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POUŽITIE prístroja
Sterilizátor umožňuje sterilizáciu predmetov horúcim vzduchom.
Plne automatická činnosť prístroja je riadená mikroprocesorom,
ktorý udržuje požadovaný čas a teplotu sterilizácie. Sterilizátor
je vybavený časomierou, ktorá dovoľuje nastaviť čas trvania
sterilizácie do 240 min. a elektronickým termostatom, ktorým sa
dá nastaviť a udržiavať teplota v rozsahu 55 °C až 180 °C.
Užívateľ má možnosť vybrať si z dvoch vo výrobe nastavených
teplôt a časov sterilizácie. Stlačením tlačidla „TEMPERATURE 1“ sa
sterilizuje pri teplote 180 °C, stlačením tlačidla „TEMPERATURE 2“
sa sterilizuje pri teplote 120 °C. V obidvoch prípadoch je čas
sterilizácie 120 min.
Zariadenie je chránené proti prehriatiu bezpečnostným
havarijným termostatom, proti elektrickému skratu poistkou
2 A, pred nebezpečným dotykovým napätím ochranným
nulovaním. Teplota na povrchu nepresiahne 60 °C. Priebeh
sterilizácie je kontrolovaný v celom cykle, a teplota sa priebežne
zobrazuje na displeji. Stav zapnutia prístroja je signalizovaný
rozsvietením displeja. Čas nábehu požadovanej teploty
neprekračuje 35 min.
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OBSLUHA
1. Prístroj pripojte na sieť pomocou pohyblivého prívodu.
2. Zariadenie spustite sieťovým vypínačom na čelnej stene.
3. Displej začne ukazovať teplotu, obe signalizačné diódy svietia
na zeleno.
4. Vložte do sterilizátora predmety určené na sterilizáciu.
5. Pomocou tlačidiel „TEMPERATURE 1“ alebo „TEMPERATURE 2“
zvolte program sterilizácie. Stlačením tlačidla „TEMPERATURE 1“
sa naštartuje sterilizovanie pri teplote 180 °C, stlačením tlačidla
„TEMPERATURE 2“ sa naštartuje sterilizovanie pri teplote 120 °C.
Doba sterilizácie je v oboch programoch 120 min. Tieto teploty
sterilizácie a čas trvania sterilizácie sú naprogramované vo
výrobnom podniku. Môžete ich však upraviť podľa popisu
uvedeného v bode PROGRAMOVANIE. Ak chcete skontrolovať
nastavené parametre, postupujte podľa bodu PROGRAMOVANIE.
6. Pri tlačidle, ktoré ste stlačili, začne blikať oranžová signalizačná
dióda. Druhá signalizačná dióda sa vypne.
7. Počas blikania oranžovej signalizačnej diódy sa sterilizátor
nahrieva na požadovanú teplotu.
8. Po nahriatí signalizačná dióda prestane blikať a začne trvalo
svietiť na oranžovo. To znamená, že naprogramovaná teplota
bola dosiahnutá a zapína sa časovač. Začína sa samotný čas
sterilizácie podľa naprogramovanej dĺžky.
9. Počas sterilizácie svieti oranžová signalizačná dióda. Displej
zobrazuje teplotu vnútri vaničky sterilizátora.
10. Po ukončení sterilizácie zapípa bzučiak a obe signalizačné
diódy začnú svietiť na zeleno.
11. Vysterilizované predmety môžete vybrať, ale pozor, ešte sú
horúce! Aktuálnu teplotu v sterilizátore zobrazuje displej.
12. Môžete vložiť nové predmety a cyklus opakovať.


