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Bu Kullanım Kılavuzu, yazılım versiyonu 2.4.0 GilAir Plus cihazları için NOVEL 
tarafından aslına sadık kalarak hazırlanmıştır, ancak tereddütlü durumlarda 
Sensidyne firması tarafından hazırlanan orijinal İngilizce kullanım kılavuzu esas 
alınacaktır. 
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BÖLÜM 1: GILAIR PLUS’A BAKIŞ 
 
 

 

A. LCD Ekran 

B. Uyarı ve Durum LED’leri 

C. Giriş (Inlet) Filtre 

D. Yüksek/Düşük Akış Kontrol Vanası 

E. Şarj Kontakları 

F. Bel Klipsi 

G. Batarya Vidaları 

H. Güç Girişi 

İ. USB Girişi (Sadece iletişimli Dock’larda) 

J. Referans Cihaz Girişi (Sadece iletişimli Dock’larda) 
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UYARILAR 

 

 

ÜRÜNÜ KULLANMADAN ÖNCE BÜTÜN UYARILARI VE TALİMATLARI 

OKUYUNUZ VE ANLADIĞINIZDAN EMİN OLUNUZ. 

 

Bu uyarıları okumama, anlamama ve talimatları uygulamama durumunda maddi 

hasar, kişisel yaralanma ve ölüm durumları ortaya çıkabilir. 

Bu ürünü kullanmadan önce ilgili TÜM çevre, sağlık ve güvenlik yasalarını okuyunuz 

ve anlayınız. Ürün kullanımı sırasında ürünün, TÜM yasal düzenlemelere uyum 

sağladığından emin olunuz. 

Ürün ve ürünlerin aksesuarlarının üzerindeki etiketleri kesinlikle SÖKMEYİNİZ. 

Ürünler hiçbir koşulda nitelikli, yetkin ve iyi eğitimli personel harici 

KULLANILMAMALIDIR. 

GilAir Plus taşınabilir hava örnekleme pompası açık ve kapalı alanda kullanım için 

tasarlanmıştır. Ancak su geçirmez DEĞİLDİR. Hiçbir zaman su altında 

KULLANMAYINIZ. Bu durumda oluşacak arıza kullanıcının yaralanmasına neden 

olabilir. 

 

GilAir Plus Pompa 783-0012-01-R parça numarası ile belirlenen batarya ile 

kullanıldığında patlamaya karşı emniyetlidir. Statik elektrik RİSKİNE karşı, asetilen 

mevcudiyeti ihtimali olan ortamlarda pompa üzerindeki etiketleri veya 

klavyesini kuru bezle silmeyiniz. 

 

Ürünün tamiri gerektiren, çatlak veya kırık olması durumunda veya gözle görünür ya 

da bilinen bir arızası olması durumunda ise pompayı ÇALIŞTIRMAYINIZ. 

 

Üründe kullanım kılavuzunda verilen talimatların dışında değişiklik YAPMAYINIZ ve 

tamir etmeye ÇALIŞMAYINIZ. Tüm kontrol ve ayarlamalar Yüksek/Düşük Akış 

Kontrol vanasından veya pompanın önünde bulunan klavye üzerinden yapılmalıdır. 

 

Kılavuzda belirtilen bakım işlemlerini uygularken yalnızca belirtilen orijinal Sensidyne 

parçalarını kullanınız. Güvenlik sertifikaları (Patlama güvenliği), onaysız bir işlem 

sonucu yetkisiz hale gelirler, bu nedenle YETKİLİ servis birimleri tarafından sağlanan 

parçalar kullanmak sizin yararınıza olacaktır. 
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Bu ürün şarj edilebilir Nikel Metal Hidrit (NiMH) batarya kullanır. Her zaman 

kullanmadan önce tam olarak şarj ediniz. Bataryayı kesinlikle tamamen 

BOŞALTMAYINIZ.  

 

Patlayıcı atmosfere sahip ortamlarda cihazın içini AÇMAYINIZ, şarj ETMEYİNİZ 

veya bataryasını DEĞİŞTİRMEYİNİZ. Sadece parça listesinde belirtilen batarya ve 

dock ürünlerini kullanınız. Şarj ederken pompayı ÇALIŞTIRMAYINIZ. 

 
Uyarı:  Şarj işlemi sırasında dock istasyonu ve batarya ısınabilir. 
 
Cihazlar, üreticinin sunduğu NiHM bataryalar dışında başka bir batarya ile 

kullanılırsa, patlayıcı atmosfere sahip ortamlarda kesinlikle çalıştırılmamalıdır. 

 

GilAir Plus pompanın zararlı maddeler ile temasını engellemek, bunun için uygun 

önlemler almak, rutin kontroller yapmak kullanıcının sorumluluğundadır. Asidik sıvılar 

veya gazlar, çözücüler ve bazı aşındırıcı maddeler metallere zarar vererek polimerik 

malzemeyi etkileyebilir. Zararlı olabilecek kimyasalların malzeme güvenlik formları 

göz önünde bulundurularak pompanın yakınında bulundurulmaması gerekmektedir.  

 

Pompayı kirli veya tıkalı giriş filtresi ile ÇALIŞTIRMAYINIZ. Bu durum pompada 

arızaya veya hatalı sonuçlara neden olabilir. 
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GARANTİ ŞARTLARI 
 

Sensidyne, TÜM işçilik ve malzeme kusurlarına karşı cihazın tesliminden itibaren 
garantisinin başladığını kabul eder. Sendiyne, alıcı tarafından garanti süresi 
içerisinde kusurun bildirilmesi halinde, kendi takdirine bağlı olarak, cihazı onaracak 
veya değişimini yapacaktır. 
 

Garanti süresi, aşağıda belirtilen özel durumlar haricinde Sensidyne firmasının ürün  
tedariğinden itibaren iki (2) sene olarak geçerlidir. 
 
A. İki yıllık garanti süresi harici durumlar: 

1.  GilAir Plus tuş klavyesi garanti süresi beş (5) senedir. 
2.  Şarj edilebilir NiMH Batarya garanti süresi bir (1) senedir. 
3.  Sarf malzemesi garanti süresi doksan (90) gündür. 
 

B.  Garantinin geçersiz olacağı durumlar şunlardır: 
1.  Cihazın çalışma şartlarına uymayan veya özelliklerini aşan şekilde yapılan 
çalışma durumlarında garanti geçersizdir olacaktır. 
2.  Kullanım Kılavuzuna ve diğer uyarı bilgilerine uygun şekilde kullanılmaz ise 
garanti geçersiz olacaktır. 
3.  Sensidyne tarafından yetkilendirilen kişiler (Sensidyne personelleri, 
Sensidyne tarafından eğitim gören kişiler veya Sensidyne firmasının yazılı 
onay vererek yetkilendirdiği kişiler) haricinde cihaz tamir edilir veya sökülürse 
garanti geçersiz olacaktır. 
4.  Hasar verilmiş, istismar edilmiş veya kötüye kullanım olmuş ise garanti 
geçersiz olacaktır. 

 
C. Servis ve Tamir durumlarında garanti: 

1.  Garanti süresince tamir edilmiş veya değiştirilmiş ürünler, sadece orijinal 
garanti süresinin dolmamış kısmının geri kalanında garantilidir. 
2.  Garanti kapsamında sağlanmayan tamir ve servis hizmeti için garanti 
süresi Sensidyne’nın tedarik süresinden itibaren 180 gündür. 
 

 
BU GARANTİ, AÇIKÇA İFADE VEYA İMA EDİLMİŞ, BUNLARLA SINIRLI 
OLMAYAN FAKAT BUNLARIN DA DAHİL OLDUĞU, AÇIKÇA REDDEDİLMİŞ 
OLSUN OLMASIN,  TÜM ZİMMİ, TİCARİ VE ÖZEL AMAÇLI GARANTİLERİN 
YERİNE GEÇER VE SADECE SENSİDYNE’IN SATILAN VEYA DAĞITILAN 
ÜRÜNLERİ İÇİN GARANTİSİNİ İFADE EDER. 
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Sertifikalar, Onaylar ve Uygunluk Belgeleri 
 
Uygunluk Beyanı (Declaration of Conformity) 
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BÖLÜM 2:  GİRİŞ 
 

2.1.          Ürün Tanımı 
 

GilAir Plus gelişmiş hava akış numune pompası cihazının 3 farklı modeli 
bulunmaktadır: 
  

1- Basic Modeli,  
2- Datalog (DL) Modeli,  
3- STP Modeli.   

 

Datalog Modeli, Basic Modelinin standart numune pompası özelliklerine ek olarak 
veri iletişimi sağlayan dock istasyonları ile birlikte bilgisayar üzerinden 
numunelendirme sonuçlarını görüntüleyebilirsiniz. STP modeli ise, DL Modelinin 
özelliklerine ek olarak akış hızını ve hava hacmini ortam sıcaklık ve basınca göre 
düzeltebilir. STP modeli sıcaklık ve basınçtaki değişikliklere bağlı olarak akışı 
düzeltir. 
 

Pump 
Model 

Flow Rate 
1 to 5100 

cc/min 

Constant 
Flow  & 

Constant 
Pressure 

Battery 
Options 
NiMH, 

Alkaline 
& DC 

Simple 
Program 
Functions 

(Timer 
Only) 

Advanced 
Program 
Functions 

Datalogging 
& Transfer 

to PC 

Automatic 
Calibration 

Option 
 

(SmartCal) 

Standard 
Temp & 
Pressure 

Data 

Basic 
 

 
 

 
 

 
 

 
  


*
 

 

Datalog 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

STP 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Tüm modeller sabit akış modları ve sabit basınç kontrol modlarına sahiptir. Sabit Akış 
Modu arka basıncı %5 veya 3cc/dk hangisi büyükse, değiştirerek hava akışını sabit 
tutar. Sabit Basınç Modu ise basıncı sabit tutarak numune alımı sağlar. Sabit Basınç 
(Çoklu Akış) Modu iki veya ikiden çok numune çalışmasının aynı anda 
yapılabilmesini sağlar. Ayrıca tüm modeller dâhili düşük akış moduna sahiptir, bu 
şekilde herhangi bir ekstra düşük akış adaptörüne gerek kalmaksızın 20cc/dk’dan 
5100cc/dk’ya kadar örnekleme yapabilirler. Sabit basınç modunda ise 1cc/dk’ya 
inebilmek mümkündür. Ek olarak tüm modeller başlat-durdur şeklinde 
programlanabilirler. Yukarıdaki tabloda mevcut pompa modelleri gösterilmiştir. 
 
Not: SmartCalSM Otomatik kalibrasyon sadece tüm pompa modellerinde sadece 
iletişim özellikli dock istasyonlarıyla birlikte kullanıldığında mevcuttur. Basic model 
pompa ile birlikte gelen standart dock istasyonu iletişim kapasitesine sahip değildir 
ve SmartCal özelliğini desteklemez. 
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BÖLÜM 3:  BAŞLARKEN 

3.1.          Hazırlık 

Paket içeriğinde pompa, dock, dock güç kaynağı ve güç kablosu bulunmaktadır.  
Dock istasyonu tüm modeller için cihazlara şarj sağlamakta ve Datalog ve STP 
modelleri için veri iletişimi de sağlamaktadır. 
 
Dock’u güç kaynağına bağlayınız ve güç kaynağını AC güç kablosuna bağlayınız. 
Güç kablosunu prize takabilirsiniz, priz mutlaka 100-240VAC veya 50-60 Hz 
özelliklerinde olması gerekmektedir. 
 
Pompa tamamen montajı yapılmış biçimde gelmektedir. 
 

ÖNEMLİ 

Devam etmeden önce, pompayı MUTLAKA batarya seviyesi tam kapasite dolacak 

şekilde doldurunuz. Pompayı şarj etmek için şarj yuvasına yerleştiriniz. Pompa bel 
klipsi pompanın şarj yuvasında güvenli biçimde durmasını sağlayacaktır. Bağlantı, 
yuvanın şarj kontak noktalarının her iki kısımda da pompanın kontak noktalarıyla 
iletişimiyle gerçekleşecektir. 
 

