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1. แนะนำาผลิตภัณฑ์
 XFT-120G AED (Automated External Defibrillator) Trainer ได้รับก�รออกแบบม�โดย

เฉพ�ะเพื่อฝึกอบรมบุคล�กรในก�รปฐมพย�บ�ลก่อนที่จะใช้ AED จริง Trainer AED เป็นก�รจำ�ลอง

ก�รทำ�ง�นของเครื่อง AED อย�่งสมบูรณ์ ในคู่มือก�รฝึกอบรมและโปรแกรมก�รฝึกอบรม แต่ไม่

ส่งไฟฟ้�ช็อต เพื่อปกป้องคว�มปลอดภัยของผู้เข�้รับก�รฝึกอบรม ส�ม�รถใช้เพื่อช่วยให้บุคล�กร

ปฐมพย�บ�ลคุ้นเคยกับ AED และฝึกฝนทักษะก�รใช้ง�นขั้นพื้นฐ�นที่จำ�เป็นของก�รใช้เครื่อง AED 

ในกระบวนก�รปฐมพย�บ�ล ก่อนก�รใช้เครื่อง AED เจ้�หน้�ที่ปฐมพย�บ�ลควรจบหลักสูตรก�รฝึก

อบรมเกี่ยวกับวิธีก�รตอบสนองในอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจริง หลักสูตรก�รฝึกอบรมเหล�่นี้ยังรวมถึงก�ร

เรียนรู้วิธีก�รใช้ AED Trainer บุคล�กรปฐมพย�บ�ลที่ได้รับก�รฝึกอบรมควรรู้วิธีประเมินสภ�พของ

ผู้ป่วย เช่น หมดสติ หยุดห�ยใจ หัวใจหยุดเต้น ฯลฯ และควรมีคว�มเชี่ยวช�ญในก�รทำ� CPR และ

กระบวนก�รท�งก�รแพทย์ที่เกี่ยวข้อง

วันผลิต

ผู้ผลิต

โปรดทิ้งอุปกรณ์/แบตเตอรี่/อุปกรณ์เสริม/บรรจุภัณฑ์ต�มภ�ระผูกพันท�งกฎหม�ยในพื้นที่ของคุณ

ข้อจำ�กัดคว�มกดอ�ก�ศ

หม�ยเลขซีเรียล

ข้อจำ�กัดอุณหภูมิ

ข้อจำ�กัดของคว�มชื้น

เก็บในที่แห้ง

ว�งสินค�้แนวตั้ง

ระวังแตก

สัญลักษณ์
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2.ภาพส่วนประกอบผลิตภัณฑ์
 XFT-120G AED Trainer ประกอบด้วยตัวเครื่อง Trainer, รีโมทคอนโทรล, Electrode Pads, 

Pad Sensors, คู่มือก�รใช้ง�น, Power Adapter และกระเป๋�เก็บของ

2.1 ตัวเครื่อง

2.1.1 ด�้นหน้�เครื่อง

1) ที่จับ

2) หน้ากาก เมื่อเปิดฝ�ครอบ เครื่องฝึกอบรม AED จะเปิดขึ้น เมื่อปิดฝ�ครอบ เครื่องฝึกอบรม 

    AED จะปิด

3) ช่องUSB ใช้สำ�หรับอัพเกรดซอฟต์แวร์

4) ช่องแผ่นอิเล็กโทรด ใช้สำ�หรับต่อแผ่นอิเล็กโทรด

5) หน้าจอแสดงผล เมื่อTrainer ทำ�ง�น หน้�จอจะแสดงสถ�นะก�รทำ�ง�น

6) ปุ่มเปิด/ปิด เปิดเทรนเนอร์โดยเปิดฝ�ครอบให้กดปุ่มเปิด/ปิดเพื่อปิดเครื่อง Trainer

7) ปุ่มช็อค กดปุ่มนี้เพื่อส่งแรงกระแทก ปุ่มจะกะพริบเมื่อแนะนำ�ให้ช็อต

8) ปุ่มตั้งค่า เมื่อเปิดเครื่องฝึกสอน ให้กดปุ่มก�รตั้งค่�นี้ค้�งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อเข้�สู่ก�รตั้งค่� จ�กนั้น

