate pentru curăţare: 

- 3% de apă oxigenată 

- soluţie de apă cu săpun 

- alcool etilic 

 