Tam şarj için pompayı en az beş (5) saat şarj ediniz. Pompa üzerindeki kırmızı LED 
pompanın şarj işleminin devam ettiğini, yeşil LED ise pompanın şarj olduğunu ve 
kullanıma hazır olduğunu belirtir. Yeşil LED şarj tamamlandıktan sonra yanıp söner.  

 

3.2.          Pompayı Çalıştırma ► 

3.2.1. Pompanın Açılması 

 Pompayı açmak için  düğmesine yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutunuz. 

3.2.2. Başlatma Sırasında 

Pompa düzgün çalışması için, başlatıldığında bir dizi aşamadan geçer. 

Başlangıç Aşaması: 

1.  Güç Doğrulaması: Pompa çalıştırmadan önce, voltaj kaynağı (batarya) en 
az 6.3V veya yukarısında olması gerekmektedir.  Eğer voltaj düşükse ekrana 
voltaj düşüklüğü ile ilgili bilgi ve voltaj görüntüsü gelir. Bu durum genellikle 
tamamen boşalmış batarya dock istasyonuna ilk oturtulduğunda, bataryanın 
yeterli voltaja gelme aşamasında olur. 
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2. Dock pozisyonu Belirleme: Dock ilk çalıştırıldığında, sistem dock 

pozisyonunu belirlemek ve PC uygulamasını kullanmak için duraklar. 45 
saniye sonra hiçbir pozisyon yok ise, kullanıcıya dock’a tekrar oturtulması için 
mesaj görüntülenir. 

3. Seri Numarası Görüntülenmesi: Bir sonraki görüntü ürün tipini (Basic, 

Datalog veya STP), seri numarasını ve yazılım durumunu yaklaşık 5 saniye 
boyunca gösterir. 

4. Sistemin Başlatılması: Sistem başlatılırken bellek okunur ve aşağıdakilerin 
doğrulu kontrol edilir. 

 Datalog  : Veri tabanı doğrulanır ve içerik oluşturulur.  

 Kalibrasyon  : Sistem kalibrasyonu doğrulanır. 

 Point Cal  : Akış kalibrasyonu doğrulanır. 
 Sistem Kurulumu : Kullanıcı ayarlarını içeren bellek yüklenir. 
 Programlar  : Kullanıcı program alanı doğruluğu kontrol edilir. 

5.  Tarih Kontrol/Ayar: Geçerli sistem tarih ve saati kaydedilen son tarih / 

saatten daha erken ise, bu mesaj tarihin sıfırlanması gerektiğini hatırlatmak 
için görüntülenir. 

 

3.2.3. Güç Kaynağı Kontrolü 

Pompa dock istasyonu üzerinde şarjdayken, dock durumu görüntülenir ve 

dock’daki şarj durumu cihaz üzerinde bulunan batarya tipi ile karşılaştırılır. 

Eğer bir tutarsızlık varsa, pompa kullanıcıyı arka aydınlatmasını kullanarak 

uyarır ve pompanın çıkarılması için bir mesaj görüntülenir. 

Bunun yapılmasının nedeni dock istasyonu üzerinde şarj olan bataryanın 

uygunsuz bir biçimde şarj olmasını engellemek ve bunun neden olduğu 

bataryanın şarj olmama veya aşırı şarj olma durumumun önüne geçmektir. 

 

3.2.4. Pompayı Kapatmak 

Pompayı kapamak için  tuşuna bir süreyle basılı tutunuz. Yaklaşık iki 

saniye sonra güç kapatma ekranı görüntülenecek ve gücü kapatmak için 

5’den geriye doğru saymaya başlayacaktır. Geriye doğru sayarken eğer tuş 

bırakılırsa pompayı kapatma işlemi iptal edilir. Sayım sonunda pompa 

kapanacaktır. 

Not:  Eğer pompa çalışma modunda ise kapatılamaz. 
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3.3.           Akış Debisini Ayarlamak 

Ana ekran üzerinde,  tuşunu kullanarak Flow Set (Akış Ayarı) seçeneğine 

gidiniz.  Akış debisini ayarlamak için, istediğiniz debiyi  ve  tuşlarıyla 
ayarlayınız. Değişimi onaylamak ve akış debisini ayarlamak için seçimden sonra  

 tuşuna basınız. 

 

3.4.          Güç Seçenekleri 

GilAir Plus standart tekrar şarj edilebilir nikel metal hidrid (NiMH) batarya ile birlikte 
gelmektedir. Ünite Dock ile şarj olmaktadır ve tüm başlangıç kitlerinde bu batarya 
bulunmaktadır. 

Opsiyonel alkali batarya kiti (Part No:783-0013-01-R) AA pillerin kullanımına olanak 
sağlamaktadır. 

Üçüncü seçenek, DC güç kiti (Part No:783-0014-01-R) yazılım sürümü 2.4 ve 
üzerinde olan pompalar için dock üzerinde çalışan pompanın çalışma süresini 
uzatmaktadır. Yazılım versiyonu 2.4 ve üzerinde olan pompalar için, yazılımı 3.5 
olan Dock istasyonları ile birlikte, pompa aynı zamanda şarj olurken harici bir DC 
güç kitine gerek kalmaksızın uzun bir zaman çalışabilir. 

Not: Pompa örnekleme yaparken, kalibrasyon yaparken veya pompa set değerlerini 

değiştirirken Dock üzerindeki PC iletişimini çalıştırmayınız. 

Uyarı:  Alkali bataryalar, lityum bataryalar ve DC güç kiti ile birlikte çalışmayı 
sadece patlama güvenliği gerekmeyen (tehlike barındırmayan) alanlarda 
yapınız. Patlama güvenliği sertifikasyonu sadece NiMH batarya kiti ile birlikte 
pompa kullanıldığında geçerlidir. 
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BÖLÜM 4:  GENEL BAKIŞ 

4.1.          Tanıtım 

GilAir Plus pompa 20-5100 cc/dk arasında çalışma kapasitesine sahiptir, 20-445 

cc/dk ve 450-5100cc/dk çalışması olarak iki akış aralığında çalışabilir. Bu akış 

aralıkları arasında geçiş pompa ile birlikte sağlanan 2 mm’lik alyan yardımıyla 

sağlanır. Gerçek ölçülen akış ve pompa, dâhili işlemci tarafından kontrol edilir. Akış 

kontrolü doğrudan sabit akış modunda sağlanır.  Basınç kontrolü, sabit basınç 

modunda sağlanır, bu mod ile akış dolaylı olarak değişebilir. Örnekleme sırasında 

pompa sabit akış modunda ise ekranda akış görüntülenecektir, pompa sabit basınç 

modunda ise ekranda arka basınç görüntülenecektir. Sabit basınç modunda pompa 

akışı görüntülenmeyecektir. STP modeli ortam sıcaklığı ve basıncını ölçer ve bu 

sayede toplananan hacmi ve akışı standart koşullara göre düzenler. Standart 

sıcaklık ve basınç istenilen değerlere ayarlanabilir. Eğer aktive edilmiş ise, akış debisi 

kalibrasyon noktasına göre sıcaklık ve basınçta oluşan değişiklikleri telafi edebilir, 

kalibrasyon değerini sabit tutarak yüksekliğe göre değişiklikleri uyarlayabilir. 

4.2.          Bağlantılar 

Ölçüm için kullanılan aparatlar (medya) giriş portuna ¼ inçlik hortum (ID Tubing) 

kullanarak bağlanır. Adaptörler yüksek basınç düşüklüklerine yol açabilir veya daha 

küçük çaplı bağlantı hortumları akış debisini etkileyebilir. Hortum ve adaptörler 

içindeki basınç düşmelerini minimize ediniz ve pompa arka basınç özelliklerindeki 

değişimden kaçınınız. Giriş portu, giriş manifoldu sağlayan giriş bağlantısı, çıkış 

bağlantısı ve pompaya dışarıdan gelecek zararlı partikülleri engelleyecek giriş 

filtresinden (Inlet filtre) oluşmaktadır. Bu filtre, kullanıcı tarafından değiştirilebilir. Filtre 

rengi değiştiğinde, tıkandığında veya tıkalı kaldığında mutlaka değiştirilmelidir. 

Dış adaptör bağlantısı, Tedlar veya Kynar örnekleme torbalarına örnekleme 

yapabilmeye izin verir. Şekildekine benzer şekilde örnekleme torbasını doldurunuz. 

Bağlantı hassas bir yapıştırıcıyla kapatılmıştır, bu nedenle sadece kullanıcının elleri 

yardımıyla takılmalıdır, zorlanmamalıdır. Örnekleme torbası ¼ inç hortum (ID 

tubing)’e takılabilir. Torbadaki basınç artarsa, örneğin tamamen dolarsa, basıncın 

artması pompanın arka basıncının artmasıyla görülecek ve arka basınç özellikleri 

aşıldığında örnekleme sonlandırılacaktır. 
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4.3.          Menülerde Gezinme 

Pompa, menüler arası gezinme ve pompayı çalıştırıp durdurmak için 6 tuşlu tuş 

takımına sahiptir. Bu tuşlar ve fonksiyonları aşağıdaki tabloda özetlenmiştir. 

 

Sembol 
 

İsim 
 

Fonksiyon 

 

 
 

 

Güç/Giriş 
Pompayı çalıştırıp durdurmak ve 
menülere girmek veya değerlerin 
değişikliğini onaylamak için kullanılır. 

 

 
 

Çıkış Menüden çıkmak için kullanılır. 

 

 
 

 

Yukarı Yön 
Menüde yukarı yöndeki seçenekleri 
görmek için kullanılır. 

 

 
 

 

Aşağı Yön 
Menüde aşağı yöndeki seçenekleri 
görmek için kullanılır. 

 
 

Arttırma Parametreleri arttırmak için kullanılır. 

 

 
 

Azaltma Parametre.leri azaltmak için kullanılır. 

 

4.4.          Menüler 

Pompanın çalışma sistemi, menü sistemi ve istediğiniz işlevi gerçekleştiren menü 

öğesini seçilerek kontrol edilir. Menüler, çeşitli fonksiyonları içeren alt menülere 

sahiptir. 

Menü görüntülenmediğinde  ve   tuşlarıyla ekran görüntülenme seçeneklerini 

ayarlayabilirsiniz. Görüntüleme ekranı otomatik çalışma modu değiştiğinde pompa 

tarafından seçilir (örneğin: bir çalışma başlatıldığında veya hata oluştuğunda) 

Görüntüleme ekranı şu öğelerden oluşur; Özet Bilgi Ekranı görüntüleme, Sabit Akış 

işletim ekran kontrolü, Sabit Basınç işletim ekran kontrolü, Hata ekranı, Program 

Durumu görüntüsü ve STP Görüntüsü (sadece STP Modeli).  Her bir menü 

ekranındaki verilerin açıklanmasını içeren ekran seçenekleri, kullanım kılavuzunda 

Bölüm 4.5’de yer alır. 

Örnekleme çalışmaları:  GilAir Plus, örnekleme çalışmaları için veri biriktirir.  Her bir 

çalışma, pompanın çalıştırılıp durdurulmasına kadar geçen süreyi ifade etmektedir. 

Her örnekleme çalışmasındaki veriler, çalışma ilerledikçe kaydolmaktadır, böylece 

herhangi bir verinin yok olması imkânsız hale gelmektedir. Örnekleme 

başlatıldığında, önceki çalışma veri dosyası sıfırlanır, yeni veri dosyası başlatılır. 

Pompa çalıştırıldığında, seçili olan kontrol moduna göre sabit basınçta veya sabit 

akışta örnekleme yapar. Çalışma verisi (zaman, akış, hacim, arka basınç ve diğer 

bilgiler) bellek hafızasında tutulur. 
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Pompanın çalışmasına ara verildiğinde (pause), çalışma sonlanmaz. Tekrar 

çalıştırıldığında hacim ve zaman verileri aynı dosyada birikmeye devam eder. 