     กดปุ่มลงหรือปุ่มขึ้นเพื่อเลือกภ�ษ� Metronome ส�ยรัดข้อมือ CPR และ

     ก�รตั้งค่�ระบบ หลังจ�กก�รตั้งค่�เสร็จสิ้น ให้กดปุ่มก�รตั้งค่�ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อออกก�รตั้งค่�

9) ปุ่มขึ้น เมื่ออยู่บนอินเทอร์เฟซก�รทำ�ง�น ผู้ใช้ส�ม�รถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เมื่อ

อยู่บนก�รตั้งค่� ผู้ใช้ส�ม�รถกดปุ่มนี้เพื่อสลับก�รเลือก

10) ปุ่มลง เมื่ออยู่บนอินเทอร์เฟซก�รทำ�ง�น ผู้ใช้ส�ม�รถกดปุ่มนี้เพื่อเลือกสถ�นก�รณ์ต่�งๆ เมื่อ

อยู่บนก�รตั้งค่� ผู้ใช้ส�ม�รถกดปุ่มนี้เพื่อสลับก�รเลือก

11) ลำาโพง

12) หน้าต่างรับสัญญาณ เมื่อใช้รีโมทคอนโทรล ให้ชี้ไปที่หน้�ต่�งนี้เพื่อควบคุม
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2.1.2 มุมมองด�้นหลัง

รีโมทคอนโทรล ถูกเก็บไว้ที่ด้�นหลังของ AED Trainer ผู้ใช้ส�ม�รถลบจ�กเทรนเนอร์เมื่อทำ�ก�รฝึก

รูปที่ 3 มุมมองด�้นหลัง รูปที่ 4 นำ�รีโมทคอนโทรลออก

2.1.3 มุมมองด�้นล่�ง

แบตเตอรี ่เมื่อต้องก�รช�ร์จ ผู้ใช้ส�ม�รถถอดแบตเตอรี่จ�ก AED Trainer และเชื่อมต่อกับอะแด

ปเตอร์สำ�หรับช�ร์จ

รูปที่ 5 มุมมองปุ่ม

รูปที่ 6 ถอดแบตเตอรี่
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2.2 จอแสดงภาพ

คำาอธ บิาย

ระดับแบตเตอรี่

เวล�ที่ใช้ตั้งแต่เปิดเครื่อง

แสดงว่�Trainer อยู่ในโหมดผู้ใหญ่และใช้ผู้ใหญ่แผ่นอิเล็กโทรด

แสดงว่�Trainer อยู่ในโหมดเด็กและกำ�ลังใช้ง�นอยู่แผ่นอิเล็กโทรดสำ�หรับเด็ก

"s" ย่อม�จ�ก Scenario ตัวเลข 0-9 หม�ยถึงสถ�นก�รณ์ O ถึงสถ�นก�รณ์ 9

แสดงว่�Trainer ไม่ได้เชื่อมต่อกับส�ยรัดข้อมือ CPR

ระบุเวล�ที่เกิดก�รช๊อคบน Trainer ได้ส่ง "O" หม�ยคว�มว่�ไม่มีก�รช็อค

แสดงว่�Trainer อยู่ในโหมดกึ่งอัตโนมัติ

ระบุว�่ขณะนี้Trainer อยู่ในโหมดอัตโนมัติเต็มรูปแบบ

ระบุว�่Trainer เชื่อมต่อกับส�ยรัดข้อมือ CPR
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2.3 รีโมท

1) ปุ่มสถานการณ์ กดปุ่มเหล่�นี้เพื่อเลือกสถ�นก�รณ์พื้นฐ�นจ�กสถ�นก�รณ์ 0-9 (ดูต�ร�งที่ 3 ร�ยละเอียด

ของแต่ละสถ�นก�รณ์);

2) หยุดปุ่ม CPR ห�กคุณกดปุ่มนี้ระหว�่งกระบวนก�ร CPR คุณจะสิ้นสุดกระบวนก�ร CPR ล่วงหน้�และไปยังขั้น

