СТАР НEЙЛЗ - БЪЛГАРИЯ ООД
ИНСТРУКЦИЯ
за употреба на уред
Стерилизатор 8 кварцов за мет. инструменти

ТЕЛ. 032/622968

DZY9008A

За да работи уреда по най-добрия начин, ви препоръчваме да прочетете това
ръководство за употреба внимателно, преди да го инсталирате и да работите с него.
Разбирането и спазването на правилния процес на работа значително ще удължи
ефективността на уреда.
Този уред се използва за стерилизация на метални инструменти с висока температура – 200 ◦C.
1. Технически характеристики:
АС 220-240 V/50Hz, 75 W.
Размери – диаметър16.5 см и височина 16.5 см, за вътрешния работен корпус 4.3/4.3/8 см,
тегло 0.850 кг.
Работния резервоар на уреда е от неръждаема стомана.
2. Начин на работа:
 преди да включите уреда към главната мрежа, проверете дали техническите му
характеристики отговарят на тези на електрическата мрежа.
 поставете уреда на равно, стабилно и сухо място.
 отворете капака и изсипете кварцовите кристали в резервоара, като те не трябва да
заемат повече от 80 % от обема. Затворете капака преди да включите уреда.
 свържете уреда в захранването, натиснете червения бутон на І, индикатора за
температурата светва в червено и тогава започва нагряването на кристалите.
 когато след 10-12 минути работната температура достигне до 200◦C индикатор спира да
свети и нагряването спира. Вдигнете капака и поставете вертикално инструментите,
който желаете да стерилизирате, като предварително сте ги изплакнали с вода и сапун
и сте ги подсушили.
 след около 20-30 секунди с подходящи ръкавици, без да докосвате кристалите или
корпуса, извадете инструментите и затворете капака. Когато температурата стане пониска светва червения индикатор и нагряването започва отново.
3. Предпазни мерки:
 почистването на външния корпус на уреда да става редовно с мека памучна кърпа, леко
напоена с дезинфектант. За почистване не са подходящи агресивни или разтварящи
почистващи средства и шкурки! Преди да започнете почистването, изключете апарата
и го оставете да изстине.
 уреда трябва да се ползва само на подходящо сухо, равно и стабилно място.
 когато приключите с употребата на стерилизатора, изключете от главната мрежа.
 моля да се обърнете към съответния сервиз при проблеми с уреда. Всякакъв вид ремонт
да се извършва от съответните специалисти! Компанията производител не поема
отговорност за наранявания на персонала и за повреди на инструментите, получени в
случай на неспазване на инструкциите за употреба.
 да се пази от деца особено по време на работа!
 никога не включвайте и не ползвайте уреда без кварцовите кристали!
 не пипайте контейнера и кристалите по време или непосредствено след стерилизация,
главно за да избегнете инцидент и нежелани изгаряния!
 избягвайте попадането на вода или други течности в уреда!