Çalışma durdurulursa (stop), çalışma verileri özet ekranından (Bölüm 6.10) 

görüntülenebilir ve başka bir çalışmanın başlamasına kadar ekranda görünmeye 

devam eder. Son 16 ölçümün verileri, menü de özet veriler seçeneğinden 

görüntülenebilir. 

Menü Sistemindeki Genel Çalışma:  Menüye ulaşmak için  düğmesine basınız. 
Menü dikey biçimde görüntülenecektir. Seçili menü öğeleri ► işaretiyle görülür ve bu 
seçili öğelerde değişiklik yapılabilir veya bir alt menüye gidilebilir. ►işaretine sahip 

öğelerde,  düğmesine basılarak alt menülere geçiş yapılabilir.  düğmesine 
basarak alt menüden çıkılabilir ve bir üst menüye dönülebilir. Eğer menü öğesinin 

yanında bir parametre gözüküyor ise  ve  düğmeleri yardımıyla parametreleri 

değiştirilebilir. Parametre değişikliklerini sadece  düğmesi ile onaylamanız 
gerekmektedir, onaylanmaz ise yaptığınız değişiklikler kaybolur ve menü seçimleri 

 ve  düğmelerine bastığınızda, değişiklik yapılan parametre orijinal değerine 

geri döner. Eğer değişikliği onaylamak istiyorsanız  düğmesine basmanız 
gerekmektedir. 

 

Eğer değer nümerik ise  ve  tuşları nümerik değerleri değiştirebilir. Eğer 
parametre seçeneklerden oluşuyor ise, tuşlar seçenekleri belirli bir sırada 

değiştirebilir. Örneğin, bir öğeyi aktive etme veya aktive etmeme seçeneği  ve 

 tuşlarıyla değiştirilip seçilebilir. 

 

 

NOT: Çoğu parametre, kullanıcının kolaylıkla azaltıp arttırabileceği nümerik değerler 

içermektedir ve bu değerler  ve  düğmeleriyle değiştirilebilir. Ayrıca bu özellik 

 veya  tuşlarına uzun basılmasıyla değerlerin değişimini hızlandırabilir, bu 
özellikle seçim yapacağınız değer o anki değere uzaksa (örneğin sabit akışı 
500cc/dk seçmek istiyorsunuz ancak ilgili öğe 2000 cc/dk) sizlere uzun basarak 
istediğiniz değere daha hızlı gitmenize olanak tanır. 

 

 

4.5.          Ekran Görüntüleri ► 

Ekran görüntüleri, Menü ekranı, Özet Bilgi ekranı, Sabit Akış kontrolü çalışma 
ekranı, Sabit Basınç kontrolü çalışma ekranı, Hata ekranı, ve Program Durum 

ekranıdır.  Tüm ekranlar, üst durum barında bulunan Tarih, Zaman ve Kilit durumu 
ve alt durum barında bulunan batarya tipi, şarj durumu, çalışma aralığı (Hi veya Lo), 
kontrol modu (CF, CPL veya CPH), ve çalışma modu (manual, zamanlı veya 
program) içerir.  

Bilgi ekranları arasında tuş takımı yardımıyla geçiş yapılabilir. Pompa bazı menü 
öğeleri seçili veya pompa durumu değiştirilirken ekran seçimini ve geçişlerini otomatik 
olarak yapacaktır. 
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Ekranlar 

 
Açıklamalar 

 
   Menü Ekranı 
 

 
 
Ana menü parametreleri ve GilAir Plus işletimini 
seçmeye, cihaz ayarlarını değiştirmeye izin verir. 
(Bölüm 4.3) 

 
   Özet Bilgi Ekranı 

 
 
Bu ekran cihaz ana menüde veya bir çalışmada 
değilken görüntülenir, özet bilgi ekranı akış set 
noktasında, toplam örnekleme hacmini, çalışma 
zamanını, kaç adet çalışmanın cihazda saklandığını ve 
datalog belleğinin ne kadarının kullanıldığı ile ilgili bilgi 
verir. 

 
   Sabit Akış Ekranı 
 

 
 
Gerçek akış debisini (cc/dk), Arka basıncı BP (inç su 
sütunu, mmHg, KPa veya mbar), Toplam Örnekleme 
Hacmini V (Litre), Çalışma Zamanını RT (dakika) ve 
bataryanın durumu, arka basıncı dikkate alınarak 
hesaplanan öngörülen çalışma zamanını PRT (saat) 
gösterir. 

 
   Sabit Basınç Ekranı 

 
 
Arka basıncı BP (su inç, mmHg, KPa veya mbar), 
Çalışma Zamanını RT (dakika) ve bataryanın durumu, 
arkabasıncı dikkate alınarak hesaplanan öngörülen 
çalışma zamanını PRT (saat) gösterir. 

 

     Hata Ekranı 

 

 
 
Çalışma Zamanını RT (dakika), Hata Sayısını FC, Hata 
ile geçen süreyi FT (saniye), şuan ki hata(ları) ve son 
hata(ları) gösterir. Bu hatalar cihazın durmasına neden 
olmuş olabilir. 

 

   Program Durum Ekranı 
 
 
Programlanmış bir ölçümün bilgilerini verir. Programda 
kaçıncı adımda olduğu ve şimdiki ve bir sonraki adımın 
ne olduğunu gösterir, şuan ki adımda ne olduğu ile ilgili 
bilgi verir. 

 
   STP 
 

 
 
STP model pompalarda, bu ekranda ortam sıcaklığını ve 
basınç ortalamalarını aktif veya önceki çalışmadaki standart 
değerleri verir. Ortam ve standart koşullardaki akış ve hacim 
değerleri gösterilmektedir. 
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4.5.1. Ekran Detayları 

1. Tarih ve Saat:  Tarih iki farklı şekilde gösterilebilir; ay/gün/yıl veya gün/ay/yıl 

 

2. Batarya ikonu: NiMH batarya "N" ikonuyla gösterilir, AA pil ise "A" ikonuyla 

gösterilir.  NiMH veya AA pil kiti ile şarj edilirken şarj ikonuyla gösterilir. Eğer 

pompa Dock üzerinde DC güç kaynağına bağlı ise, "DC" ikonu 

görüntülenebilir. 

 

3. Akış Aralığı Göstergesi (Flow Rate): "Hi", "Lo" veya "Err" olarak 

gösterilmektedir. Bu gösterge akış ayarına bağlı olarak pompanın manuel 

olarak alyan yardımıyla akış hızının düşük veya yüksek olarak ayarlanmasına 

bağlıdır. Eğer "Err" ekranda görülüyorsa, vana pozisyonu yanlıştır veya arada 

kalmıştır, vana posizyonunun alyan yardımıyla değiştirilmesi gerekmektedir, 

ERR: (Error) hata anlamına gelmektedir. 

 

4. Kontrol Modu (Control Mode): Pompanın ölçüm durumunda hangi kontrol 

moduna ayarlandığını göstermektedir. CF ikonu sabit akış anlamına gelirken, 

CPH veya CPL ikonları sabit basınç anlamına gelmektedir. Sabit akış 

modunda pompa akışı değiştirmeksizin, arkabasıncı değiştirir. Sabit basınçta 

ise pompa iç basıncı değiştirmeksizin akışı değiştirir ve ayarlar.  CPH ve CPL 

sabit basınç modları kullanıcıya istediği akış aralığını değiştirme şansı vererek 

pompa üzerinde optimum kontrol sağlatır. 

 

5. Çalışma Modu (Run Mode):  Pompanın hangi çalışma moduna ayarlandığı 

hakkında bilgi verir. 2 adet çalışma modu bulunmaktadır: Manuel modu 

(Manual Mode), pompanın kullanıcı tarafından ölçümün başlatıp durdurulması 

anlamına gelir. Zamanlı modu (Timed Mode), pompanın ayarlanan belirli bir 

zamanda başlaması ve belirtilen dakika kadar çalışacağı anlamına gelir.  

4.5.2. Özet Bilgi Ekranı Detayları 

Özet Bilgi Ekranı: Özet bilgi ekranı, pompa ana menüde iken geri tuşuna 

basıldığında ulaşılabilen ve son yapılan çalışmanın ve pompanın o an ki durumu 

hakkında bilgi veren ekrandır. 

1. Akış Ayarı (cc/dk):  Akış ayarı, normal koşullar altında her zaman cc/dk 

(cc/min) şeklinde görüntülenir. 

2. Hacim (L) – Örnekleme Hacmi: Örneklendirilen havanın toplam hacmini 

gösterir, normal koşullar altında her zaman litre olarak gösterilir. 

3. Çalışma Süresi (dk) – Dakika olarak belirtilen çalışma zamanını gösterir. 

4. Datalog: O zamana kadar kaç adet çalışmanın kaydedildiğini ve hafıza 

belleğinin ne kadarının kullanıldığı gösterir. 
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4.5.3. Sabit Akış (CF) Ekran Detayları 

1. Akış cc/dk:  Akış hızı, normal koşullar altında her zaman cc/dk olarak 

gösterilir. 

2. BP – Arka Basınç:  Arka basınç ölçümü pompanın manifolddan ve koruma 

filtresinden sonra ölçülen iç basıncını ifade eder. Arka basınç birimleri kullanıcı 

tarafından su inç sütunu, mmHg, kPal veya mPal olarak gösterilmesi 

seçilebilir. 

3. V – Numune Hacmi:  Ölçüm numunesinin toplam hacmi, normal koşullar 

altında her zaman litre olarak gösterilir. 

4. RT – Çalışma Zamanı:  Pompanın örnekleme süresinde geçen zaman. Bu 

zamana sensör kalibrasyonu durdurulmalar ve programlama mevcutsa arada 

geçen süreler dahil değildir. 

5. PRT – Projelenmiş Çalışma Zamanı:  Projelenmiş çalışma zamanı pompanın 

o anki kalan batarya durumu ile daha ne kadar bir süreyle çalışacağını 

hesaplar. Bataryayı daha hızlı tüketen arka basıncın artması gibi değişkenler 

PRT’yi düşürür, akış ayarı, basınç, sıcaklık gibi ortam değişkenleri de yine 

PRT’yi etkileyen faktörlerdendir. 

 

4.5.4. Sabit Basınç Ekran Detayları 

1. BP (BackPressure) – Arka Basınç:  Arka basınç ölçümü pompanın 

manifolddan ve koruma filtresinden sonra ölçülen iç basıncını ifade eder. Arka 

basınç birimleri kullanıcı tarafından inç su sütunu, mmHg, kPal veya mPal 

olarak seçilebilir. 

2. RT (Run Time) – Çalışma Zamanı:  Pompanın örnekleme süresinde geçen 

zaman. Bu zamana sensör kalibrasyonu sırasında geçen süre dâhil değildir. 

3. PRT (Projected Run Time) – Projelenmiş Çalışma Zamanı:  Projelenmiş 

çalışma zamanı pompanın o anki kalan batarya durumu ile daha ne kadar bir 

süreyle çalışacağını hesaplar. 

 

4.5.5. Hata Ekran Detayları 

1. RT (Run Time) – Çalışma Zamanı:  Pompanın örnekleme süresinde geçen 

zaman. Bu zamana sensör kalibrasyonu durdurulmalar ve programlama 

mevcutsa arada geçen süreler dâhil değildir. 

2. FC (Fault Count) – Hata Sayısı:  Örnekleme sırasında olan hatanın kaç kere 

tekrarlandığını gösterir. Sayı 10’a ulaştığında, pompa tekrar başlatmayı 

durdurur ve örnekleme sona erer. 

3. FT (Fault Time) – Hata Süresi:  Hatanın sürdüğü toplam süre, saniye olarak 

belirtilir. 
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4. Güncel (Current): Aktif hata göstergesidir, hata yoksa bu gösterge aktif değildir. 

Hata; FC (akış kontrolü aralık dışında), PC (basınç kontrolü aralık dışında), BP 

(Arka basınç izin verilen limiti aştı), OP (arka basınç maksimumu aştı, acil 

pompa durduruldu), RV (seçilen valf akış ayarına uygun değil), ve LB (düşük 

batarya) olarak gösterilebilir. 

