Vejledning til Autoklave PBI Auto Timo 23 L
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Dette er ikke en fuldstændig vejledning til autoklaven
men et supplement til den vejledning, som sidder på
autoklaven.
• Låget åbnes ved at dreje at dreje de to sorte håndtag på låget (ikke dem på selve autoklaven) ”ca.
10 minutter baglæns”. Håndtagene på hhv. låget
og autoklaven er nu forskudt i forhold til hinanden.
Låget kan herefter løftes af. Drejes på igen efter
samme princip.
• Før du bruger autoklaven første gang, skal du
vaske gummiringen (sidder rundt langs kanten af
låget) og sikkerhedshætten (lille sort gummiprop
som sidder foran manometeret i låget) af i varmt
sæbevand. Aftør også autoklaven indvendig med
en klud opvredet i varmt sæbevand. Dette gøres
for at fjerne evt. olierester og snavs, så det ikke
brænder fast og afkorter delenes holdbarhed.
• Tænd autoklaven ved at trykke den grønne knap
til højre for displayet om på 1 (lyser nu) og tryk den
sorte knap til venstre for displayet ind for at tænde
displayet.
• Autoklaven er programmeret til at køre 15 min ved
121 ˚C. Vil du benytte dette program, trykker du
bare start/stop knappen ind, og autoklaven går
i gang. Husk at tilsætte vand så varmelegemet i
bunden dækkes inden start.

• Når du trykker frem gennem mulighederne vha.
enter-knappen er det ikke muligt at bakke, hvis du
kommer for langt. Så er du nødt til at tage en omgang mere. Autoklaven fortæller ikke at den har
gemt dine indtastninger, men går blot videre, når
du trykker enter for at gemme.
• Når du har startet autoklaven ved at trykke på
start/stop knappen, kan du kun se, at den kører ved, at temperaturen inde i autoklaven (vises
øverst i displayet) begynder at stige. Trykken begynder først at stige omkring de 100 ˚C og stiger til
ca. 10-15 psi. Opvarmningen tager ca. 30-45 min
alt efter vandmængden. Efterhånden som temperaturen stiger, begynder autoklaven at presse
vanddamp ud gennem ventilen bag manometeret.
Denne lukker til, når trykket begynder at stige og
nu lukkes dampen ud gennem den anden ventil
– med den sorte løstsiddende hætte (skal sidde
løs) til venstre for manometeret - med en lyd som
minder lidt om et lokomotiv.
• Når programmet er kørt til ende, bipper autoklaven højt for at signalere, at den er færdig og slukker selv. Den er ca. 4-5 timer om at køle ned, så
låget kan åbnes.
Er der problemer med, at timeren ikke kan indstilles,
kan det følgende muligvis løse problemet:

Vil du ændre på steriliseringstemperaturen og/eller
-tiden gøres følgende:

• Tænd for autoklaven og se hvad der står på nederste linje i displayet.

• Temperaturen: Bemærk at der på autoklaven står
”press enter 4 times”, men ved det udskydes starten blot. Det er en delay funktion.
Tryk i stedet 5 gange på enter-knappen til der står
SP 1 i displayet. Sæt temperaturen til den ønskede temperatur ved hjælp af piletasterne og tryk
enter. Nu er denne temperatur gemt, så næste
gang du benytter autoklaven er det med denne
steriliseringstemperatur.

• Hvis der står OFF, gå videre til pkt. 4.

• Tiden kan ændres ved at trykke 7 gange til der
står T in 1 i displayet. Nu kan steriliseringstiden
ændres ved at trykke på piletasterne. Tryk på
enter og tiden er gemt. Næste gang du benytter
autoklaven vil det være med denne steriliseringstid.
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• Hvis der står noget andet end OFF, så tryk gentagne gange på start/stop knappen indtil der står
OFF på den nederste linje i displayet.
• Tryk på enter knappen indtil der står nnn på den
nederste linje og tjek, hvad der skrevet på den
øverste linje.
• Hvis der står OFF, så gå til punkt 7.
• Hvis der står ON, så tryk piletasterne op eller ned
indtil nummeret 3 vises i displayet og tryk enter.
• Tryk enter indtil SP1 vises i displayets nederste
række. Nu er det muligt at indstille timeren til det
ønskede tidsrum.
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