ตอนถัดไปโดยตรง

3) ปุ่มปรับระดับเสียง +/-

 กดปุ่ม + เพื่อเพิ่มระดับเสียง

 กดปุ่ม - เพื่อลดระดับเสียง

4) ปุ่มเล่น/หยุดชั่วคราว เมื่อผู้ฝึกสอนกำ�ลังเล่นอยู่ ให้กดปุ่มนี้ Trainer จะเข�้สู่สถ�นะหยุดชั่วคร�ว เมื่อTrainerอยู่

ในสถ�นะหยุดชั่วคร�ว ให้กดปุ่มนี้ Trainer จะเล่นต่อ

5) ปุ่มกึ่งอัตโนมัติ/กึ่งอัตโนมัต ิกดปุ่มนี้เพื่อเลือกระหว�่งสถ�นก�รณ์กึ่งอัตโนมัติหรืออัตโนมัติทั้งหมด

สถ�นก�รณ์

6) แผ่นอิเล็กโทรดจำาลองเชื่อมต่อได้ดี กดปุ่มนี้ระหว�่งก�รฝึก Trainerจะเข้�สู่แผ่นอิเล็กโทรดเชื่อมต่อโปรแกรมที่

ดีแล้วต�มเสียงแจ้งสำ�หรับก�รฝึกอบรม

1

43

2

5
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7) แผ่นอิเล็กโทรดจำาลองแปะไม่ดี กดปุ่มนี้ระหว่�งก�รฝึก Trainer จะแจ้งว่� "กดแผ่นอิเลคโทรด

ให้แน่นไปที่หน�้อกเปล่�ของผู้ป่วย" แล้วแจ้ง "แผ่นอิเล็กโทรดไม่ดี" และ "เปลี่ยนแผ่นอิเล็กโทรด"

8) จำาลองการรบกวนการเคลื่อนไหว กดปุ่มนี้ระหว่�งก�รวิเคร�ะห์จังหวะก�รเต้นของหัวใจครั้ง

แรก Trainerจะแจ้ง "ก�รวิเคร�ะห์หยุดชะงัก (รูปที่ 11) หยุดก�รเคลื่อนไหวทั้งหมด (รูปที่ 12)" 

กดปุ่มนี้ระหว�่งก�รวิเคร�ะห์จังหวะก�รเต้นของหัวใจครั้งที่สอง Trainerให้ "หยุดก�รเคลื่อนไหว

ทั้งหมด (รูปที่ 10) วิเคร�ะห์ไม่ได้ (รูปที่13)”

รูปที่ 9 รูปที่ 10

รูปที่ 11 รูปที่ 12

รูปที่ 13 

9) จังหวะที่ต้องช็อค กดปุ่มนี้ระหว่�งก�รฝึก Trainerจะเข้�สู่โปรแกรมจังหวะก�รปั๊มจ�กนั้นจึงฝึก

ต�มคำ�สั่งเสียง
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10) จังหวะที่ไม่ต้องช็อค กดปุ่มนี้ระหว่�งก�รฝึก Trainer จะเข้�สู่โปรแกรมจังหวะที่ไม่

ต้องช็อค จ�กนั้นปฏิบัติต�มคำ�สั่งเสียง

11) แบตเตอรี่ต่ำา ในก�รใช้ง�นTrainerต�มปกติ ให้กดปุ่มนี้ หน้�จอTrainerจะแจ้งว่�

แบตเตอรีต่ำ� ห�กคุณกดปุ่มนี้อีกครั้ง คุณจะได้รับแจ้งให้เปลี่ยนแบตเตอรี่

12) ข้อผิดพลาดของระบบ ในก�รใช้ง�นTrainerต�มปกติ ให้กดปุ่มนี้ หน้�จอTrainer 

จะแจ้งว่� “System Error”

13) การปั๊มหัวใจช้าเกินไป ระหว่�งกระบวนก�ร CPR เมื่อกดปุ่มนี้ หน้�จอTrainer จะ

เตือนให้กดเร็วขึ้น
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14) การปั๊มหัวใจเร็วเกินไป ในระหว่�งกระบวนก�ร CPR เมื่อกดปุ่มนี้ หน้�จอTrainer จะเตือน