5. Sonuncu (Last): Önceki hata durumu, Güncel hata ekranıyla aynı göstergelere 

sahiptir. 

4.5.6. Program Ekranı 

1. Program; Seçilen programın program adıdır. 

2. Adımlar; Aktif adım sayısı /Toplam adım sayısı. 

3. Sonra; Bir sonraki adım. 

4. Bir sonraki adımın başlayacağı tarih ve saat. 

4.5.7. STP Ekranı 

1. Ta:  Aktif veya son çalışmadaki ortalama ortam sıcaklığı 

2. Pa:  Aktif veya son çalışmadaki ortalama basınç 

3. Fa:  Ortam koşullarındaki akış hızı 

4. Va:  Ortam koşullarındaki numune hacmi 

5. Ts:  Standard koşullar sıcaklık 

6. Ps:  Standard barometrik basınç 

7. Fs:  Standard koşullar akış hızı 

8. Vs:  Standard koşullar numune hacmi 

4.5.8. Barometrik Düzeltme Ekranı 

1.     Pa:  Standard barometrik basınç 

2.     Pc:  Kalibrasyon barometrik basıncı 

3.     Ta:  Ortam Sıcaklığı 

4.     Tc:  Kalibrasyon ortam sıcaklığı 

5.     Düzeltme Faktörü:  Akış noktasını ayarlamak 
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4.6.          Sensör Kalibrasyonu 

GilAir Plus pompasında dahili otomatik sensör kalibrasyon özelliği mevcuttur. Bu 

özellik pompanın doğru akış hızını korumak için, aralıklı olarak pompa akış 

sensörünü sıfır akış noktasında kalibre etmektedir. İç sıcaklık 3 dereceden fazla 

değişirse veya son sensör kalibrasyonundan sonra en az 1 saat geçmiş ise bu 

işlem tekrarlanır.(Bölüm 5.12.3) Kalibrasyon işlemi pompa çalışmasını durduracaktır. 

Bu işlem yaklaşık 20 saniye sürer. Örnekleme zamanı ve toplanan hacim miktarı 

sensör kalibrasyonundan etkilenmeyecektir ve örnekleme sonuçlarında 

görülmeyecektir. İşlem sırasında ekranda "Sensor Calibration" mesajı görülür. 

Sensör kalibrasyonları, sensör sapma etkisini ortadan kaldırarak stabil bir sonuç 

alınmasını sağlar. Eğer sensör kalibrasyonları azalır veya ortadan kalkar ise (Bölüm 

5.12.3), akış stabilizasyonu etkilenebilir. 

4.7.          Çalışma Modu ► 

4.7.1. Çalışma Modu Açıklamaları 

Pompayı çalıştırmak ve bir örnekleme çalışması başlatmak için Run (Çalış) 

seçeneğini seçiniz. Bu tuşa basılınca önceki çalışma verileri temizlenir. Pompayı 

başlatmadan önce, kontrol modunu sabit akış veya sabit basınç olarak seçmeniz 

ve akış ayarını veya basıncı amacına uygun olarak ayarlamanız gerekmektedir. 

Eğer Manuel Çalışma Modu aktif ise, pompa seçili kontrol modunda ve seçili 

ayarlar ile başlayacaktır. Eğer Zamanlı Çalışma Modu aktif ise, pompa ayarlanan 

zamana göre çalışmaya başlayacak ve ayarlanan zaman kadar çalışacak ve 

zaman bittiğinde otomatik olarak çalışma sonlanacaktır.   

Çalışmalar sırasında, pompa yüksek akış seçili iken, eğer ekranda “Connect 

Media (Medya bağla)” şeklinde uyarı mesajı belirirse, pompanın arka basıncının 

herhangi bir zorlanma görmediği ve ölçüm için gerekli medyanın cihaza takılı 

olmadığı anlamına gelir. Pompa üzerinde “Run” çalışma menüsü seçildiğinde, 

pompa çalışma için hazırlanır. Eğer pompa batarya ile çalışıyor ise, batarya 

durumu kontrol edilir. Eğer pompada %5’den daha az şarj var ise, çalışma 

başlamaz. Eğer pompada %90’dan az şarj var ise,  çalışma başlarken bataryanın 

tam dolu olmadığı anlamına gelen “battery is not fully charged” şeklinde bir uyarı 

mesajı ekranda çıkar. 

 

Not:  Pompa, yüksek akış seçili iken minimum 2”H2O arka basınç ile çalışmak 
üzere tasarlanmıştır. Eğer çalışma sırasında pompaya takılı herhangi bir medya 
(örnekleme aparatı) yok ise veya pompanın arka basıncı 2”H2O’dan düşük ise bu 
durum pompada performans düşüklüğüne neden olur. 
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Akış kontrol vanası düzgün pozisyon için kontrol edilir. Eğer yanlış pozisyonda 
ise, ekranda oluşan bir mesajla kullanıcı uyarılacaktır. Eğer vana doğru pozisyona 
getirilirse, çalışma hazırlığı devam edecektir. Bu aşamada eğer ESC (Çıkış) 
tuşuna basılırsa, başlayan çalışma iptal edilecek ve menüye geri dönülecektir. 
Çalışma belleği, çalışma sonuçlarını saklamak için boş yer var mı diye kontrol 
edecektir. Eğer boş yer yok ise bir mesajla kullanıcı uyarılacaktır. Bu aşamada 
eğer ESC (Çıkış) tuşuna basılırsa, başlayan çalışma iptal edilecek ve menüye 
hafızada kalan verileri depolamak veya kaydetmek için geri dönülecektir. Eğer 
ENTER (Giriş) tuşuna basılırsa, çalışmanın devam edebilmesi için eski verilerin 
silinmesi ile ilgili mesaj çıkacak ve eğer kabul edilirse cihaz üzerindeki veriler 
silinecektir. Eğer veriler silinmez ise çalışma başlayamaz, ancak veriler silinirse 
başlayabilir. Eğer seçenekler menüsünden ÇALIŞMA ID (Event ID) seçeneği aktif 
ise, kullanıcı çalışma başlamadan önce o çalışma ile ilgili çalışma ID numarası 
girebilir. Daha sonra ilgili çalışma o Çalışma ID ile cihaz hafızasına 
kaydedilecektir. 
Eğer Pre/Post Cal (Ölçüm Öncesi/Sonrası Kalibrasyon) seçeneği aktif ise, 
çalışmadan önce kalibrasyon otomatik başlayacaktır. Bu seçenekten ESC (Çıkış) 
tuşu ile çıkılabilir. Ancak bu seçeneğin iptal edilmesi halinde çalışma öncesi 
kalibrasyon yapılamaz. Kalibrasyon işlemi için eğer cihaz dock istasyonu üzerinde 
ise SmartCal özellikli kalibrasyon cihazı kullanılabilir, cihaz dock üzerinde değilse 
manuel kalibrasyon yapılması gerekmektedir. 

Ölçüm sırasında, ölçümü sonlandırmak veya durdurmak için  tuşuna basılır, 
daha sonra gelen menüden Pause (Durdur) veya Stop (Sonlandır) 

seçeneklerinden biri seçilir, en son  tuşuyla çalışma sonlandırılır. Eğer 
çalışma durdurulursa, çalışma kaldığı yerden devam edebilir, eğer çalışma 
sonlandırılırsa, çalışma biter, çalışma kaydedilir ve özet veriler ekranı 
görüntülenir.  

 

4.7.2. Tuş Takımını Kilitlemek 

Tuş takımını kitlemek için: 

 ve  tuşlarına basınız ve basılı tutunuz. Kilit sembolü cihaz ekranının 
üst barında yer alacaktır. Pompa kilitlendikten sonra tuşları bırakınız. Pompa 

kilitlendikten sonra sadece  ve  tuşları farklı ekranları görmek için 
çalışacaktır. 

4.7.3. Tuş Takımının Kilidini Kaldırmak 

Tuş takımının kilidini kaldırmak için: 

 ve  tuşlarına basınız ve basılı tutunuz. Kilit sembolü cihaz ekranının 
üst barından kaybolacaktır. Pompanın kilidi kaldırıldıktan sonra tuşları 

bırakınız. 

ÖNEMLİ! – Yukarıdaki açıklamalar sadece seçili pompada eğer parola yok ise 

uygulanabilir (Bölüm 5.15) (parola değeri varsayılan fabrika değeri olarak 0 
verilmiştir, kapalıdır). Eğer parola önceden seçilmiş ise, kullanıcı yukarıdaki 
talimatları uyguladıktan sonra, kullanıcıdan hemen parola girişi yapması 

istenecektir, pompanın kilidi kaldırması için  tuşuna basınız ve bırakınız. 
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4.8.          Akış Ayarı (cc/dk) ► 

Akış Ayarı, kullanıcıya sabit akış modunda cc/dk biriminden akışın ayarlanmasına 

izin verir. Ölçüm aralığı, 20 cc/dk’dan 5100 cc/dk’ya kadardır. 20cc/dk ile 445cc/dk 

arası düşük akış modu içindir, Lo olarak gösterilir. 445cc/dk üzeri yüksek akış modu 

içindir, Hi olarak gösterilir. Aşağıdaki resimlerde akış ayarı vanası kullanılarak 

pompanın yüksek ve düşük akışa nasıl ayarlandığı gösterilmiştir. 

4.8.1. Akış Aralığının Ayarlanması 

Akış ayarı, alyan anahtar (cihazla birlikte gelen 2mm büyüklüğündeki alyanı 

kullanın) kullanılarak valf pozisyonunu değiştirilir ve pompanın bu sayede yüksek 

veya düşük akış akış moduna alınması ile gerçekleştirilir. Aşağıdaki resimde 

kullanıcı pompayı Hi (450-5100cc/dk) pozisyonuna getirmiştir. 

 

Aşağıdaki resimde kullanıcı pompayı Lo (20-445cc/dk) pozisyonuna 

getirmiştir. (Kullanıcının başparmağı üzerinde yer alan Lo simgesini 

görebilirsiniz.) 
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Aşağıdaki resimde ise Err konumuna gelen pompa gösterilmiştir, Err simgesi 

hata anlamına gelir ve valfin konumunda hata olduğu anlamına gelir. Bu 

genelde alyanı çevirirken valf kısmının tam döndürülmemesinden kaynaklanır, 

bu durumda pompa çalışmaz. Düzeltilmesi için, alyanın Hi veya Lo 

konumlarına pompa geçene dek çevrilmesi gerekmektedir. 

 

 

4.8.2. Akış Hızını Ayarlamak 

NOT:  Bu işlem sadece akış hızı değiştirilmek isteniyorsa gerçekleştirilir. 

Önceden ayarlanmış akış hızını doğrulamak için sadece kalibreli referans bir 
kalibratöre ihtiyaç vardır. 

1. Ana menüde,  ve  tuşlarını kullanarak cihazı Akış Ayarı (Flow Set)  

seçeneğine yanında ► simgesi olacak şekilde getiriniz. 

2.  ve  tuşlarıyla istediğiniz akış ayarını ayarlayınız. 

3.  tuşuyla akış ayarını sabitleyiniz. 

