
                                     

Steril+++ Kvartsi-sterilisaattori

Tutustu käyttöohjeisin huolellisesti ennen laitteen käyttöä.

• Tutustu käyttö ja turvallisuusohjeisiin ennen laitteen käyttöä. Valmistaja ei vastaa vahingoista, 
jotka aiheutuvat laitteen ohjeiden vastaisesta käytöstä.
• Tästä ohjeesta löydät tarvittavat tiedot laitteen käyttöönotosta, käytöstä ja puhdistamisesta.
• Varmista laitteen ohjeiden mukainen käyttö, säilytä tämä tiedote.
• Älä käytä laitetta ohjeiden vastaisesti.
• Paketin avaamisen jälkeen, tarkista laitteen kunto mahdollisten vaurioiden varalta. Älä jätä 
pakettia lasten ulottuville.
• Käsittele laitetta varoen. Jos laite kolahtaa kovaa tai putoaa, tarkistuta laitteen kunto 
ammattilaisella ennen seuraavaa käyttöä.
• Noudata seuraavia ohjeita kaikkien sähkölaitteiden käsittelyssä:
  ◦ älä koske laitteeseen märillä tai kosteilla käsillä
  ◦ älä käsittele laitetta paljain jaloin
  ◦ älä koskaan jätä laitetta lasten ulottuville
• Kytke laite virtapistokkeeseen vain, jos virransyöttö vastaa laitteen vaatimuksia.
• Älä koskaan käytä kulunutta tai vaurioitunutta virtajohtoa. Jos virtajohto vaurioituu, huollata laite 
ammattilaisella.
• Sammuta laite aina, kun se ei ole käytössä. Säilytä lasten ulottumattomissa. 
• Sammuta ja irrota virtapistoke ennen laitteen puhdistamista.
• Mahdollisen vian ilmetessä, ota yhteyttä laitteen maahantuojaan, Sky Group Finland Oy.
• Älä anna laitetta lasten käytettäväksi. Älä jätä laitetta lasten ulottuville.

Erityistiedot:

• Laite on valmistettu laadukkaista materiaaleista noudattaen hyvää työtapaa. Laite noudattaa 
2006/95/EC ja 2004/108/EC direktiivejä.
• Älä altista laitetta herkästi syttyville kaasuille tai alkoholeille.
• Laite on tarkoitettu ainoastaan metallisten instrumenttien ja työvälineiden sterilointiin.
• VAROITUS: Älä käytä laitetta ilman kvartsipalloja, älä täytä astiaa vedellä.



Käyttö:

• Lisää kvartsipallot laitteen mukana tulevaan metalliastiaan ja käynnistä laite virtakytkimestä
• Aseta termostaatti maksimiin ja lämmitä 45 minuuttia, lämmityksen jälkeen aseta termostaatti 
kohtaan 16 optimaalisen sterilointitehon ylläpitämiseksi
• Pese steriloitavat välineet huolellisesti ja varmista, että instrumentit ovat puhtaita ja kuivia
• Aseta puhtaat instrumentit sterilointiastiaan kauas toisistaan, älä täytä sterilisaattoria 
instrumenteilla ylikuumentumisvaaran vuoksi
• Steriloi instrumentteja 20 – 30 sekuntia, erittäin kuuma lämpötila steriloi välineet nopeasti ja 
hellävaraisesti
• Käytä lämmönkestäviä käsineitä tai apuvälinettä poistaessasi kuumia välineitä sterilisaattorista
• Säilytä steriloidut instrumentit asianmukaisesti pakattuina
• Kvartsipallojen lämmönjohtokyky heikentyy hiljalleen ajan kanssa, vaihda kvartsipallot uusiin 
noin 4 kuukauden välein

Tekniset tiedot:

• Malli: Kvartsi-sterilisaattori
• Virta: 220-230 V, 50/60 Hz
• Teho: 100 W
• Paino 0.87 kg
• Koko: 180 x 176 x 176 mm

Puhdistaminen:

• Irrota virtajohto ennen laitteen puhdistamista
• Anna laitteen jäähtyä ennen puhdistamista
• Älä käytä liuottimia tai voimakkaita puhdistusaineita laitteen rungon puhdistamiseen.
• Pyyhi laitteen runko kostealla liinalla.

                    Symboli merkitsee, ettei laitetta saa heittää talousjätteisiin. Toimita laite sähkö- ja elektroniikkalaitteiden keräyspisteeseen. 
                         Oikeaoppinen käsittely edesauttaa ympäristön ja ihmisterveyden suojelua ja välttää vahinkoa ympäristölle. Käänny tarkempia tietoja 
                         varten paikallisen kunnan viranomaisten puoleen.

Maahantuoja:
Sky Group Finland Oy
Helsinki, Y: 1780012-7
+358 (0)9 72 77 250
info@skygroup.fi
www.skygroup.fi