13. Po ukončení práce sterilizátor sieťovým vypínačom vypnite.
Poznámka:
Ak by sa z nejakých dôvodov výhrevné teleso nevyplo, a teplota
by dosiahla 210 °C, havarijný termostat odpojí zariadenie od
elektrickej siete. Znovuuvedenie sterilizátora do prevádzky
je možné až po znížení teploty. Musíte odpojiť sterilizátor od
elektrickej siete, odskrutkovať čierny kryt havarijného termostatu
umiestneného nad elektrickým prívodom a zatlačiť červené
tlačidlo tepelnej poistky. Ináč by bol sterilizátor stále odpojený
od elektrickej siete.
Ak po zapnutí vypínača displej sterilizátora nesvieti, skontrolujte:
1.poistku, ktorá je v prívodnej zásuvke;
2. či nevypol havarijný termostat. Odskrutkujte čierny kryt na
zadnej strane a zatlačte červené tlačidlo.
PROGRAMOVANIE
1. Zapnite sieťový vypínač. Displej ukazuje teplotu vo vaničke.
Obe signalizačné diódy svietia trvalo na zeleno.
2.Stlačte tlačidlo „SET“, na displeji sa objaví „Pro“ a obe signalizačné
diódy blikajú na zeleno.
3. Stlačte tlačidlo „TEMPERATURE 1“ alebo „TEMPERATURE 2“
podľa toho, ktorú teplotu a čas chcete zmeniť. Signalizačná dióda
pri programovanom čase bliká na zeleno, druhá svieti trvalo na
zeleno, bzučiak zapípa a na displeji sa objaví naprogramovaný
čas trvania sterilizácie v minútach.
4. Šípkami môžete nastaviť požadovaný čas trvania sterilizácie.
Nastavenú hodnotu potvrďte stlačením tlačídla „SET“.
5.Po tomto stlačení bliká signalizačná dióda na oranžovo, druhá
svieti trvalo na oranžovo, bzučiak zapípa a na displeji sa objaví
naprogramovaná teplota sterilizácie v °C.


6. Šípkami môžete nastaviť požadovanú teplotu sterilizácie.
Nastavenú hodnotu potvrďte tlačidlom „SET“.
7.Po potvrdení tlačidlom „SET“ svietia obe signálky na zeleno
a displej ukazuje teplotu vo vaničke. Zariadenie je pripravené na
sterilizáciu.
Príklad:
Požadujeme, aby sa po stlačení tlačidla „TEMPERATURE 1“ spustila
sterilizácia pri teplote 180 °C, na 120 min. a pri stlačení tlačidla
„TEMPERATURE 2“ spustila sterilizácia pri teplote 120 °C na 240 min.
Postupne stláčajte:
SET / TEMPERATURE 1 / šípkami 120 / SET / šípkami 180 / SET /
TEMPERATURE 2 / šípkami 240 / SET / šípkami 120 / SET.
ÚDRŽBA
Čistiť bežnými čistiacimi prostriedkami na antikorovú oceľ.
Čistiace prostriedky nesmú obsahovať organické rozpúšťadla
alebo žieraviny. Po očistení povrchy osušte suchou tkaninou.
Parametre regulátora
Parameter

Možný rozsah

Firemné
nastavenie

TEMPERATURE 1

55 °C až 200 °C
1 – 240 min.

180 °C
120 min.

TEMPERATURE 2

55 °C až 200 °C
1 – 240 min.

120 °C
120 min.

–––

alarmový signál – chybná sonda


TECHNICKÉ PARAMETRE
Príkon 	320 W
Napájanie
230 V/50 Hz
Prúd
1,4 A
Regulačný rozsah
od 55 °C do 200 °C
Nastavenie havarijného termostatu
210 °C
Rozsah nastavenia času
od 1 min. do 240 min.
Vonkajšie rozmery (š x h x v)
440 x 240 x 215 mm
Vnútorný objem	3,8 l
Vnútorné rozmery (š x h x v)
290 x 140 x 95 mm
Hmotnosť
5,5 kg
Krytie
IP 22
PRÍSLUšENSTVO
Pohyblivý sieťový prívod.
Kovový rošt.



ZÁRUČNÉ PODMIENKY
Záručná doba na prístroj je 24 mesiacov odo dňa predaja. Záruka
sa vzťahuje iba na skryté chyby a poškodenia zjavne nezavinené
kupujúcim. V záručnej dobe Vám bude prístroj opravený alebo
vymenený bezplatne. Prístroj treba zasielať na opravu vždy iba
s riadne vyplneným záručným listom. Po záručnej dobe Vám
prístroj bude opravený podľa cenníka opráv a náhradných
dielcov, ktorý Vám na požiadanie zašleme.
Servis
Záručný a pozáručný servis zabezpečuje:

Ser vis tlakomerov, TENS, fonendoskop ov
a os tatných zdravotníck ych p omôcok
Adresa servisu: Cukrová 6, 811 08 Bratislava
Telefón: 02/5273 1103, mobil: 0903 889 116
Otváracie hodiny: pondelok až piatok 10.00 – 17.00
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