 

4.9.          Kalibrasyon ► 

4.9.1. Saha Kalibrasyonu 

Endüstiyel Hijyen kapsamında her saha çalışmasından önce ve sonra saha 
kalibrasyonu yapmak tavsiye edilir. Bu çalışmalar Pre-Cal ve Post-Cal olarak 
isimlendirilir. Bu uygulamada Pre-Cal için öncelikle istenen akış ayarı girilir, daha 
sonra uygun hava akış kalibratörüyle girilmiş olan bu akış ayarı kalibre edilir. 
Ölçüm sonrası ise, Post-Cal için yine aynı hava akış kalibratörüyle akış ayarı 
doğrulanır. Saha kalibrasyon işlemleri için OSHA Teknik Kılavuzuna ve NIOSH 
Manual of Analytical Methods (NMAM)’a bakmak şiddetle tavsiye edilir. GilAir 
Plus cihazı Pre-Cal/Post-Cal moduna sahiptir. (Bölüm 5.3’e bakınız)  Bu mod 
aktifken yapılan kalibrasyonları kaydeder ve istenildiğinde bu verileri PC’ye 
aktarabilir. (Sadece veri iletişimli docklar ile birlikte) 
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4.9.2. İzlenen Akış Kalibrasyonu 

Kalibrasyon, pompanın istenen akış hızında doğrulanması ve ayarlanmasıyla 

gerçekleşir. Kalibrasyon yapıldıktan sonra pompa, yeniden kalibre edilene kadar 
bu kalibre edilen değer saklanır ve kullanılır. Kalibrasyon işlemi, bir hava akış 
kalibratörü, basınç paneli (opsiyonel) ve ölçümde kullanılacak olan medya (ölçüm 
aparatı) ile birlikte gerçekleşir. Basınç paneli kullanılıyorsa, pompanın girişine 
bağlanması gerekir ve referans kalibratör basınç panelinin girişine bağlanır. 

Kullanılacak medya her zaman pompa ile kalibrasyon cihazı arasında olmalıdır. 
İdeal yükleme aşağıdaki fotoğrafta belirtildiği gibi yapılmalıdır. Eğer cihaza arka 
basınç yaratacak uygun medya takılmamış ise, akış değeri örnekleme çalışması 
değerinden çok daha farklı çıkacaktır. Eğer araya medya takılmaz ise, doğru bir 
sonuç alabilmek için pompanın arka basıncının en az 2”H2O basıncında tutulması 
gerekir. 

 

1. Kalibrasyon cihazınızı  (örneğin Gilibrator-2) üreticisinin talimatlarına göre 
hazırlayınız. 

2. Ölçümde kullanacağınız medyayı seçiniz ve hazırlayınız. Eğer medya 
kullanmayacak veya medyayı yüklemeyecek iseniz cihazın arka basıncını en 
az 2”H2O olacak şekilde ayarlayınız. 

3. Ara bağlantı hortumları yardımıyla medyanın ve cihazların bağlantılarını 
yapınız, bu kısımda fotoğraftaki bağlantıları örnek olarak alabilirsiniz. 

4. Cihazı açınız ve ana menüde bulunan kalibrasyon seçeneğini seçiniz. 
5. Pompa çalışmaya başlayacaktır. Kalibrasyon cihazını kullanarak akış hızını 

ölçünüz.  ve  tuşları yardımıyla kalibrasyon cihazı üzerinde okunan 

değeri pompaya düzeltme işlemi için giriniz. Girilen değeri onaylamak için  

tuşuna basınız. Bu işlemi kullandığınız kalibrasyon cihazına bağlı olarak tam 
gerçekleştirmek için birkaç sefer tekrarlamanız gerekebilir. 

6. Pompada okunan akış hızının, kalibrasyon cihazından okunan değer ile eşit 

olduğunda (çok ufak sapmalar normaldir) işlem tamamlamak için  tuşuna 
basınız. 

 
 

NOT:  Kalibrasyon işlemindeyken, iptal etmek ve kalibrasyondan çıkmak için  

tuşuna basınız. 
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Kalibrasyon cihaz ekranında okunan değer ile pompa üzerinde okunan değerin 
sapması yaklaşık %5 olabilir, bu sapma kabul sınırları içindedir. Kalibrasyon 

işlemi başarılı biçimde sona ermiştir.  Yapılan değişiklikleri onaylamak için  

tuşuna basınız ve herhangi bir değişiklik yapmadan kalibrasyon ekranından 

çıkınız. Doğrulama ekranı gözükecektir. Eğer işlem sonucu tamam ise  

tuşuyla kalibrasyonu kaydedebilirsiniz. İşlemi iptal etmek için  tuşuna basınız, 
yapılan kalibrasyon işlemi kaydedilmeyecektir. 
 

 

Kullanıcı Kalibrasyonu için Not: 
Yukarıda belirtilen kalibrasyon prosedürü, pompanın iç akış hızı dinamiğini 
düzeltmek ve geliştirmek amacıyla yapılmakta olup, yukarıda yazılan OSHA ve 
NIOSH standartlarıyla belirtilen kalibrasyonun yerini tutmayabilir. Akış hızı 
kalibrasyonu her ölçüm öncesi ve sonrası, ölçümde kullanılan medyalarla 
yapılmalıdır. Saha kalibrasyonu prosedürleri detayları için: NIOSH Manual of 
Analytical Methods; www.cdc.gov/niosh veya OSHA Technical Manual; 
www.osha.gov 

 

4.10.        Hata Durum Nedenleri ve Görüntüleri 

GilAir Plus pompası çalışma sırasında pompanın çalışmasını etkileyen bir olumsuz 
durumla karşı karşıya gelirse, pompa hata sistemini çalıştırır.  Hata sistemi, pompa 

üzerinde yanıp sönen Yeşil LED ışığının kırmızı olarak yanıp sönmesiyle anlaşılır. 
Hatanın devam ettiği 5 saniyede, pompa hata ekranı göstererek, hatanın neden 
kaynaklandığı hakkında bilgi verir. Eğer hata 30 saniye sürerse, pompa çalışma 
işlemini durdurarak kendini korumaya alır. Durma süresince cihaz üzerinde LED 
yanmaz. Eğer hata tekrarı aktif ise (Bölüm 5.8’e bakınız) pompa çalışmayı 3 dakika 
sonra tekrar başlatmak için hazır tutacaktır. Eğer geçen sürede pompanın hatasına 
sebep olan durum düzeltilirse (örneğin hortumun bükülüp ölçümün yapılamaması 
durumu) pompa örnekleme işlemine devam eder. 10 kere pompa tekrar çalışmanın 
başlatılması işlemine devam eder, ancak hata bu süre zarfında düzeltilemez ise 
pompa çalışmayı sonlandırır, numune alımı sona erer. Eğer hata tekrarı seçeneği 
aktif değilse, pompa hata sonrası durdurma işleminde 30 saniye bekler, eğer kullanıcı 
30 saniye süre zarfında çalışmayı manuel olarak tekrar başlatmaz ise, çalışma sona 
erer. 
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Aşağıda tarif edildiği gibi çeşitli koşullar bir hata durumu başlatabilir: 
 
Akış Kontrol Hatası (Hata Kodu FC):  Pompa sabit akış modunda çalışıyor ve 

pompa önceden ayarlanan akış hızında dışarıdan kaynaklanan nedenlerden dolayı 
çalışamıyor ise, pompa Akış Kontrol Hatası durumuna girer. 
 
Not:  Kullanıcı, EN13137 standardında tanımlı hata kriterlerinden birini seçme 

opsiyonuna sahiptir. Eğer bu seçenek seçili ise, hatanın kriteri akışı tamamen 
engeller ve bu engel 120 saniyeyi aştığında kapatılır. Bu opsiyonda tekrar 
başlatma seçeneği yoktur. 

 
Arka Basınç Hatası (Hata Kodu BP): Pompa sabit akış modunda çalışıyor ve 

pompaya bağlı örnekleme medyasında ki tıkanmalara bağlı olarak akışa karşı direnç 
artıyor ise pompa arka basınç limiti maksimuma çıktığında hata moduna girer. 
 
Aşırı Basınç Hatası (Hata Kodu OP) Pompa sabit akış modunda çalışıyor ve arka 

basınç izin verilen maksimum değeri aştığı anda (örneğin cihaz giriş yerinin 
kapatılması) cihaz hemen hata durumuna girer ve kendini kapatır. Eğer Hata Tekrarı 
seçeneği aktif ise, pompa kendini başlatmaya çalışacaktır. 
 
Basınç Kontrol Hatası (Hata Kodu PC): Pompa sabit basınç modunda çalışıyor 
ve arka basınç belirlenen değerin +/- %10 üzerinde ise hata durumu ortaya çıkar. Bu 
durum genellikle pompanın çalışma aralığı dışında akış hızına sebep olan yetersiz 
örnekleme direncinden kaynaklanır. 
 
Düşük Batarya Hatası (Hata Kodu LB): Eğer batarya minimum voltaj değerine 
gelirse, pompa hata durumuna gelip, düşük pil uyarısı verecektir. Tekrar başlatma 
girişimleri bu hata kapsamında sonuç vermeyecektir. 
 
Akış Kontrol Vana Hatası (Hata Kodu RV):  Pompayı yüksek ve düşük akış 
moduna alırken kullanılan vananın, alyan yardımıyla tam pozisyonlara geçmeyip 
ortada kalmasından kaynaklanan hata durumudur. Bu problemde cihaz çalışmaz 
veya çalışıyorsa anında durur. Bu problemin giderilmesinin tek yolu alyan yardımıyla 
vananın istenen pozisyona getirilmesidir.(Bölüm 4.8.1. bakınız) 
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BÖLÜM 5:  SEÇENEKLER 
 

5.1.          Ayarlar 

Ayarlar (Setup) alt menüsü pompanın çalışmasındaki parametreleri basit şekilde 

ayarlamak için kullanılır. 

Ayarlar alt menüsündeki seçeneklerde değişiklik yapmak için; 
 
1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 

kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz, giriş tuşuna basınız, bu işlem sonrası 
Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında Ayarlar alt menüsü 
göreceksiniz. 
 

2. Ayarlar alt menüsünde, pompa üzerinde bulunan tuş takımındaki yön tuşları 
yardımıyla menü içerisinde gezinebilir ve istediğiniz seçeneğe giderek değişiklik 
yapabilirsiniz. Yaptığınız değişikliği tuşuyla onaylamanız gerekmektedir. 
Onayladıktan sonra yapılan değişiklik aktif olacaktır. 

Not:  Ayarlar menüsünde birçok alt menü öğesi bulunmaktadır. Bu menü öğelerinden 

bazıları kendi alt menülerine sahiptir, bazılarında direk değişiklik gerçekleştirilebilir. 

 

5.2.          Çalışma ID Numarası Aktive Etmek 

Bir çalışmanın tamamı, “Çalışma ID” olarak ifade edilmektedir. Çalışma ID Numarası 

Aktive Etmek veya De-aktive Etmek, yapılan ölçümün bilgilerinin ölçüm sonrası 

özel bir numara bilgisiyle bellekte tutulması ve böylece bu bilginin daha sonra 

belirlenmesini sağlar. Ölçüm özet bilgilerinin bulunmasının kolaylaşması, önceden 

girilen çalışma bilgilerinin (akış hızı vb.) bellekte o ID numarası altında tutulması 

anlamına gelmektedir. Çalışma ID aktif ise her örnekleme öncesi pompa çalışma ID 

bilgisi isteyecektir. Pompa bu bilgiyi hatırlayacak ve değişiklik gerektiğinde bu 

numarayı önerecektir. Bu ID’ler Özet (Review) kısmında görüntülenebilir ve veri 

iletişimi yoluyla bir PC’ye aktarılabilir, PC programı vasıtasıyla raporlanabilir. 

Çalışma ID’sini Aktive Etmek için: 
 

1. Ana menü ekranında, bir önceki bölümde anlatıldığı şekilde Ayarlar (Setup) 
bölümüne giriniz. 

2. Ayarlar bölümünde Çalışma ID’si yazan kısma pompa üzerindeki yön tuşları 

yardımıyla geliniz, daha sonra   ve  tuşlarıyla seçeneği aktif veya 

deaktif ediniz. Daha sonra  tuşuna basıp yaptığınız değişikliği 

onaylayınız. 

3. Daha sonra pompayı Run (Çalış) seçeneğinden çalıştırınız. Seçeneği eğer 

aktive ettiyseniz Çalışma ID’si aktif olacaktır. Eğer daha önce çalışma yok  
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ise Çalışma ID 1 şeklinde ekranda gözükecektir.  ve  tuşlarını 

kullanarak çalışmaya 1 ile 999,999 arasından istenilen bir numara girilebilir. 