ให้กดช้�ลง

15) การปั๊มหัวใจที่กดเบาเกินไป ในระหว่�งกระบวนก�ร CPR เมื่อกดปุ่มนี้ หน้�จอTrainer จะ

เตือนให้กดแรงขึ้น

16) การปั๊มหัวใจที่กดลึกเกินไป ระหว่�งกระบวนก�ร CPR เมื่อกดปุ่มนี้ หน้�จอTrainer จะเตือน

ให้กดเบ�ลง
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2.4 อุปกรณ์ในกล่อง

แผ่นอิเล็คโทรด อะแดปเตอร์ช�ร์จ แบตเตอรี่

แผ่นเซ็นเซอร์ คู่มือใช้ง�น กระเป๋�แข็ง
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3. คำาแนะนำาการใช้งาน

3.1การตรียมอุปกรณ์

3.1.1 การจัดวางแผ่นอิเล็กโทรด นำ�อิเล็กโทรดออกจ�กบรรจุภัณฑ์แล้วว�งลงบนหุ่น

หม�ยเหตุ: ห�กใช้โหมดสำ�หรับผู้ใหญ่ แผ่นอิเล็กโทรดสำ�หรับผู้ใหญ่จะติดอยู่ในตำ�แหน่งที่แสดงในรูปที่ 

22 ห�กใช้โหมดเด็ก แผ่นอิเล็กโทรดเด็กจะติดอยู่ในตำ�แหน่งที่แสดงในรูปที่ 23

3.1.2 ใช้กับสายรัดข้อมือ CPR

 ห�กคุณต้องก�รใช้ส�ยรัดข้อมือ CPR กับTrainer คุณต้องเชื่อมต่อส�ยรัดข้อมือ CPR 

กับTrainer เปิดเครื่องจ�กนั้นเปิดส�ยรัดข้อมือ CPR หลังจ�กนั้นส�ยรัดข้อมือ CPR จะเชื่อมต่อ

กับTrainerโดยอัตโนมัติ

 ห�กส�ยรัดข้อมือ CPR หรือTrainer ปิดอยู่ ก�รเชื่อมต่อระหว่�งอุปกรณ์ทั้งสองจะหยุดชะงัก 

ห�กต้องก�รเชื่อมต่อใหม่ คุณต้องรีบูตทั้งสองเครื่อง

ส�ยรัดข้อมือ CPR เชื่อมต่อ ส�ยรัดข้อมือ CPR ไม่เชื่อมต่อ

รูปที่ 22 รูปที่ 23
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สถ�นะก�รเชื่อมต่อที่แสดงบนหน้�จอส�ยรัดข้อมือ CPR มีดังนี้:

หน้�จอแสดงผลส�ยรัดข้อมือ CPR คำ�อธิบ�ย

ไม่ได้เชื่อมต่อ: ไอคอนจะแสดงเมื่อไม่ได้เชื่อมต่อส�ยรัดข้อ

มือ CPR กับTrainer เมื่อเปิดส�ยรัดข้อมือ CPR และไม่ได้

เปิดTrainer ส�ยรัดข้อมือ CPR จะค้นห�Trainerเพื่อเชื่อมต่อ

เมื่อไม่ได้เชื่อมต่อTrainer หน้�จอส�ยรัดข้อมือ CPR จะแสดง

ไอคอนนี้

เชื่อมต่อ: ไอคอนจะแสดงเมื่อส�ยรัดข้อมือ CPR เชื่อมต่อ

กับTrainer เปิดเครื่องก่อน แล้วจึงเปิดส�ยรัดข้อมือ CPR 

อุปกรณ์ทั้งสองนี้จะเชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ หลังจ�กเชื่อมต่อ

