Netsnoer

SNELSTART GIDS VOOR SYNERGY RF AR-9800

Console
Sonde-aansluiting

UITPAKKEN Pak alle componenten voorzichtig uit en controleer ze op transportschade. Bewaar de
verpakking voor toekomstig transport van het apparaat. De voetschakelaar wordt apart geleverd. De sonde
wordt apart geleverd en is in steriele verpakking.

Zuigkracht
Buis

Gbruikers moeten de SynergyRF™ gebruikershandleiding en ApolloRF™ Sonde DFU lezen voordat ze deze
apparaten gebruiken. De gebruikershandleiding en gebruiksaanwijzingen bevatten de indicaties en
contra-indicaties voor gebruik, waarschuwingen, symbool definities en de volledige lijst van
productinstructies. U kunt deze documenten vinden op Arthrex.com.

Voetschakelaar
kabel
verbinding

Opstelling

1
Plaats de console op
een horizontaal, droog
oppervlak

2
Sluit het netsnoer aan
op de console

3

4

Sluit het netsnoer aan
op het stopcontact

Sonde

5

Schakel de console aan

Voetschakelaar

6

Wacht tot de console
is geïnitialiseerd

Bevestig de sonde via
de verbinding aan de
console

Hoofdscherm weergave
APOLLO 90

APOLLO 90

Ablate
(Ablatie)
Vermogen
Instellingen
7

8

Voor zuigsondes, moet
Bevestig de
de bevestigingszuigslang voetschakelaar indien
worden aangesloten
gewenst

Coag (Coag)
Vermogen
Instellingen

9
Wijzig de instellingen
met behulp van het
aanraakscherm

Apparaat
Herkenning
Indicator

Voetschakelaar
Symbool

Menu
Knop

Probleemoplossing: Storingen en oplossingen
STORING

Om de instellingen te wijzigen

OPLOSSING

De eenheid gaat niet aan

APOLLO 90

1.	Controleer de stekker van de stroomtoevoer
en de wandcontactdoos.
2.	Controleer de hoofdzekeringen in de
gebruikershandleiding instructies.
3.	Bel Arthrex technische ondersteuning op
1-888-420-9393.

Bijbehorende RF-sonde
werkt niet

1.	Ontkoppel de sonde los en sluit deze
opnieuw aan.

1. Druk op de menuinstellingsknop

2. Druk op de gewenste
instelling

Voor taal:

Voor het negeren van de
voetschakelaar:

2.	Schakel de console uit, wacht 30 seconden,
schakel de console opnieuw aan.
3.	Ontkoppel de voetschakelaar en koppel
deze opnieuw aan, indien van toepassing.
Vervang de voetschakelaar, indien deze niet
werkt.
4. Open nieuwe RF-sonde.
Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de
juiste maatregel.

Gele foutmelding

1.	Maak een opmerking van het weergegeven
bericht.

Rode foutmelding
(Kritieke fout)

2.	Bel Arthrex technische ondersteuning op
1-888-420-9393.
Om het apparaat te retourneren of te laten repareren kunt u contact opnemen met
Arthrex-productbewaking op 1-866-267-9138.

Selecteer de gewenste taal en voer
vervolgens een van de volgende
handelingen uit:
Druk op de THUISKNOP om de
instelling op te slaan en terug te
keren naar het hoofdscherm
-OF-

Druk op de instelknop om de
instelling op te slaan en terug te
keren naar MENU
-OF-

Arthrex, Inc.
1370 Creekside Blvd.
Naples, FL 34108-1945, VS
Gratis telefoonnummer: 1 (800) 934-4404
www.arthrex.com
Arthrex technische ondersteuning:
+1-888-420-9393

Arthrex GmbH
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www.arthrex.de

Druk op X om terug te keren naar
MENU zonder de standaardwaarde
te wijzigen

Knopactivering
1. Ablatievermogen

+49 89 90 90 05 8800

instelling
2. Ablate (Ablatie)
3. Coag (Coag)
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Voor volume:

Selecteer de gewenste optie en voer
vervolgens een van de volgende
handelingen uit:

Selecteer het gewenste volume
met de + of - knoppen en voer
vervolgens een van de volgende
handelingen uit:

Druk op de THUISKNOP om de
instelling op te slaan en terug te
keren naar het hoofdscherm

Druk op de THUISKNOP om de
instelling op te slaan en terug te
keren naar het hoofdscherm

-OF-

-OF-

Druk op de instelknop om de
instelling op te slaan en terug te
keren naar MENU

Druk op de instelknop om de
instelling op te slaan en terug te
keren naar MENU

-OF-

-OF-

Druk op X om terug te keren naar
MENU zonder de standaardwaarde
te wijzigen

Druk op X om terug te keren naar
MENU zonder de standaardwaarde
te wijzigen
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2
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