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Скъпи потребители

Представяме Ви най-високия клас 
автоклав, произведен от нас! Моля 
попълнете потребителската 
регистрационна форма преди да 
използвате автоклава. Със записa 
Ви в нашия файл, ние ще можем да 
проследим автоклава, който Вие си 
закупувате и да Ви предоставим 
бърз и ефективен сервиз.
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Потребителска регистрация 
На надписа на задната табела на гърба на автоклава, Вие може да 

намерите номера на апарата, серийния номер и референтен номер.  

Моля проверете номерата  и  ги попълнете във формата. 

Модел: ……………………………………. 

Сериен номер:…………………………… 

Референтен номер:…………………….. 

*Преди да използвате автоклава, моля прочетете внимателно всички 
инструкции за употреба. Тази инструкция ще Ви помогне да 
разберете всички функции на автоклава до колкото е възможно.  

*Моля следвайте внимателно сервизните инструкции по време на  
ремонтите и профилактиките на апарата.  

*Моля запазете инструкциите за бъдещи справки. 

*При възникване на грешка по време на работата на апарата, 
моля свържете се с вашият гаранционен сервиз или доставчик. 
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ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

 

Моля преди да включите апарата в контакта 
да проверите дали напрежението в мрежата 
съответства на изписаното на плочката на 
задната стена на апарата. Ако напреженията 
не съвпадат има опасност от токов удар и/или 
пожар. 

 

 

Не пипайте с мокри или влажни ръце 
щепсела. 

 
 

Не поставяйте автоклава върху нестабилни 
мебели, подвижни масички, наклонени или 
клатещи се повърхности. 
 

 

Не покривайте или блокирайте вратата, 
вентилационните решетки или охлаждащите 
отвори. 

 

 

Не поставяйте тежки предмети или съдове с 
течности, които може да се разлеят върху 
апарата. 

 
 

Моля изключвайте апарата от контакта, ако 
не го ползвате продължително време (когато 
пътувате и т.н.) 
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ВНИМАНИЕ: 

 
АВТОКЛАВЪТ РАБОТИ  

САМО С ДЕСТИЛИРАНА ВОДА,  

АКО ИЗПОЛЗВАТЕ КАКВАТО И ДА 

Е ДРУГА ВОДА – ЧЕШМЯНА, 

ИЗВОРНА ИЛИ МИНЕРАЛНА, ЩЕ 

ПОВРЕДИТЕ АПАРАТА И ЩЕ 

ИЗГУБИТЕ ГАРАНЦИЯТА. 

 

 

ОТРАБОТЕНАТА (МРЪСНАТА) 

ВОДА ТРЯБВА ДА СЕ ИЗХВЪРЛЯ. 

НЕ СЕ ИЗПОЛЗВА ПОВТОРНО! 
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1. ОПИСАНИЕ И УПОТРЕБА 

Парните автоклави под налягане са разработени специално за да посрещнат нуждите от надеждна 

стерилизация на едри и дребни инструменти в медицински и дентални практики и болници и в 

лаборатории. С тях могат да работят лекари или лекари по дентална медицина или обучен помощен 

персонал под тяхно наблюдение. Автоклавът е с електронно управление и е лесен за употреба. На 

дисплея се показват в реално време данните за цикъла на стерилизация. Софтуерът, който управлява 

апарата осъществява самотестване на системите и предпазва от прегряване и свръхналягане и така 

осигурява надеждност на стерилизацията. Вградената кондензационна система за събиране на 

отработената пара и вода предпазва от разпръскването им в помещенията и поддържа апарата чист и 

безопасен. 