สำ�เร็จ ไอคอนจะแสดงบนหน้�จอส�ยรัดข้อมือ CPR

ยกเลิกการเชื่อมต่อ: ไอคอนจะแสดงเมื่อถอดส�ยรัดข้อ

มือ CPR ออกจ�กTrainer เมื่อส�ยรัดข้อมือ CPR เชื่อมต่อ

กับTrainer ห�กTrainerปิดอยู่ ไอคอนนี้จะแสดงบนหน�้จอ

ส�ยรัดข้อมือ CPR

 เปิดฝ�ครอบ กดปุ่มเปิด      ไฟปุ่มเปิดปิดจะสว่�ง จ�กนั้นเลือกสถ�นก�รณ์ก�รฝึกผ�่น

รีโมทคอนโทรล หน�้จอแสดงผลบนเทรนเนอร์จะแสดงหม�ยเลขโหมดสถ�นก�รณ์ที่เลือกในปัจจุบัน

และปฏิบัติต�มเสียงแจ้ง โหมดก�รฝึกที่เลือกล่�สุดจะถูกจดจำ�เป็นโหมดเริ่มต้นสำ�หรับก�รเปิดครั้งถัด

ไป

3.2 เปิดเครื่องและเลือกโหมดการฝึก
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3.3 การต่อแผ่นอิเล็คโทรด

1) นำ�แผ่นอิเล็กโทรดออก (แผ่นอิเล็กโทรดสำ�หรับผู้ใหญ่เชื่อมต่อกับเทรนเนอร์ล่วงหน้�)

2) ว�งแผ่นอิเล็กโทรดเข้�กับหุ่นต�มภ�พประกอบบนแผ่นอิเล็กโทรด

3) ปฏิบัติต�มคำ�สั่งเสียงของเครื่อง

หม�ยเหตุ: อิเล็กโทรดสำ�หรับฝึกมีสองประเภท: อิเล็กโทรดสำ�หรับผู้ใหญ่และอิเล็กโทรดสำ�หรับเด็ก แผ่นอิเล็ก

โทรดสำ�หรับก�รฝึกมีลักษณะคล้�ยคลึงกับแผ่นอิเล็กโทรดที่ใช้ในเครื่อง AED แต่จะไม่ทำ�ให้เกิดไฟฟ�้ช็อต ดัง

นั้น แผ่นอิเล็กโทรดสำ�หรับก�รฝึกมีไว้เพื่อก�รฝึกอบรมเท�่นั้น และไม่ควรเชื่อมต่อกับเครื่อง AED เพื่อก�ร

ปฐมพย�บ�ล

- อย�่งอหรือยืดส�ยอิเล็กโทรด

- เมื่อดึงอิเล็กโทรดออกจ�กTrainer ให้กดช่องใส่แผ่นอิเล็คโทรดค�้งไว้เพื่อดึงออก

- ค่�เริ่มต้นจ�กโรงง�นคือก�รใช้อิเล็กโทรดสำ�หรับผู้ใหญ่ ปล�ยด้�นหนึ่งเชื่อมต่อกับเทรนเนอร์แล้ว 

ห�กคุณต้องก�รเปลี่ยนอิเล็กโทรดสำ�หรับเด็ก ขั้นแรกให้ดึงอิเล็กโทรดสำ�หรับผู้ใหญ่ออก แล้วแทนที่

ด้วยอิเล็กโทรดของเด็ก เมื่อใช้อิเล็กโทรดสำ�หรับเด็ก โปรดใส่ใจกับคว�มแตกต่�งระหว่�งวิธีก�รจัดว�ง

อิเล็กโทรดสำ�หรับผู้ใหญ่ (ดู 3.1.1)
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3.4 การปฏิบัติตามคำาสั่งเสียง

ต�มโหมดก�รฝึกที่เลือก ดำ�เนินก�รต�มเสียงแจ้งของTrainer

รูปที่ 29 ปฏิบัติต�มคำ�สั่งเสียงเพื่อใช้ง�น

3.5 การตั้งค่า

 ห�กผู้ใช้ต้องก�รก�รตั้งค่�เพิ่มเติม ผู้ใช้ส�ม�รถไปที่หน้�ก�รตั้งค่�เพื่อทำ�ก�รตั้งค�่ที่

เกี่ยวข้อง

3.5.1 ก�รตั้งค่�ภ�ษ�

     1) เปิดฝ�ครอบเทรนเนอร์เพื่อเปิดเครื่อง

     2) กด         ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อเข้�สู่ก�รตั้งค่�

     3) เลือกตัวเลือกภ�ษ�โดยกดปุ่ม         หรือ

     4) กด        เพื่อเข�้สู่หน้�ก�รตั้งค่�ตัวเลือกภ�ษ� " 

     5) เลือกภ�ษ�ที่ต้องก�รโดยกดปุ่ม         หรือ 

     6) กด        เพื่อยืนยันก�รเลือก

     7) กดปุ่ม       หรือ        เพื่อกลับไปยังหน�้เริ่มต้นของก�รตั้งค่�

     8) กด         ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อออกจ�กก�รตั้งค่� จ�กนั้นทำ�ต�มเสียงแจ้งในลำ�ดับปกติสำ�หรับ

ก�รฝึก
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3.5.2 ก�รตั้งค่�เครื่องเมตรอนอม

     1) เปิดฝ�ครอบTrainerเพื่อเปิดเครื่อง

     2) กด        ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อเข้�สู่ก�รตั้งค่�

     3) เลือกตัวเลือกเครื่องเมตรอนอมโดยกดปุ่ม      หรือ     

     4) กด        เพื่อเข�้สู่หน้�ก�รตั้งค�่เครื่องMetronome 

     5) เลือกเครื่องMetronomeที่ต้องก�รโดยกดปุ่ม     หรือ   

     6) กด      เพื่อยืนยันก�รเลือก

     7) กดปุ่ม      หรือ     เพื่อกลับไปยังหน�้เริ่มต้นของก�รตั้งค�่

     8) กด       ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อออกจ�กก�รตั้งค่� จ�กนั้นทำ�ต�มเสียงแจ้ง

3.5.3 ก�รตั้งค่�ส�ยรัดข้อมือ CPR

      1) เปิดฝ�ครอบเทรนเนอร์เพื่อเปิดเครื่อง

      2) กด        ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อเข้�สู่ก�รตั้งค่�

      3) เลือกส�ยรัดข้อมือ CPR โดยกดปุ่ม       หรือ 

      4) กด        เพื่อเข�้สู่หน�้ก�รตั้งค�่ส�ยรัดข้อมือ CPR 

      5) เลือกตัวเลือกที่ต้องก�รโดยกดปุ่ม      หรือ 

      6) กด      เพื่อยืนยันก�รเลือก

      7) กดปุ่ม       หรือ      เพื่อกลับไปยังหน�้เริ่มต้นของก�รตั้งค่�

      8) กด       ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อออกจ�กก�รตั้งค่� จ�กนั้นทำ�ต�มเสียงแจ้ง
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3.5.4 ก�รตั้งค่�ระบบ

      1) เปิดฝ�ครอบTrainerเพื่อเปิดเครื่อง

      2) กด       ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อเข้�สู่ก�รตั้งค่�ระบบ

      3) เลือกตัวเลือกระบบโดยกดปุ่ม      หรือ   

      4) กด      เพื่อเข�้สู่หน�้ก�รตั้งค�่ระบบ

      5) เลือกตัวเลือกที่ต้องก�รโดยกด      หรือ 

      6) กด       เพื่อยืนยันก�รเลือก

      7) กดปุ่ม     หรือ      เพื่อกลับไปยังหน�้เริ่มต้นของก�รตั้งค�่

      8) กด      ค�้งไว้ 3 วิน�ทีเพื่อออกจ�กก�รตั้งค�่ จ�กนั้นทำ�ต�มเสียงแจ้ง

3.6 การปิดระบบ 

เมื่อก�รฝึกสิ้นสุดลง ให้ปิดฝ�ครอบเทรนเนอร์เพื่อปิดเครื่อง

โปรดทราบว่า 1) ห�กอยู่ในก�รตั้งค่�น�นกว่� 8 น�ที ระบบจะปิดโดยอัตโนมัติ

                  2) ห�กเครื่องหยุดชั่วคร�วเป็นเวล� 8 น�ทีโดยไม่มีก�รดำ�เนินก�รใดๆ เครื่องจะปิด

                       เครื่องโดยอัตโนมัติ
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4. การบำารุงรักษาผลิตภัณฑ์
4.1 การบำารุงรักษาสำาหรับผู้ฝึกอบรม 

