Korte gebruiksaanwijzing van de Kronos S 18 autoclaaf
Vul de autoclaaf met gedemineraliseerd water. Plaats de siliconen slang op de vulnippel aan de
bovenzijde achter de deur en hang de slang in de jerrycan. Druk vervolgens de knop pomp ( 6.2) in
op de voorzijde van de display, de pomp begint het water op te zuigen uit de jerrycan, deze stopt
automatisch na 2 minuten of als de schoonwatertank vol is. Als de pomp gestopt is en de het
symbool van de schoonwatertank (6.3) komt niet in beeld druk dan de pompknop nogmaals in.
Met de select knop ( 6.2) op de voorzijde van de autoclaaf kiest u het gewenste programma. Bij
verpakte roestvrijstalen producten kiest u massief verpakt 134 graden. Bij niet verpakte
roestvrijstalen producten kiest u massief onverpakt 134 graden.
Als u de materialen in de autoclaaf geplaatst heeft sluit u de deur door deze aan de rechterzijde
stevig dicht te drukken, deze sluit dan automatisch.
Druk vervolgens op de knop start (6.2) en het programma begint automatisch. Tijdens het
programma maakt de autoclaaf diverse geluiden, dit is normaal.
Aan het eind van de sterilisatie komt er een print uit de autoclaaf die aangeeft dat het proces oké
is. Door op de knop deur (6.2) te drukken gaat deze weer open. Deze knop werkt alleen als de
autoclaaf niet aan het steriliseren is.
Als de autoclaaf het symbool aangeeft dat de vuilwatertank vol (6.3) is dient deze geleegd te
worden daar anders de autoclaaf niet start. U leegt de vuilwatertank door de siliconenslang op de
onderste nippel te plaatsen en deze in te drukken. BELANGRIJK! Vergeet niet de nippel voor het
laten leeglopen van de vuilwatertank weer uit te trekken na gebruik, daar anders de autoclaaf gaat
lekken tijdens het autoclaveren.
Het is aan te bevelen om tijdens het vullen van de schoonwatertank met gedemineraliseerd water,
meteen de vuilwatertank van de autoclaaf leeg te laten lopen. Dit beperkt het aantal handelingen.
Voor de symbolen kunt u kijken in het boekje hoofdstuk 6.2 en 6.3.
Het is van belang dat het materiaal wat in de autoclaaf gaat altijd zeer goed gereinigd en droog is.
Wanneer u verpakte materialen in de autoclaaf plaatst dient dit zo min mogelijk op elkaar
geplaatst te worden, zodat er rond het materiaal voldoende ventilatie is.
Mocht er een storing zijn dan geeft de sterilisator een foutmelding. U kunt in de handleiding zien
wat de foutmelding betekend. In de meeste gevallen kunt u de autoclaaf zelf resetten.

Het is bijzonder belangrijk dat u nooit de autoclaaf uitschakelt tijdens het
sterilisatie proces.
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De sleutel komt in beeld nadat het programma is begonnen en de
autoclaaf vergrendeld is.
Dit icoon geeft aan dat het programma is gestart, de pijltjes draaien rond.
Dit icoon geeft aan dat het printerpapier op is of dat de printer niet goed
afgesloten is. De autoclaaf maakt het programma wel normaal af.

S

Dit icoon geeft aan welk type autoclaaf u heeft.
Softwareaansluiting voor USB, zie uitgebreide handleiding.

Dit icoon geeft aan dat de schoonwatertank leeg is, er kan geen
programma gestart worden. Vul de schoonwatertank met
gedemineraliseerd water.
Dit icoon geeft aan dat de schoonwatertank vol is.
Dit icoon geeft aan dat de vuilwatertank vol is, er kan geen programma
gestart worden. Leeg de vuilwatertank.

DISPLAY

DEUR
Met deze knop kunt u de deur
openen aan het einde van het
programma.

SELECT
Met deze knop kunt u het gewenste
programma instellen. Deze knop
kunt u ook gebruiken om het
GEBRUIKSMENU te selecteren
POMP
Gebruik deze knop om de tank te
vullen met water. Deze schakelt
automatisch uit als de tank vol is of
na 2 minuten. Als het icoon niet
verschijnt, kan de knop nogmaals
ingedrukt worden.
START/STOP
Start het programma. Als u de knop
tijdens een programma langer dan 1
seconde ingedrukt houdt, dan stopt
u hiermee het programma.