Парен автоклав с трикратно вакуумно изтегляне на въздуха 

Този апарат използва модерна технология на трикратно вакуумно изтегляне на въздуха от 

камерата и вакуумно подсушаване на инструментите. Тази технология позволява на парата да 

проникне дори и в инструменти с много тесни тръби и порести материали  като по този начин 

стерилизира дентални и хирургични инструменти, тъкани и др. автоклавируеми при 134 °C 

артикули. 
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2. СПЕЦИФИКАЦИИ 

Вътрешни размери на камерата: (диаметър х дълбочина):200mm x 358mm 

Захранване: Според указаното на плочката на гърба 
Температура/налягане на стерилизация 121° /(1.0-1.3) Bar (при норм. атм. налягане)/ 
1 3 4 ° / ( 2 . 0-2.4) Bar(при норм. атм. налягане) 
Забележка: показаните температура и налягане са по време на фазата на стерилизация. 
Стойностите варират при различно атмосферно налягане. 

Предпазител: T12A 

Обем на водния резервоар: 3.5 литра 

Работна околна температура: +5 °C   — +40 °C 

Работна относителна влажност: 30% ~ 75% 

Изображения: 

бутон 

опаковани 

бутон тестов 

цикъл 

внимание/ 

 

бутон 

СТАРТ/СТОП 

бутон 

извод  

устройство            

тип В 

бутон 

SELECT бутон STEP 
 

заземяване 

бутон 

подсушаване 

  

 

Стандартно атмосферно налягане: това е атмосферното налягане на морското равнище. Стойността му 
е  0.1Mpa=1000Hpa=1.0 Bar. Атмосферното налягане намалява с повишаване на надморската 
височина. 
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3. МОНТАЖ 

 

Автоклавът трябва да се монтира на подбрано място позволяващо 
минимум 10см пространство от всички страни и 20 см от горе. 
Вентилационните отвори отстрани и отзад трябва да бъдат свободни. 
Автоклавът трябва да се постави върху нивелирана повърхност.(Fig 3-1) 

 

 Внимание: 

Ако предната част е по-ниско апарата ще даде грешка 

Е3(непълно подсушаване). Проверете нивелацията на 

апарата. В комплекта има нивелир. 
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Подготовка на апарата преди 

употреба 

 
В долната вътрешна част на камерата 

ще видите филтъра(Fig3-3). След 

продължителна употреба сваляйте и 

почиствайте този филтър. Инструкция 

за това ще намерите на стр.24 

 

Преди употреба свържете апарата  

към електрическата мрежа чрез 

включения в комплекта кабел. 

Включете накрайника с дупки в 

гнездото на гърба на апарата, а другия 

край в контакта. ВНИМАНИЕ: 

контакта трябва да е с минимум 

1800VA мощност. Сега вече сте готови 

да използвате автоклава. 

 

 

ВНИМАНИЕ: контактът трябва да е с минимум 1800VA мощност. 

 

Забележка: Преди да започнете да използвате автоклава, може да 

проверите местното атмосферно налягане. Ако налягането е по-ниско от 

0.095 Mpa или надморската височина е по-голяма от 500 метра се свържете 

със сервиза за допълнителна информация.  
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4. КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ НА 12 L 
 

Контролен панел на 12L (Fig 4-1). 

1. Екран за налягането                   

Показва относителното налягане в 

камерата в реално време по време на 

цикъла. Единиците са Bar. 

2. Температура                                
Показва температурата в камерата по 
време на цикъла. Единицата е  °C. 

3 .  Екран за състоянието/Кодове за грешка 
Показва състоянието на автоклава. (Виж 

табл.за състоянието) /Кодовете  за грешка 

когато има звуков сигнал за грешка. При 

възникване на грешка се свържете с техник и 

съобщете кода за отстраняване на проблема. За 

справка погледнете таблицата с кодовете за 

грешка и начина за отстраняването им. 

Внимание: При възникване на грешка е 
най-добре първо да се свържете със 
сервиза. 

4.   Бутон „SELECT‖(ИЗБОР)          
Бутон за избор на програма. Използва се 
за избор на температурата. Изберете 
подходящата за заредените инструменти 
температура. Може също да изберете 
програма B

+
 за  стерилизация на памук и 

други порести материи. 