• ถ้�Trainerสกปรก ให้เช็ดด้วยผ�้นุ่มด้วยน้ำ�หรือผงซักฟอก บิดหม�ดเช็ดตัวเครื่องหลัก

• ห้�มเช็ดตัวเครื่องด้วยทินเนอร์ เบนซิน ฯลฯ

• ห้�มเช็ดตัวเครื่องหลักด้วยส�รระเหยอื่นๆ

• อย่�ให้ของเหลวเช่นน้ำ�ไหลเข้�ด�้นในตัวเครื่องหลัก

• อย่�เก็บในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสูง คว�มชื้น ฝุ่น หรือก�๊ซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

• เก็บตัวเครื่อง รีโมทคอนโทรล แผ่นอิเล็กโทรด อะแดปเตอร์ไฟฟ�้ และคู่มือไว้ในกระเป๋�แข็ง

4.2 การบำารุงรักษาแผ่นอิเล็กโทรด

• แผ่นอิเล็กโทรดควรรักษ�คว�มสะอ�ดเพื่อหลีกเลี่ยงฝุ่น ส�รมัน ส�รเหนียว และสิ่งปนเปื้อน

อื่นๆ

• อย่�เก�พื้นผิวด้วยตะปู แปรง ฯลฯ

• อย่�ล้�งบ่อย กรุณ�อย่�ใช้ผงซักฟอกหรือน้ำ�ร้อนในก�รทำ�คว�มสะอ�ด

• อย่�เก็บในที่ที่โดนแสงแดดโดยตรง อุณหภูมิสูง คว�มชื้น ฝุ่น หรือก�๊ซที่มีฤทธิ์กัดกร่อน

4.3 การถอดและบำารุงรักษาแบตเตอรี่

    1) การติดตั้งแบตเตอรี่เทรนเนอร ์ใส่แบตเตอรี่ต�มที่ภ�พแสดง

2) การชาร์จแบตเตอร ี่ของ Trainer เมื่อแบตเตอรี่หมด โปรดช�ร์จแบตเตอรี่ให้ทันเวล�

*หลังจ�กใช้ง�นไปสักระยะหนึ่งห�กระดับเสียงไม่ปกติหรือทำ�ง�นไม่ถูกต้อง แบตเตอรี่อ�จเสื่อม 

กรุณ�เปลี่ยนแบตเตอรี่หรือช�ร์จแบตเตอรี่



-

21JIA AED Trainer : XTrainer

3) การติดตั้งแบตเตอรี่สำาหรับรีโมทคอนโทรล

รูปที่ 36 แผนภ�พก�รถอดแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

รูปที่ 37 แผนภ�พก�รติดตั้งแบตเตอรี่รีโมทคอนโทรล

*โปรดทร�บว่�ขั้วบวกของแบตเตอรี่จะสูงขึ้นเมื่อติดตั้งแบตเตอรี่ ห�กเครื่องTrainerตอบสนองต่อ

รีโมทคอนโทรลล่�ช้�หรือไม่ตอบสนอง แบตเตอรี่อ�จหมด กรุณ�เปลี่ยนใหม่

4) การใช้แบตเตอรี่แบบชาร์จไฟได้อย่างปลอดภัย

• ห�้มช�ร์จ/ค�ยประจุเกินกระแสที่กำ�หนด

• ห�้มลัดวงจรแบตเตอรี่/ก้อนแบตเตอรี่ เนื่องจ�กอ�จทำ�ให้แบตเตอรี่/ก้อนแบตเตอรี่เสีย

ห�ยถ�วร

• ห�้มเผ�หรือทำ�ล�ยแบตเตอรี่/ก้อนแบตเตอรี่

• อย่�ให้แบตเตอรี่สัมผัสกับสภ�วะที่ไม่เอื้ออำ�นวย เช่น อุณหภูมิสูง ก�รปั่นจักรย�นลึก และ

ก�รช�ร์จไฟเกิน มิฉะนั้น อ�ยุก�รใช้ง�นแบตเตอรี่อ�จลดลง

• เก็บแบตเตอรี่/ชุดแบตเตอรี่ไว้ในที่แห้งและเย็น

• ให้ห�่งจ�กเด็ก.