4. İstenilen ID numarası girildikten sonra  tuşuna basıp onaylamanız 

gerekmektedir. Onay işlemi sonrası pompa, seçilen ayarlar ile ölçüm işlemine 

başlayacaktır.   

5. Ölçüm sonrası, Çalışma ID’yi görüntülemek için, pompa ana menüsünde 

bulunan Özet (Review) seçeneğine gitmek gerekir. Bu seçenek altında 

çalışma verileri toplanmaktadır, bu sayede ilgili çalışma ile ilgili Çalışma ID’si 

dâhil tüm bilgiler tutulur.  
 

5.3.          Ölçüm Öncesi/Sonrası Kalibrasyon (Pre/Post-Calibration) 

Ölçüm öncesi / sonrası kalibrasyon, kullanıcıya ölçüm öncesi kalibrasyon ve ölçüm 

sonrası kalibrasyon değerlerinin pompa belleğinde yapılan ilgili ölçüm için 
kaydedilmesini sağlar. Varsayılan olarak bu seçenek kapalı gelmektedir. Kullanıcı bu 
seçenekten bağımsız olarak ölçüm öncesi/sonrası kalibrasyon yapabilir ancak bu 
seçenekte her ölçüm öncesi ve sonrası pompa otomatik olarak kalibrasyon ekranına 
gider ve kullanıcının kalibrasyon yapmasını sağlar. Bu şekilde yapılan ölçüm ve 
kalibrasyon değerleri ilgili ölçüm verisine kaydolur ve bellekte saklanır. İstenirse PC 
programı aracılığıyla raporlanabilir. Ayrıca bu seçenek yine pompanın sahip olduğu 

SmartCalSM özelliğiyle uyumlu çalışmaktadır.  

 
Ölçüm Öncesi/Sonrası Kalibrasyon seçeneğini Aktive Etmek için: 
 

1. Ana menü ekranında, bir önceki bölümde anlatıldığı şekilde Ayarlar bölümüne 
giriniz. 

2. Ayarlar bölümünde Pre/Post-Calibration yazan kısma pompa üzerindeki yön 

tuşları yardımıyla geliniz, daha sonra   ve  tuşlarıyla seçeneği aktif 

veya deaktif ediniz. Daha sonra  tuşuna basıp yaptığınız değişikliği 

onaylayınız. 

 

Yukarıdaki yapılan işlem ile Ölçüm Öncesi/Sonrası Kalibrasyon seçeneğini aktive 

edebilirsiniz. Daha sonra Run (Çalış) seçeneğinden pompa ölçüm başlatınca 

karşınıza Ölçüm Öncesi Kalibrasyon ekranı görüntülenecektir. Giriş (Enter) tuşuna 

tıklayarak ölçüm öncesi kalibrasyonu, kullandığınız ana kalibrasyon cihazı ile birlikte 

(örneğin Gilibrator-2) yapabilirsiniz. Kalibrasyon tamamlandığında ekranda işlemin 

tamamlandığına dair mesaj görüntülenecektir. Eğer Çıkış (Cancel) tuşuna 

basarsanız kalibrasyondan çıkılacaktır. Yine aynı şekilde ölçüm sonrası Durdur 

(Stop) seçeneği ile ölçümü sonlandırdığınızda, karşınıza Ölçüm Sonrası Kalibrasyon 

uyarısı çıkacak ve işleme devam etmek için Giriş (Enter) ifadesi gelecektir. Aynı 

şekilde ölçüm sonrası kalibrasyon işlemini gerçekleştirebilir, daha sonra yaptığınız 

tüm kalibrasyon işlemlerini Özet (Review) ekranından görüntüleyebilirsiniz. 
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5.4.          Hata Tekrarı (Fault Retry) 

Hata Tekrarı aktif edildiğinde, pompa akışın engellendiği herhangi bir hata 

durumunda her 3 dakikada bir hata giderilene dek otomatik olarak çalışmayı devam 

ettirmeye çalışacaktır. Toplam 30 dakika boyunca, her 3 dakika da bir 10 kez bu 

çalıştırma teşebbüsü devam edecektir. Varsayılan ayar olarak Hata Tekrarı aktif 

olarak gelmektedir. 

 

Hata tekrarını kapatmak, pompanın hata sonrası çalışmanın otomatik olarak tekrar 

başlatılmamasına neden olur. 

Seçeneği aktif veya de aktif etmek için aşağıdaki adımları uygulayınız:  

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 

kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 

bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 

Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar bölümünde Hata Tekrarı (Fault Retry) yazan kısma pompa üzerindeki 

yön tuşları yardımıyla geliniz, daha sonra  ve  tuşlarıyla seçeneği 

aktif veya de aktif ediniz. Daha sonra   tuşuyla yaptığınız değişikliği 

onaylayınız 

 

5.5.          Valf Modu (Valve Mode) 

Valf Modu fonksiyonunun 2 seçeneği mevcuttur: 

İlki sürekli (continuous) seçeneği pompanın örnekleme sırasında akış kontrol 

vanasının doğru konumlandığını (yüksek ve düşük akış kontrolü) daimi olarak kontrol 

etmesini sağlar. Valf modunda bu fonksiyon varsayılan olarak gelmektedir. 

Başlat/durdur, pompanın çalışma yaparken ortam şartlarından dolayı aşırı manyetik 
alana maruz kalması durumunda kullanılması gereken seçenektir. Valf modu 
başlat/durdur seçeneğinde iken, pompa manyetik alanın etkilerini minimize etmek 

amacıyla sadece çalışmanın başında ve sonunda akış kontrol vanasının 
pozisyonunu kontrol edecektir. 

Valf Modunu değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyiniz: 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar bölümünde Valf Modu (Valve Mode) yazan kısma pompa üzerindeki 

yön tuşları yardımıyla geliniz, daha sonra  ve  tuşlarıyla seçeneği 
sürekli (continuous) veya başlat/durdur (start/stop) şeklinde seçiniz. 

Daha sonra  tuşuyla yaptığınız değişikliği onaylayınız.  
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5.6.          SmartCal Otomatik Kalibrasyon 

GilAir Plus cihazları opsiyonel olarak “SmartCal” olarak adlandırılan otomatik 

kalibrasyon seçeneğine sahiptirler. İstenen hava akış ayarını kalibre etmek için, 

cihazı dock istasyonuna oturtmak ve kullanacağınız kalibrasyon cihazı ile dock 

istasyonu arasında özel iletişim kablosunu bağlamak gereklidir. Bağlantıları 

gerçekleştirdikten sonra ölçüm öncesi/sonrası kalibrasyon veya akış kalibrasyonu 

otomatik olarak dock ünitesi tarafından gerçekleştirilir. 

ÖNEMLİ NOT:  SmartCal özelliğini kullanmak için, veri iletişimi sağlayan dock 

istasyonu ve bu özelliğe uygun kalibrasyon cihazı kullanılmak zorundadır. 

Veri iletişimi sağlayan dock istasyonları sadece DL ve STP GilAir Plus modelleri ile 

birlikte sağlanmaktadır. Basic modeli, normal dock istasyonuna sahiptir. Basic 

modeli ile birlikte bu özelliği kullanabilmek için opsiyonel olarak veri iletişimli dock 

istasyonu edinilmesi gerekmektedir. 

 

SmartCal özelliği; Gilian Gilibrator-2, Gilian Challenger, Gilian GoCal, TSI Model 

4146, Bios Defender 510,520,530 ile birlikte kullanılabilir, diğer modeller 

desteklenmemektedir. Bu özelliği kullanmak ve detaylı bilgi almak için lütfen üreticinin 

sağladığı orijinal kullanım kılavuzuna bakınız veya ürün tedarikçisinden bu konuda 

destek isteyiniz. 

 

5.7.          Veri Kayıtlarını (Datalog) Temizlemek 

Veri kayıtlarını temizlemek, cihazda saklanan tüm verileri silecektir. 

Cihazın belleği tamamen dolduğunda, ileri ki çalışmaların verileri 

kaydedilemeyeceğinden silinecektir. Veri kayıtları bu nedenle sıklıkla temizlenmeli ve 

yeni verilere cihazın belleğinde yer açılmalıdır. Cihazın 16 ayrı çalışmayı 

kaydedebilecek veri hafızası bulunmaktadır. Cihaz üzerinde ne kadar boş yer 

kaldığı özet veriler ekranında görülebilir. Yeni bir çalışmaya başlamadan önce, eğer 

cihazın veritabanı tamamen doluysa, cihaz ekranında uyarı belirecek ve eski verilerin 

temizlenmeden yeni çalışmaya başlanamayacağı uyarısı görüntülenecektir. 

ÖNEMLİ!  Veri kayıtlarınızı temizlemeden önce, silinen verilerinize bir daha 
ulaşamayacağınız için verilerinizi başka bir ortama kaydettiğinize emin olunuz! 
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Veri kayıtlarını temizlemek için: 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Veri Kayıtlarını 

Temizle (Clear Datalog)   tuşuna basınız. Aşağıdakine benzer bir mesaj 

kutusuyla karşılaşacaksınız: 

      
Not:  Veri kayıtlarının temizlenmesini iptal etmek için ,  tuşuna basınız. 

3.  veya  tuşlarına basarak ekranda Cancel (İptal) yerine Ok (Tamam) 
yazısının yazması gerekmektedir. Mesaj kutusu aşağıdakine benzeyecektir: 

 

4. Veri kayıtlarının temizlenmesini onaylamak için,  tuşuna basınız. 

5.8.          Görüntü Seçenekleri ► 

Bu parametreler pompa verilerinin görünümünü ve biçimini kontrol eder. 

5.8.1. Dil Seçeneği 

Şu dil seçenekleri mevcuttur; İngilizce, İspanyolca, Fransızca, Flemenkçe, 

Almanca, İtalyanca, Portekizce ve Türkçe. (Türkçe geliştirilme aşamasında 

olup lütfen karşılaştığınız problemleri ürün tedarikçisine bildiriniz.)   

 

Pompa varsayılan olarak İngilizce gelmektedir. 
 

Cihazın dilini değiştirmek için: 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Görüntü 
Seçenekleri (Display Options) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için 

 tuşuna basınız. 

3. İşaretçi ► Dil (Language) gösterecektir.  ve  tuşlarıyla istediğiniz dili 

seçiniz. İstenilen dil seçildiğinde, onaylamak için  tuşuna basınız. 
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5.8.2. Sıcaklık Birimleri (STP modeli içindir) 

Celsius veya Fahrenheit sıcaklık birimleri seçilebilir. 

 
Görüntülenecek sıcaklık birimini seçmek için: 

 
1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 

kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Görüntü 
Seçenekleri (Display Options) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için 

 tuşuna basınız. 

3. İşaretçi ► Sıcaklık Birimi (TempUnit) gösterecektir.  ve  tuşlarıyla 

istediğiniz sıcaklık birimini seçiniz. Yapılan seçimi onaylamak için  tuşuna 
basınız. 

 

5.8.3. Basınç Birimleri (STP modeli içindir) 

Arkabasınç için görüntülenecek basınç birimlerini seçiniz; “H2O, mmHg, KPa 
veya millibar. 

 
Görüntülenecek sıcaklık birimini seçmek için: 

 
1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 

kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Görüntü 
Seçenekleri (Display Options) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için 

 tuşuna basınız. 
3. İşaretçi ► Basınç Birimlerini (Pressure Units) gösterecektir, seçimi aşağı 

ve yukarı tuşlar yardımıyla yapınız.  ve  tuşlarıyla istediğiniz basınç 

birimini seçiniz. Yapılan seçimi onaylamak için  tuşuna basınız. 
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5.9.          Saat ve Tarihi Ayarlamak ► 

Tarih, saat ve zaman formatı cihaz üzerinden ayarlanabilir. 

5.9.1. Saat 

Saati ayarlamak için: 

 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Saat Ayarla (Clock 

Set) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için  tuşuna basınız. 

