Autoclaaf Quick Start
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Gebruik van de autoclaaf.
1. Haal de binnenpan uit de buitenpan en zet de te reinigen producten
goed ingepakt op de zeef in de binnenpan.
2. Vul de buitenpan met 1½ liter kraanwater en zet de binnenpan
terug.
3. Zet de deksel op de pan en draai de vleugelmoeren gelijkmatig
vast. Gebruik niet de sleutel maar draai ze stevig, handvast aan.
4. Zet de veiligheidsklep rechts van de meter omhoog. Stop de stekker in het stopcontact. Stel de
thermostaat in op de hoogste stand. Dit komt
overeen met 0,14 mPa, de juiste druk/temperatuurcombinatie om te autoclaveren.

5. Zet de ‘PRE-HEAT’ schakelaar aan. Na enige tijd zal er uit de opgestaande veiligheidsklep wat water en stoom gaan sputteren. Zet
de veilgheidsklep nu omlaag (let op: kan warm zijn!).
De temperatuur/druk loopt nu op.

6. Stel, terwijl de meter oploopt, alvast de
gewenste reinigingstijd in. Doe dit door de
‘TIMER’ knop eerst naar de gewenste tijd te
draaien (met de klok mee), vervolgens ruim
tien minuten door te draaien en daarna tegen
de klok in weer op de gewenste tijd te zetten.
Het is een mechanische timer, u windt deze
zodoende als het ware op.
7. Als de meter een stukje in het rode gebied
is beland zal de veiligheidsklep openspringen.
Dit gaat met enig geraas gepaard en is normaal gedrag. Niet schrikken!
Schakel nu de ‘PRE-HEAT’ knop uit en zet de ‘TIMER’ knop aan.
LET OP: de timer is mechanisch en kan dus al enkele minuten terug
zijn gelopen. Controleer of hij nog op de gewenste tijd staat.
8. De tijd loopt nu af, na de ingestelde tijd zal een alarmtoon klinken.
De thermostaat is uitgeschakeld en de temperatuur (en dus druk) zal
dalen. Het proces is beëindigd. Schakel de timer uit, haal de stekker
uit het stopcontact en laat de pan afkoelen. HOU ER REKENING
MEE DAT HET WATER NU NOG RUIM 100ºC IS EN ONDER
HOGE DRUK STAAT!

•

DIT APPARAAT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN DOOR
(OF ONDER STRIKT TOEZICHT VAN) GEKWALIFICEERD
PERSONEEL

•

PLAATST DIT APPARAAT OP EEN STABIELE EN
WARMTEBESTENDIGE ONDERGROND

•

HOU VOLDOENDE RUIMTE RONDOM HET APPARAAT VRIJ,
ZORG DAT NIEMAND ER ONGEWILD TEGENAAN KAN STOTEN

•

VUL DE KETEL UITSLUITEND MET WATER. DIT MAG
GEWOON LEIDINGWATER ZIJN

•

GEBRUIK ALLEEN HET MEEGELEVERDE NETSNOER

Telefoon: +31 (0)418 575080
www.vosinstrumenten.nl
info@vosinstrumenten.nl