*คำ�แนะนำ�ก�รดูแลแบตเตอรี่แบบช�ร์จไฟได้

ก�รช�ร์จและก�รค�ยประจุเป็นระยะ: ห�กไม่ได้ใช้ง�นเทรนเนอร์เป็นเวล�น�น (เมื่อเก็บแบตเตอรี่ไว้น�น

กว่� 6 เดือน) ขอแนะนำ�ให้ค�ยประจุแบตเตอรี่จนหมดแล้วจึงช�ร์จใหม่ ห�กพบว่�แบตเตอรี่รั่ว ให้หยุดใช้

ทันทีและติดต่อซัพพล�ยเออร์เพื่อกำ�จัด
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4.4 สภาพการทำางานและสภาพการเก็บรักษา

สภาพการทำางาน

 −อุณหภูมิ: 5C-40C

 −คว�มชื้น: <80% (ไม่กลั่นตัว)

 −คว�มดันบรรย�ก�ศ: 86kPa-106kPa

การจัดเก็บ

 −อุณหภูมิ: -20C-55C

 −คว�มชื้น: <93% (ไม่กลั่นตัว)

 −คว�มดันบรรย�ก�ศ: 70kP a-106kPa

5. ข้อมูลจำาเพาะและเนื้อหาผลิตภัณฑ์
5.1ตัวเครื่องTrainer

   รุ่น: XFT-120G

   ชื่อสินค้า: เครื่อง AED Trainer

   กำาลังไฟ: DC 7.4V/2600mAh, แบตเตอรี่ลิเธียมแบบช�ร์จไฟได้

   ปิดเครื่องปัจจุบัน: <10pA

   ปัจจุบันทำางาน: <500mA

   ขนาด: 253x230x71mm

   น้ำาหนัก: 865+35g

   แบตเตอรี่ลิเธียมแบบชาร์จไฟได้: ICR18650, 7.4V 2600mAh, 37x67x19mm

5.2 รีโมทคอนโทรล

   กำาลังไฟ: DC 3.0V (เซลล์ปุ่ม CR2032)

   ปิดเครื่องปัจจุบัน: <5uA

   ปัจจุบันทำางาน: <25mA

   ขนาด: 102x52x11mm

   น้ำาหนัก: 30+5 กรัม
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5.3 รายละเอียดอุปกรณ์ในกล่อง

ต�ร�ง 2 หม�ยเลขประจำ�อุปกรณ์เสริม

ต�ร�ง 1
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ต�ร�ง 3 10 สถ�นก�รณ์ที่ตั้งโปรแกรมไว้ล่วงหน�้ใน XFT-120G AED Trainer

สถานการณ์ คำาอธิบาย การใช้งาน
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6.บริการหลังการขาย
    1. ผลิตภัณฑ์มีก�รรับประกันสองปีนับจ�กวันที่ซื้อ

    2. XFT จะไม่ให้บริก�รซ่อมแซมฟรีสำ�หรับ malfunctid ที่เกิดจ�กส�เหตุต่อไปนี้

       พฤติกรรม:

• ถอดประกอบหรือดัดแปลงผลิตภัณฑ์โดยไม่ได้รับอนุญ�ต

• เป�่หรือทำ�ผลิตภัณฑ์ตกโดยไม่ได้ตั้งใจระหว�่งก�รใช้ง�นหรือก�รขนส่ง

• ข�ดก�รบำ�รุงรักษ�ที่เหม�ะสม

• ดำ�เนินก�รไม่เป็นไปต�มคำ�แนะนำ�

• ซ่อมโดยร้�นซ่อมที่ไม่ได้รับอนุญ�ต

   3. เมื่อขอบริก�รรับประกัน กรุณ�นำ�ใบรับประกันไปด้วย

• จะคิดค่�บริก�รต�มข้อกำ�หนดของบริก�รซ่อมของก�รรับประกัน

• โปรดติดต่อ XFT ห�กคุณต้องก�รบริก�รรับประกัน
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