3. İşaretçi ►  Saat (Clock) seçeneğindedir.  ve  tuşları yardımıyla saati 

ayarlayınız.  İstenilen saat seçildiğinde, onaylamak için  tuşuna basınız 
ve dakika ayarlamaya geçiniz. (Saat onaylandığında otomatik geçiyor) 

4. Aynı şekilde  ve  tuşları yardımıyla dakikayı da ayarlayınız. İstenilen 

saat seçildiğinde, onaylamak için  tuşuna basınız.  Ayarlanan saat 
ekranın sağ üst bölgesinde yazacaktır. 

5.9.2. Tarih 

Tarihi ayarlamak için: 

 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Saat Ayarla (Clock 

Set) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için  tuşuna basınız. 

3.  tuşuna işaretçi ► Tarih (Date) seçeneğine gelene kadar tıklayınız.   

ve  tuşları yardımıyla “yılı” ayarlayınız.  Talep edilen yıl seçildiğinde, 

onaylamak için  tuşuna basınız ve “ayı” ayarlamaya geçiniz. 

4. Aynı şekilde  ve  tuşları yardımıyla ayı da ayarlayınız.   tuşuyla 

onayladıktan sonra “günü” ayarlamaya geçiniz. Aynı adımları gün içinde 
uygulayınız. Seçilen gün ay yıl artık ekranın sol üst köşesinde yazacaktır. 

 

5.9.3. Zaman Formatı 

Zaman formatı 12 veya 24 saat olarak seçilebilir. 

 

Görüntülenecek zaman formatını ayarlamak için: 

 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 



www.novel.com.tr  -  novel@novel.com.tr   35/44 
0 (216)  428 09 21 

bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Saat Ayarla (Clock 

Set) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için  tuşuna basınız. 

3. İşaretçi ►  Zaman Formatı (Time Format) seçeneğine getiriniz  ve  

tuşları yardımıyla istediğiniz zaman formatını ayarlayınız.  İstenilen format 

seçildiğinde, onaylamak için  tuşuna basınız. 
 

5.9.4. Tarih Formatı 

Tarih formatı Ay/Gün/Yıl veya Gün/Ay/Yıl olarak ayarlanabilir. 

 

Tarih Formatını ayarlamak için: 

 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Saat Ayarla (Clock 

Set) seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için  tuşuna basınız. 

3. İşaretçi ►  Tarih Formatı (Time Format) seçeneğine getiriniz  ve  

butonları yardımıyla istediğiniz tarih formatını ayarlayınız.  İstenilen format 

seçildiğinde, onaylamak için  butonuna basınız. 
 

5.10.          Tuş Takımını Kilitlemek 

GilAir Plus cihazı şifreleme ile koruma özelliğine sahiptir.  Tuş takımını kilitlemek için 

şifreleme yapılmaktadır. Şifre, 0-9 arası 4 rakamdan oluşabilmektedir.  Şifre 0’a 

ayarlandığında, şifre gerekmeyecektir ve tuş takımının şifre gerekmeksizin kilidi 

kaldırılabilir. Şifreyi 0’a çevirmek, şifreyi kaldırmaktır. 

Şifreyi ayarlamak için: 
 

1. Ana menü ekranında, pompa üzerindeki tuş takımında bulunan yön tuşlarını 
kullanarak Ayarlar seçeneğine geliniz. Pompa üzerindeki giriş tuşuna basınız, 
bu işlem sonrası Ayarlar menüsünün içine gireceksiniz ve pompa ekranında 
Ayarlar alt menüsü göreceksiniz. 

2. Ayarlar alt menüsü içinde  ve  tuşlarını kullanarak Şifre (Password) 

seçeneğine geliniz ve seçeneğe gitmek için  tuşuna basınız. 

3.  ve  tuşlarını kullanarak kendinize ait 0 ile 9999 arasında bir şifre 

belirleyiniz. İstenilen şifre seçildiğinde, onaylamak için  tuşuna basınız. 
 
Unutmayın! Şifreyi 0 ayarlarsanız şifre kullanılmayacaktır, varsayılan olarak 
şifre 0 gelmektedir. 
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5.11.          Kontrol Modu 

CF (Sabit Akış), CPH (Sabit Basınç Yüksek), CPL (Sabit Basınç Düşük) 

Kontrol Modu, GilAir Plus cihazında hangi kontrol parametresinin kullanılacağını 

göstermektedir. İki kontrol modu seçeneğinden birisi akışı sabit tutmakta, diğeri ise 

basıncı sabit tutmaktadır. İki kontrol modu da hem yüksek hem düşük akışta 

çalışabilir. Yüksek akış modu 450cc/dk veya yükseğinde, düşük akış modu ise 

450cc/dk’dan düşük olarak çalışmaktadır. Sabit akış modunda minumum akış 

20cc/dk’ya ayarlanabilir. Sabit akış modu genellikle tek numune alınımında tercih 

edilmesi gerekmektedir. Sabit basınç modunda ise genellikle eşzamanlı birden fazla 

numune alınımının yapıldığı durumlarda tercih edilmesi gerekmektedir. Sabit akış 

modunda hem akış debisi, hem de arka basınç ekranda gösterilmektedir, sabit 

basınç modunda ise sadece arka basınç ekranda gösterilmektedir. Sabit basınç 

kontrolü için medya tutucuları ile akış debisini ayarlayan iğne valflerinin kullanılması 

gerekir. Sabit basınç modunda akış hızı sadece harici bir rotametre (veya 

kalibrasyon cihazı) yardımıyla okunabilir. 

Sabit akış kontrolü ve sabit basınç kontrolü modları birbirinden çok farklı 

uygulamalardır. İki modun açıklamaları aşağıda yer almaktadır. 

 

1- Sabit Akış kontrolü, yapılan ölçüm sırasında akışı sabit tutarak, basıncın 

değişimine izin verir, bazen arka basıncın filtre ve kullanılan medyadan dolayı 

yükselmeleri gerçekleşebilir. 

 

2- Sabit Basınç kontrolünde, pompanın yarattığı basınç seviyesini sabit tutarak, 

örnekleme için daha stabil bir çekil sağlar. Örnekleme yapılan medyanın akış 

ayarını ayarlayabilmek için de iğne valfe gerek duyulur. Eğer medyanın yaptığı 

direnç sabit ise, medya üzerindeki akış da sabit olacaktır. 

 

Bu mod, birden fazla numune alınımına izin verir, buna Multi-Akış Modu 

(Multi-Flow Mode) denmektedir. 

 

Örneğin; ikili numune tutucu iki ayrı bağımsız akış ayarı için iki adet iğne 

valfine ihtiyaç duymaktadır. Sabit basınç kaynağı akışın düzenli bölünmesine 

izin vermektedir, çünkü bir tarafın akış ayarının düzenlenmesi diğer tarafın 

akış ayarını değiştirmez. 

 

Sabit basınç modunda akış, sadece direnç sabit kalırsa sabit kalabilir. Eğer 

akışa karşı direnç artarsa, akışta bu dirence karşılık değişecektir. Varsayılan 

basınç değeri 18”su sütunu basıncı olup, eğer basınç 0,9” su sütunu basıncı 

değişirse, akış %5 oranında değişecektir. 
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Kontrol Modunu değiştirme için: 

1. Ana menüde  ve  tuşlarını kullanarak işaretçiyi ► Kontrol Modu 

(Control Mode) üzerine getiriniz ve  butonuna basınız. 

 

2.  ve  butonlarını kullanarak CF (sabit basınç), CPL (sabit basınç 
düşük), CPH (sabit basınç yüksek) kontrol mod seçeneklerinden birini seçiniz. 

İstenen kontrol modu seçildiğinde  butonuna basarak seçime onaylayınız. 
Seçilen kontrol modu ekranın alt barında yer alacaktır. 
 

Not:  Her iki kontrol modu içinde, akış kontrol vanası, 450cc/dk altında örnekleme 
yapılmak isteniyorsa muhakkak Lo pozisyonuna alınması gerekmektedir. Eğer 
yapılacak olan numune işlemi 450cc/dk veya yukarısında ise vana konumunun Hi 
pozisyonuna alınması gerekmektedir. 

 

5.12.          Çalışma Modu 

Manuel (Manual), Zamanlı (Timed) 

Çalışma modu seçimleri, çalışmanın nasıl olması istendiğine göre yapılmalıdır. 
Manuel modunda, pompanın kapatılıp açılması manuel olarak kullanıcı tarafından 
cihazın tuş takımıyla gerçekleştirilir. Pompanın limitleri dâhilinde istenen çalışma 
zamanı kadar çalışma yapılabilir. Zamanlı modda ise, Çalışma Ayarları (Run 
Setup) alt menüsünden ayarlanabilen çalışma zamanı ve durdurma zamanına göre 

istenen çalışma zamanında çalışıp, durabilir. 
 
Çalışma Modunu değiştirmek için: 

1. Ana menüde,  ve  tuşlarını kullanarak işaretçiyi ► Çalışma Modu 

(Run Mode) üzerine getiriniz ve  tuşuna basınız. 

2.  ve  tuşlarıyla istenilen mod seçilebilir. İstenilen çalışma modu 

seçildiğinde,  butonuyla seçimi onaylayınız. 
 

Not:  Pompa tekrar çalıştırıldığında, hangi çalışma modu önceden ayarlanmış ise 

hatırlayacaktır. Eğer başka bir mod isteniyorsa, çalışmadan önce tekrar ayarlanması 
gerekmektedir. 
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BÖLÜM 6:  BAKIM MENÜSÜ 

6.1.          Bakım 

Bakım (Maintenance) menüsü tüm cihaz kontrollerini içermektedir. Bu menü ile 

cihaz hafızasını temizleyebilir, güç kaynağını kalibre edebilir veya pompanın bakım 
fonksiyonları ile ilgili performans değerlerine ulaşabilirsiniz. 
 
Bakım menüsünde değişiklik yapmak için: 

1. Ana menüde  ve  tuşlarını kullanarak işaretçiyi ► Bakım 

(Maintenance) seçeneğinin üzerine getiriniz ve alt menülere ulaşmak için  

tuşuna basınız. 

2.  ve  tuşlarıyla istenilen bakım alt menüsü seçeneklerinden birisi 
değiştirilebilir veya seçilebilir. İstenilen seçeneğe gelindiğinde, seçeneğin içini 

açmak veya seçenekte değişiklik yapmak için  tuşuyla seçimi 
gerçekleştiriniz. 

 

6.2.          Cihazı Sıfırlamak (Global Reset) 

Global Reset, kullanıcının ayarladığı tüm kontrol parametrelerini fabrika ayarlarına 

geri döndürür. 
 
Varsayılan Fabrika Değerleri: 
 

Parametreler Varsayılan Değerler 

Akış Ayarı 2000 cc/dk 

Kontrol Modu CF 

Çalışma Modu Manuel 

Nokta Kalibrasyonları Nominal 

Basınç Noktası 18 inç H2O 

Başlangıç Zamanı 8:00 am 

Zaman Süresi 1 dakika 

Çalışma etkin Kapalı 

Veri tabanındaki Çalışmalar Geçerli verileri korur 

Standart Sıcaklık 25 derece Santigrat 

Standart Basınç 760 mmHg 

Dil İngilizce 

Sıcaklık Birimi Santigrat derece 

Basınç Birimi inç H2O 

Şifre Kapalı (0) 

Kullanıcı Programları Temizlenmiş 

Güç Kaynağı NiMH 

Kontrast 10 
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Cihazı Sıfırlamak (Global Reset) için: 

 

1. Ana menüde  ve  tuşlarını kullanarak işaretçiyi Bakım (Maintenance) 

► seçeneğinin üzerine getiriniz ve alt menülere ulaşmak için  tuşuna 

basınız. 
2. Bakım alt menüsünden Fabrika Ayarları (Factory Defaults) ► seçeneğine 

tıklayınız. Daha sonra işaretçi ile Cihazı Sıfırla (Global Reset) seçeneğinin 

üzerine gelip  tuşuna basınız. Aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: 

 
 

NOT: Bu kısımda işlemi iptal etmek için  veya  tuşlarına basabilirsiniz. 