 

 

5. Бутон „PACKAGE‖ (ОПАКОВАНИ/НЕОПАКОВАНИ) 

Използва се за избор на опаковани и неопаковани инструменти. При избор на неопаковани 
има тристепенно вакуумиране, а при избор на опаковани се изпълнява  B-standard 
вакуумиране. 

6. Бутон „Test‖ 

С него се избира режим на тестване на апарата. При едно натискане индикатора  B&D се 
включва и се изпълнява съответната тестваща програма; при повторно натискане 
индикатора ‖Leak‖ се включва и се изпълнява програма за проверка за течове на камерата. 
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7. Бутон „DRY‖(ПОДСУШАВАНЕ) 

С него се избира цикъл за бърза стерилизация. С неопаковани инструменти можете да 
използвате бързия цикъл чрез еднократно натискане на бутона ―DRY‖ , индикатора свети. 
При употреба на автоклав  RUNYES, може да използвате тази опция за да съкратите 
времето за стерилизация. 

8. Бутон „STEP‖ 

Използва се в случай, че веднага след приключване на цикъла ще пуснете нов цикъл с нови 
инструменти. Ако индикатора свети, то след приключване на цикъла нагревателите ще се 
изключат преди да отворите вратата. Ако натиснете бутона индикатора ще загасне и 
нагревателите ще поддържат камерата топла и след като заредите и стартирате нов цикъл 
той ще бъде по- кратък поради скъсеното време за подгряване. 

9. Бутон „START/STOP‖ 

След като изберете необходимата ви програма натиснете този бутон за стартиране на 
цикъла. Ако го натиснете за 3 секунди преди фазата на изсушаване, цикъла на 
стерилизация ще бъде прекратен и ще се включи триминутно изсушаване. Ако сега 
натиснете този бутон пак, изсушаването ще спре. Ако натиснете бутона след 
изсушаването, цикъла ще спре веднага. 

10. Индикатор „WATER‖ 

Когато нивото на чистата вода спадне или не е източена мръсната вода,  индикатора се 

включва. 

11. Индикатор „READY‖  

Когато индикатора свети апарата, е готов и може да натиснете бутона „START/STOP― за 
начало на цикъла. 

12. Индикатор‖RUNNING‖  

Ако индикатора свети, значи цикълът за стерилизация работи нормално. 
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5. УПОТРЕБА НА STE 12 L 
 

Моля свържете захранващия кабел преди да включите автоклава. Натиснете главният бутон 
в десният долен ъгъл на предния панел (зад капачето под дисплея). Лампичката 
индикираща, че автоклава е включен ще светне. Тя ще индикира Ld когато премине 
прегледа. 

5.1 Наливане на вода в автоклава 
Налива се вода, когато нивото  е по-ниско от най-ниското отбелязано на автоклава. Когато 
автоклава е включен изберете програма за стерилизация, лампата за нивото на водата може да 
свети докато се чува алармен сигнал. В този момент трябва да допълните резервоара за водата. 
Моля, отворете резервоара за вода и налейте вода в него. Наблюдавайте внимателно нивото на 
водата докато я наливате в резервоара, когато наближи червеният маркер трябва да спрете. 
Внимание: Индикатора за вода свети и когато не е източен резервоара за мръсна вода! 

 

 
 

 

  

1).Използва се само дестилирана вода. 
2). Не накланяйте автоклава, когато в резервоара има вода. 
3). Препоръчваме резервоарът за мръсна вода да се източва често (независимо дали датчика е 
сигнализирал). Препоръчваме резервоара за мръсна вода да се източва при всяко пълнене на 
резервоара за чиста вода.  



 

14 
 

 

5.2 Стартиране на цикъл. Когато 

индикатора за водата угасне, автоклава 

може да бъде стартиран. 

