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PRZYGOTOWANIE DO PRACY

1. Wypełnić pojemnik sterylizatora kwarcowymi kulkami do poziomu ok. 1
cm poniżej górnej krawędzi.

2. Włożyć wtyczkę do gniazdka sieciowego (220V; 50Hz) z uziemieniem.
3. Włączyć zasilanie "ON". Nad włącznikiem zapali się lampka koloru

czerwonego.
4. Odczekać ok. 15-20 min. W tym czasie lampka zmieni kolor na zielony,

a temperatura wewnątrz komory sterylizacyjnej osiąnie 240°C.
5. Wstępnie przygotowane (tzn. umyte, oczyszczone i zdezynfekowane)

narzędzia przeznaczone do sterylizacji należy umieścić w komorze.
Czas sterylizacji 60s.

Uwaga!  Jeżeli narzędzia zostały umieszczone w sterylizatorze, a
kolor lampki zmienił się na czerwony (tzn. że temperatura jest niższa
niż 240±5°C) narzędzia należy przetrzymać przez 60s licząc od
momentu zapalenia się lampki w kolorze zielonym. Aparat nie mo że być
stosowany do sterylizacji sprz ętu posiadaj ącego wewn ątrz światło.

KONSERWACJA

-  Czyszczenie przeprowadza się po odłączeniu aparatu od sieci.
- Aparat nie wymaga specjalnych zabiegów konserwacyjnych poza
okresowym czyszczeniem obudowy miękką szmatką lekko zwilżoną w
wodzie, bez użycia rozpuszczalników typu aceton, tri itp.
-  Kulki szklane nie wymagają czyszczenia. W razie zabrudzenia można je
umyć na sitku przy pomocy wody bieżącej i detergentów.

UWAGI DOTYCZĄCE BEZPIECZNEGO UŻYTKOWANIA

•  Wtyczkę sieciową włączać do gniazda z bolcem uziemiającym.
•  Lampka kontrolna wskazuje, że urządzenie jest włączone do sieci.
•  Aparat poddany silnemu udarowi np. upadkowi, uderzeniu powinien

być oddany do producenta w celu przeglądu.
•  Jeżeli przewód zasilający ulegnie uszkodzeniu, należy go wymienić w

zakładzie serwisowym na nowy, tego samego typu.
•  Dokonywanie samodzielnych przełączeń w aparacie i zmian w

układzie jest zabronione.
•  Otwieranie aparatu lub zniszczenie plomby jest równoznaczne z utratą

gwarancji, a producent nie bierze odpowiedzialności za prawidłowe i
bezpieczne działanie urządzenia.
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STERYLIZATOR  KULKOWY  SR01

INSTRUKCJA DLA UŻYTKOWNIKA

Sterylizator SR01 (Nr kat. 10401) jest aparatem elektronicznym służącym do
szybkiej sterylizacji igieł, cążek i innych drobnych narzędzi metalowych w
temperaturze 240°C. Szklane kulki (Nr kat. 00401) utrzymują narzędzia w
żądanym położeniu.

 Element grzejny wraz z elektrycznym układem stabilizacji pozwala zachować
stałą temperaturę w czasie pracy, przy niewielkim zużyciu energii.

Dane techniczne:

Zasilanie                   230V,50Hz

moc pobierana          150W

temperatura pracy     240 ±5°C

wymiary obudowy:

    - średnica              130 mm

         -  wysokość            150 mm

wymiary komory sterylizacyjnej:

    - średnica               40 mm

    - wysokość             80 mm

ciężar                         1kg

UWAGA!!! WYSOKA TEMPERATURA! TRZYMA Ć Z DALA  OD

ŚCIAN I MATERIAŁÓW ŁATWOPALNYCH!

Opinia PZH dotycząca skuteczności sterylizacji - nr HB(389)94.


