•
Prieš jungdami aparatą į elektros rozetę, patikrinkite, ar srovės charakteristikos atitinka tas, kurios parašytos
ant aparato. (Įtampa ir absorbuojama srovė). Žiūrėti 1 brėžinį.
•
Aparatą valykite drėgnu skudurėliu. Galima naudoti valiklį, bet jo sudėtyje neturi būti alkoholio ar acetono.
Tačiau prieš valydami įsitikinkite, ar prietaisas išjungtas iš elektros tinklo ir yra atšalęs. Žiūrėti brėžinį 2.
•
Norint pakeisti bet kurią vidinę dalį, arba jei buvo pažeistas elektros kabelis, kreipkitės į specializuotą ir
autorizuotą personalą.
•
Gamintojas atsiriboja nuo bet kokios atsakomybės, jei dėl instrukcijos neperskaitymo buvo sužaloti žmonės
ar padaryta žala daiktams.
•
Sterilizatorius atitinka CE standartus.
•
Prietaisas nėra skirtas naudoti vaikams ar žmonėms su fizine, jutimo ar protine negalia ar tokiems, kas nėra
susipažinę su prietaiso veikimo, nebent su priežiūra.
•
Vaikai net prižiūrimi su prietaisu turėtų elgtis atsargiai.

Bendrieji įspėjimai

Sveikiname! Profesionalus sterilizatorius, kurį nusipirkote, yra idealus prietaisas, kuris užtikrins Jūsų darbo įrankių
higieną. Kruopštus dizainas, saugos standartų atitikimas, naudojimo patogumas, šį prietaisą iškelia į priekį iš visų šio
sektoriaus produkcijos gaminių.

CERIOTTI karšto oro sterilizatoriaus CERE3107
NAUDOJIMO INSTRUKCIJA
Aparatas nėra pritaikytas naudoti su išoriniu laikmačiu arba atskira nuotolinio valdymo sistema.

IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ !!!

UAB „Krinona“ autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras
Neries krantinės 18, Kaunas
tel.: (8-37) 215104
www.krinona.lt

Kai kurios šildytuvo dalys gali būti perdirbamos.

• Naudokitės senų prietaisų pridavimo ir surinkimo būdais savo gyvenvietėje.

• Neišmeskite tokių prietaisų kartu su buitinėmis atliekomis.

Aplinkos saugumo užtikrinimui:

NEBENAUDOJAMŲ ELEKTRINIŲ PRIETAISŲ PAŠALINIMAS

A) Laikmatis
B) Termostato nustatymas
C) Dangtis
D) Kaitinimo įspėjamoji šviesa
E) Srovės įspėjamoji šviesa
F) Termometras
G) Rankena atidarymui
H) Kabliai krepšiui išimti

Brėžinio paaiškinimai:

• Prieš perkeldami aparatą į kitą vietą įsitikinkite, kad jis yra išjungtas iš elektros tinklo.
• ĮSPĖJIMAS: aparato paviršiaus temperatūra darbo metu įkaista. Nelieskite aparato dangčio ir krepšio darbo
metu. Taip išvengsite atsitiktinių nudegimų.
• Sterilizavimo metu dangtis visą laiką turi būti uždarytas.
• Kol aparatas veikia, neuždenkite angų, esančių aparato viršuje, skirtų oro cirkuliacijai, drabužiais servetėlėmis ir
panašiai.
• Į aparatą nedėkite jokių plastikinių, medinių ar kitų daiktų, išskyrus metalinius. Tik tokie gali atlaikyti
temperatūrą, nustatytą rankenėle „B“.
• Nepalikite darbo instrumentų aparato viduje ilgiau, nei trunka sterilizavimo procesas, kad jų nepažeistumėte.
• Darbo dienos pabaigoje ar tada, kai prietaisu nesinaudosite ilgą laiką, visada ištraukite elektros kištuką iš
rozetės.
• ĮSPĖJIMAS: sterilizavimo laikas yra grynai orientacinis.

Atsargumo priemonės

• Prijunkite prietaisą į elektros tinklą, atsižvelgdami į srovės charakteristikas. (Taip, kaip buvo rašoma dalyje
„Bendrieji įspėjimai“).
• Naudojant rankeną „G“, kuri yra prietaiso viršuje, atidarykite dangtį. Įdėkite įrankius, kuriuos sterilizuosite.
Uždarykite dangtį.
• Naudodamiesi rankenėle „A“ nustatykite kaitinimo laiką. Rankenėle „B“ nustatykite temperatūrą.
• Užsidegs dvi lemputės: įspėjančioji srovės „E“ ir kaitinimo „D“. Lemputė „D“ užges tada, kai bus pasiekta
rankenėle „B“ nustatyta temperatūra. Temperatūra, kuri yra nustatyta ar tuo metu yra pasiekta, bus rodoma
termometre „F“. Šioje stadijoje, kai nustatyta temperatūra yra pasiekta, iš naujo nustatykite kaitinimo laiką.
(Apytiksliai 30 minučių, priklausomai nuo to, kokią temperatūrą pasirinkote). Kol aparatas dirbs, rankenėlė „A“
suksis prieš laikrodžio rodyklę tol, kol pasieks nulinę poziciją. Tada aparatas išsijungs. Norint vėl įjungti aparatą, iš
naujo nustatykite laiką rankenėle „A“.
• Kai sterilizavimo laikas baigiasi, palaukite, kol temperatūra viduje sumažės. Patikrinkite termometrą „F“.
Naudodamiesi kablius „H“, kurie yra komplekte, pakelkite dangtį ir išimkite krepšį su darbo priemonėmis.

Naudojimo instrukcija

•

