
BS 303
doplněk uživatelské příručky

Nově je u Biostimulu  BS 303 rovněž  rozšířena i 
akustická signalizace.  Nově je akusticky 
signalizováno:

1. Ukončení  nabíjení, resp. nabití vestavěných 
akumulátorových baterií na plnou kapacitu. 

2. Pokles kapacity akumulátorových baterií pod 
10 %. 

3. Pokles kapacity baterií pod povolenou 
hodnotu při režimu dlouhodobého skladování  
(tj. pod 50% kapacitu akumulátorových 
baterií).

4. Správně provedené, tj. funkční stisknutí 
multifunkčního tlačítka. 

5. Ukončení aplikace. 

Akustická signalizace

Pohotovostní režim

Po ukončení aplikace se Biostimul  BS 303 
nepřepne do tzv. sleep  módu, jak tomu bylo u 
BS 303,  ale nejdříve na dobu 60 sec. do 
pohotovostního módu, což Vám umožní 
pohodlnou volbu další aplikace bez potřeby 
“probouzení” přístroje.



Ovládací a signalizační prvky 
Biostimul s typovým označením BS 303 nově 
obsahuje dvojici signalizačních diod.

Levá dioda signalizuje (zeleně nebo červeně) 
stav zdroje (napájecího zdroje nebo akumul. 
baterií), pravá pak stav akumulátorových baterií 
při jejich dobíjení.

Umístění  ostatních ovládacích prvků a volba 
terapeutických režimů zůstává zachována tak, 
jak je popsána v přiložené uživatelské příručce.

Signalizace kapacity akumulátorů v %Signalizace kapacity akumulátorů v %

Signalizace Kapacita

100 až 30 %

30 až 20 %

20 až 10 %

10 až 0 %

Popis přístroje:

Indikace kapacity akumulátorových 
baterií v aplikačním režimu
Biostimul s typovým označením BS 303 nově 
obsahuje Li - ion akumulátory s kapacitou cca 
1.750 mA, což  umožnilo prodloužit průměrný 
celkový  aplikační  čas na jedno úplné nabití o 
cca 100 %, oproti typu BS 302.

Zbývající kapacitu akumulátorových baterií 
signalizuje levá dioda, a to zeleným nebo 
červeným svitem (kontinuálním nebo pulzním) – 
viz tabulka. 

Bateriový režim

Signalizace kapacity akumulátorů v %Signalizace kapacity akumulátorů v %

Signalizace Kapacita

méně než 33 %

33 až 66 %

66 až 99 %

100%

Indikace kapacity akumulátorových 
baterií v nabíjecím režimu
Celkový  nabíjecí  čas plně vybitých je u LI  - ion 
akumulátorových baterií při použití doporuče-
ného síťového zdroje cca 4,5 - 5 hod. Při 
současné aplikaci a dobíjení se č as nabíjení 
přiměřeně prodlouží.

Zbývající  dobu nabíjení  akumulátorových baterií 
signalizuje pravá dioda, a to žlutým nebo 
zeleným svitem (kontinuálním nebo pulzním) – 
viz tabulka.

Bateriový režim


