Instrukcja obsługi sterylizatora S-01

WPROWADZENIE
Sterylizator kulkowy S-01, z funkcją szybkiej i częstej sterylizacji, został zaprojektowany
specjalnie dla salonów piękności. Służy do sterylizacji sprzętu fryzjerskiego i kosmetycznego,
metalowych narzędzi i elementów itp.

ZASADY DZIAŁANIA
Zastosowanie szklanych kulek, które wolno oddają ciepło do otoczenia, wspomaga
utrzymanie właściwej temperatury dla procesu sterylizacji.
Po włączeniu urządzenia, wyświetlacz pokazuje „8.8” przez 5 sekund, następnie nic nie
wyświetla, a na koniec wyświetla „--„. Sterylizator jest gotowy do użycia.
Nacisnąć włącznik jeszcze raz. Pojawi się dźwięk brzęczka, a wyświetlacz pokaże „15”.
Rozpoczyna się proces nagrzewania. Po 15 minutach urządzenie osiąga odpowiednią
temperaturę i jest gotowe do sterylizacji. Po 40 minutach urządzenie osiąga najwyższą
temperaturą dla procesu sterylizacji.

ZASADY OBSŁUGI
1. Włączyć urządzenie (zapala się lampka kontrolna). Nacisnąć włącznik ponownie (pojawia
się dźwięk brzęczka). Rozpoczyna się proces nagrzewania.
Używane po raz pierwszy urządzenie potrzebuje 15 minut na rozgrzanie. Wyświetlacz
pokazuje „15.” (fot. 1). Od tego momentu włącznik jest zablokowany i nie może być użyty.

2. Po nagrzaniu urządzenie jest gotowe do sterylizacji (trójkrotnie pojawia się dźwięk
brzeczka). Wyświetlacz pokazuje „00” (fot. 2). Nacisnąć włącznik w celu rozpoczęcia
sterylizacji. Jednorazowo, urządzenie potrzebuje 20 sekund na sterylizację.
Po zakończeniu procesu trójkrotnie pojawia się dźwięk brzeczka. Sterylizator jest gotowy
do ponownego użycia i powtórnie wyświetla „00” (fot. 2).

3. Sterylizator posiada wbudowaną funkcję zabezpieczenia. Od momentu włączenia
zabezpieczenie na 8 godzin zapobiega nagrzewaniu się urządzenia. W tym przypadku
pięciokrotnie pojawia się dźwięk brzęczka, a wyświetlacz pokazuje „- -„ (fot. 3).
Jeśli licznik nie zatrzyma się po 8 godzinach, poczekać na zakończenie pracy
urządzenia. Po tym zabezpieczenie wyłączy proces nagrzewania.

4. Gdy po 8 godzinach wymagana jest dalsza praca urządzenia: włączyć sterylizator
i po 1 sekundzie zrestartować. Urządzenie ponownie potrzebuje 15 minut na rozgrzanie.

UWAGA
1.
2.
3.
4.
5.

Nie używać urządzenia w wilgotnych pomieszczeniach np. w łazience.
Umieścić urządzenie na płaskiej powierzchni w wietrzonych pomieszczeniach.
Przed sterylizacją oczyścić przygotowane metalowe narzędzia i elementy.
Codziennie po użyciu wyczyścić szklane kulki i wewnętrzny pojemnik.
Nie używać szklanych kulek, gdy nastąpiło ich uszkodzenie. Utrudni to czyszczenie
urządzenia.

OSTRZEŻENIE
1. Przed włączeniem zamocować szklane kulki.
2. Nie wolno okrywać włączonego urządzenia materiałem, plastikową torbą, itp.
3. Nie wolno sterylizować narzędzi nieodpornych na działanie wysokich temperatur
np. plastikowych noży.