Sıfırlama işlemi iptal edilir. 

 

3.  veya  tuşlarına basarak ekranda Cancel (İptal) yerine Ok (Tamam) 
yazısının yazması gerekmektedir. Mesaj kutusu aşağıdakine benzeyecektir: 

 
4.  tuşuna tıkladığınızda işlem gerçekleşecektir. Cihazda değişiklik yapılan 

tüm parametreler varsayılan fabrika değerlerine getirilmiştir. 
 

6.3.          Veri tabanını Sıfırlamak (Clear Datalog) 

Veri tabanını Sıfırlamak (Clear Datalog) tüm veri dosyalarını cihaz hafızasından 
temizler. Bu işlem özellikle cihazın tüm hafızası dolduysa yapılması gerekmektedir. 

Cihaz hafızası aynı anda 16 ayrı ölçüm verisini saklama kapasitesine sahiptir. Eğer 
cihaz hafızası dolu bir şekilde ölçüm başlatılmak istenirse, cihazda uyarı mesajı 
görüntülenecektir. Bu mesajda ölçüm başlatılabilmesi için cihaz hafızasındaki 
verilerin tamamının temizlenmesi gerektiği bildirilecektir. Aynı işlem cihaz Bakım 
(Maintanence) menüsü altından da yapılabilir.  
 
 

ÖNEMLİ! Cihaz verilerini silmeden önce, önemli verilerinizin yedeğini alınız. 
Cihaz verileri silindikten sonra geri getirilemez. 

 
 
Cihaz verilerinizi yedeklemenin bir yöntemi olarak, PC programı yoluyla, verilerinizi 
bilgisayarınızda saklayabilir, bu verilerin raporlarını alabilirsiniz. Bu özellik sadece 
Datalog ve STP özellikli pompalarda geçerlidir. 
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Veri tabanını Sıfırlamak (Clear Datalog) için: 

 

1. Ana menüde  ve  tuşlarını kullanarak işaretçiyi Ayarlar (Setup) ► 

seçeneğinin üzerine getiriniz ve alt menülere ulaşmak için  tuşuna basınız. 
2. Ayarlar alt menüsünden Veri Tabanı Sıfırla (Clear Datalog) ► seçeneğine 

tıklayınız. Aşağıdaki mesaj görüntülenecektir: 

 
3.  veya  tuşlarına basarak ekranda Cancel (İptal) yerine Ok (Tamam) 

yazısının yazması gerekmektedir. Mesaj kutusu aşağıdakine benzeyecektir: 

 
4.  tuşuna tıkladığınızda işlem gerçekleşecektir. Cihazda bulunan tüm veriler 

silinmiştir. 
 

6.4.          Arka Basınç Kalibrasyonu (Backpressure Calibration) 

GilAir Plus Arka Basınç sensörü kalibre edilebilir. Arka basınç sensörü her 
çalışmadan önce kendisini periyodik olarak kontrol etmektedir.  
 
ÖNEMLİ! Arka Basınç sensörünün en az 6 ayda bir kalibre edilmesi 
gerekmektedir.  
 

 
 
Arka basınç kalibrasyonları ile ilgili detaylı bilgi ve nasıl yapıldığını öğrenmek için 
lütfen orijinal Gilian GilAir Plus Kullanım Kılavuzuna bakınız veya tedarikçi firmaya 
sorunuz. Üretici firma ve tedarikçi firma bu kalibrasyonları gerçekleştirebileceği gibi, 
örneğin Gilian Gilibrator-2 kalibrasyon cihazında arka basınç kalibrasyon modülü 
opsiyonel olarak sunulmaktadır. 
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6.5.          Güç Kaynağı (Power Source) 

GilAir Plus Güç Kaynağı olarak, cihaz ile birlikte gelen NiMH bataryayı 

kullanmaktadır. AA değiştirilebilir pil kiti ile veya DC doğrudan Dock istasyonu ile 
birlikte de çalışabilmektedir. Cihazın başka bir güç kaynağı ile çalışması için, güç 
kaynağı bağlandıktan sonra doğrulama yapması gerekir. Eğer takılan güç kaynağı 
uymuyorsa hata mesajı gösterir. Bu mesaj genellikle NiMH batarya takılı iken DC güç 
kaynağı seçeneği seçildiğinde ortaya çıkar.  
 
Pompa dock istasyonu üzerinde şarjdayken, dock durumu görüntülenir ve dock’daki 
şarj durumu cihaz üzerinde bulunan batarya tipi ile karşılaştırılır. Eğer bir tutarsızlık 
varsa, pompa kullanıcıyı arka aydınlatmasını kullanarak uyarır ve pompanın 
çıkarılması için bir mesaj görüntülenir. 

Bunun yapılmasının nedeni dock istasyonu üzerinde şarj olan bataryanın uygunsuz 
bir biçimde şarj olmasını engellemek ve bunun neden olduğu bataryanın şarj olmama 
veya aşırı şarj olma durumumun önüne geçmektir. 
 
Yazılım versiyonu 2.4.0’dan sonra GilAir Plus cihazlar artık Dock istasyonuna bağlı 
olarak bataryanın ortaya çıkardığı süre sınırlaması problemi olmadan, talep edilen 
süre kadar çalışma şansına sahiptir. Bu özellik sadece yazılım versiyonu 3.5.0 ve 
üzeri olan Dock istasyonları ile birlikte, yazılım versiyonu 2.4.0 ve üzeri olan GilAir 
Plus pompalar için geçerlidir.   
 

6.6.          Kontrast (Contrast) 

Kontrast ayarı LCD ekrandaki görüntünün kontrastını arttırıp azaltır. 0 ile 23 
arasında ayarlama yapılabilir, 0 minimum koyuluğu simgelerken, 23 maksimum 

koyuluğu simgeler.  ve  tuşları yardımıyla, kullanıcı için ekranda en rahat 
okuma yapabildiği kontrast ayarı ayarlanabilir. Ayarlama yapıldıktan sonra 
kaydetmek için Giriş (Enter) tuşuna basılması gerekmektedir. 
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BÖLÜM 7:  KULLANICI BAKIMI 

7.1.          NiMH Batarya Bakımı ve Revizyonu 

NiHM batarya kitlerinin kullanım ve saklama koşullarına da bağlı olarak 300 ile 500 
şarj sonrası bakım için servise gelmesini önermekteyiz. 
 
En çok karşılaşılan batarya ömrü ve şarj problemlerinden birisi, GilAir Plus cihazların 
üzerinde bulunan şarj kontak noktalarının kirlenmesi nedeniyle, pompa ile dock 
istasyonu arasında temiz bir bağlantı kurulamamasından kaynaklıdır. Eğer bu 
nedenle zayıf bir bağlantı varsa, şarj kalitesi düşer veya pompa hiç şarj almayabilir. 
Batarya kontakları her zaman temiz tutulmalı ve gerekirse kalem silgisi ile düzenli 
olarak temizlenmelidir. (Piyasada satılan beyaz kalem silgileri uygundur.) Şarj 
kontaklarının zarar görme ihtimaline karşı asla tornavida, bıçak vb. keskin aletlerin 
kontak noktalarına değdirilmemesi gerekir. 
 
Şarj edilebilir bataryalar, kullanılmadığı zaman belli bir oranda şarj kaybedebilir. 
Bu duruma “self-discharge” denir. “Self-discharge” oranı NiMH bataryalar için 
günde yaklaşık %1’dir. Örneklemeye başlamadan önce, pompa şarjının %100 
tam dolu olması önemlidir. Bu nedenle ölçüm öncesi muhakkak pompanın tam 
şarj edilmesi gerekmektedir. 
 
Eğer batarya üç (3) haftadan uzun süre kullanılmamış veya şarj edilmemiş ise, 
pompa en az 12 saat boyunca yenilenmek için şarj edilmesi gerekmektedir. 
Daha sonra 1 saat pompanın çalıştırılmadan önce kapatılarak dinlendirilmesi 
gerekmektedir. Bu işlem bataryanın ömrünün kısalmasına ve performans 
düşüklüklerine engel olacaktır. 
 
Batarya ömrü, şarj/deşarj işlemleri yapıldıkça ve pompa eskidikçe azalacaktır, 
kapasitesi gün geçtikçe düşecektir. Eğer batarya yukarıdaki gibi yenileme 
işlemine maruz kalıyor ancak performansı artmıyorsa ve çalışma süresi 
eskisinden düşük ise batarya ömrü azalmış demektir. Böyle durumlarda yeni 
batarya satın alınması gerekmektedir. Opsiyonel aksesuar listesinde GilAir Plus 
pompa bataryaları mevcuttur ve tedarikçi firma sağlayabilir.   
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7.2.          Bataryayı Değiştirmek 

Bataryayı değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyiniz: 

 
1. Cihazın arka kısmında bulunan 3 adet vidayı çıkartınız.  
2. Daha sonra bataryayı, cihazdan ayırınız. Bu kısımda batarya ile ana  cihaz 

gövdesini bağlayan kablo olduğunu unutmayınız.  
3. Ara kabloyu çok dikkatli bir biçimde, 6 pin konektöre zarar vermeden, 

çıkartınız. 
4. Yeni batarya kablosunu eski çıkardığınız batarya kablosunun yerine, 

birebir aynı gelecek şekilde ve 6 pin konektöre zarar vermeden dikkatlice 
takınız. 

5. Bataryayı kabloya zarar vermeyecek biçimde ve kablonun araya sıkışması 
vs. gibi durumlardan kaçınarak yerine takınız. 

6. Vidaları yerine takınız. Bataryayı vidalar yerine oturana kadar sıkıca 
tutunuz ancak aşırı sıkmaktan muhakkak kaçınınız. 

7. Bataryayı şarj ediniz. 
 

       
 Adım 1      Adım 2   Adım 3-4         Adım 5-6 
 
 

NOT: Bu işlem uygun şekilde yapılmazsa konektörler zarar görebilir. Anakart ve diğer 

parçalara verilebilecek zararlarda pompanın üretici fabrikaya (A.B.D.) gönderilmesi 

gerekebilir. Bu işlemin hem maliyeti yüksek olabileceği gibi hem de teknik servis hizmet 

süresi uzun olacaktır.  

Bu nedenle batarya değiştirme işleminin yetkili firmaya yaptırmanız önerilir. 
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7.3.          Giriş (Inlet) Filtresini Değiştirmek 

Eğer akış direnci gereğinden fazla yüksek ise, pompa çekişi yaparken zorlanıyor 
ise, pompanın yapacağı örnekleme kapasitesi düşer. Bu durumu anlayabilmenin 
en iyi yolu, pompayı 5000cc/dk akış hızında çalıştırırken arka basıncın 2” su 
sütunu basınçtan fazla olmaması gereğidir. Eğer daha fazla ise giriş filtresinin 
değişmesi gerekmektedir.  
 
Giriş (Inlet) Filtresini değiştirmek için aşağıdaki adımları izleyiniz: 

 
1. Giriş filtre yuvasının iki vidasını çıkarınız.  
2. Giriş filtre yuvasını yerinden çıkarınız.  
3. Filtreyi (Part No: 811-0905-01R) yenisiyle değiştiriniz, yeni filtreyi takarken 

doğru şekilde konumlandırdığınıza ve filtre taktığınız kısmın temiz olduğuna 
emin olunuz. Eğer filtreyi tutan conta (Part No: 300-0103-01R) yıpranmış ise, 
onu da değiştirmeniz gerekebilir. Filtre yuvasını manifold kısmının içine 
yerleştiriniz. 

4. Filtre yuvasını tekrar takınız. Öncesinde kenarlarına contayı yerleştirmeyi 
unutmayınız. Filtre çıkış bağlantısının, o-ring’lerin ve diğer kısımların 
yerine yerleştiğine emin olunuz. Vidalarını tekrar takınız. 

 

         
          Adım 1          Adım 2             Adım 3                      Adım 4 


