
BRUKSANVISNING AUTOKLAVE 

 

Frontpanelet er utstyrt med brytere, signallamper og 3 display. 

Et lett trykk på bryterne aktiverer en funksjon. 

 

3 displayer som viser:  Tid(øverst), Temperatur(i midten) og Trykk(nederst)   

  Det øverste displayet angir også alarmer når alarm led lyser.  

4 signallamper øverst på frontpanelet viser hvor langt steriliseringsprogrammet er kommet! 

VACUUM – STERILIZE(ca. 5 min.) – DRY(ca.10 min.)– READY(ferdig). 

Signallampe H2O max/min: Lyser og angir maks eller min. nivå i vanntanken. 

Signallampe H2O max: Lyser når vanntanken for ”brukt” vann er full og må tømmes. Koble 

«hurtigkoblingen» på medfølgende slange til uttaket merket «Waist Water» nederst på fronten og la 
vannet renne ned i f.eks. en bøtte. 

Signallampe for valgt program:   1 – 2 – F – S – BOWIE & DICK     

    markerer valgt program. 

ENKEL PROSEDYRE: 

Trykk “POWER”; Autoklaven aktiveres, automatisk selvtest utføres og forvarming av 

steriliseringskammeret starter. 

Trykk 1;  Program 1 er nå valgt!                             

Sterilisering v/min. 134C i ca. 5 minutter, displayet teller ned til 0. 

  NB! Pakkede instrumenter legges med papirsiden opp!!  

 

Trykk START/STOP; Denne knappen starter det valgte programmet, kan også trykkes 

på dersom valgt program ønskes avbrutt. 

  Ved fullført steriliseringsprogram må denne knappen trykkes på før 
dørhåndtaket åpnes! 

  Om en alarm inntreffer må denne knappen trykkes på før døren 
kan åpnes!! 

NB!! Sjekk ALLTID maskinen 30 minutter etter start!  

  Dersom prosessen ikke er ferdig må en regne seg frem til hvor mange minutter 
som gjenstår og så foreta en ny sjekk. Godset taes ut når lampen lyser grønt.

 
 NB!!Dersom godset ikke taes ut innen 30 min.    
 etter fullført program må godset pakkes på nytt   
 og programmet må gjentas!!! 

Stand by/»dvale»;  Maskinen slår seg automatisk av 30 minutter etter endt sterilisering.   

  Trykk Power-knappen, maskinen gjør en ”auto test” før dør kan  åpnes. 

Bowie & Dick test: 

Testen utføres når maskinen er skrudd på og er klar. Legg inn Bowie & Dick test i kammer, hold inne 
test knapp og trykk Start/Stop. Maskinen starter da 3 vakuum pulser, en temperatur på 134°C og en 
tid på 3,5 min. 



 

   

 

Eksempel på riktig plassering: 

 

 

 

Papir skal alltid vende opp. 

 

Pass alltid på at pakkene ikke legges 

over hverandre. 