5.2.1 Натиснете     ―SELECT‖  за да 
изберете един от фабрично 
програмираните цикли. Когато натискате 
бутона превъртате през циклите 121°, 
134° и режим за памучни тъкани. Една от 
индикаторните лампи светва за да покаже  
кой цикъл сте избрали.(Fig 5-2) 

5.2.3 Ако сте пуснали цикъл за бърза 
стерилизация може да изберете чрез 
бутон ―DRY‖ продължителността  на 
стерилизация – едно натискане, 
индикатора свети : 1мин. 
стерилизация(свети единия 
светодиод); две натискания, светят 
двата светодиода - 5мин.;  и три 
натискания двата светодиода не 
светят -10мин. стерилизация. 

 

 

5.2.4  След като сте направили горните настройки , поставете инструментите, 

които ще се стерилизират в автоклава. 

 

Внимание: Когато 

инструментите са готови за 

стерилизация трябва да бъдат 

поставени в таблата без да се 

припокриват плътно за да 

може да преминава парата. 

Таблите се поставят в 

камерата със специален 

държач, за да не се изгорите. 

(Fig 5-3) 
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5.2.5 След като инструментите са 
заредени, вратата се затваря и 
заключва, завъртайки голямата 
кръгла дръжка по посока на 
часовниковата стрелка. 
Индикаторната лампа светва. (Fig 5-
4) 
 

 

Внимание: Ако не се завърти докрай дръжката и вратата не се заключи може да се 

изпусне пара по време на стерилизацията, да се включи алармата и на екрана се 

изписва код за грешка Е6. Ако камерата е в режим на изчакване на следващ 

цикъл, понякога е трудно да се затвори вратата, защото в нея все още 

температурата и парата са с високи стойности и пречат на затварянето. При 

такава ситуация оставете вратата отворена, за да може да излязат влагата и 

топлината от камерата и след това затворете. Възможно е да трябва да натиснете 

по-силно вратата, докато усетите, че може да завъртите ключалката. Ако след 

като сте затворили насилствено вратата при горната ситуация все още има 

изтичане на пара през вратата, обадете се на сервиза за регулиране на вратата на 

автоклава. 

 
5.2.6 Натиснете бутона „START/STOP―  
лампата индикираща, че автоклава е 
готов да стартира изгасва; лампата 
индикираща протичането на 
стерилизацията светва и на екрана се 
изписва, че апарата стартира 
стерилизацията. Пълният автоматичен 
цикъл, трае около 30-60 минути и 
включва загряване, стерилизация и 
изсушаване. Времетраенето на цикъла 
зависи от количеството заредени 
инструменти, температурата в камерата 
в началото на цикъла и типа програма 
която сте избрали. Fig 5-5 
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5.2.7 Когато свърши цикъла на стерилизация,  

екрана изписва Ed (Край) и индикаторната лампа 

за протичане на стерилизацията„RUNNING―   

изгасва и се включва лампата за финиширане на 

процеса „READY―. След това може да отворите 

вратата на автоклава и да извадите готовите 

стерилизирани инструменти (Fig 5-6). По същото 

време на дисплея за температура се показва за 

1секунда „PRT―. Това означава, че се изпълнява 

процес на печат на данните регистрирани по 

време на цикъла. Процесът на печат не може да 

бъде отменен независимо дали сте инсталирали 

принтер или USB модул. Не се притеснявайте за 

това – няма отражение върху отварянето на 

вратата и изваждането на инструментите. След 

като печата приключи „PRT‖  ще изчезне от 

дисплея. 

 

Внимание: За да сте сигурни, че автоклава работи добре, когато нивото на водата 
спадне и се включи алармения сигнал веднага долейте вода. Винаги след 
доливане на вода източвайте резервоара за мръсна вода. 

 Забележка: Винаги използвайте специалния държач, когато поставяте и 
изваждате инструменти от автоклава за да не се изгорите. 

Ако не сте натиснали бутона „STEP‖ по време на цикъла и индикатора не 
свети означава, че  камерата ще остане подгрята и следващия цикъл ще е по-
бърз. 

Ако сте натиснали бутона „STEP‖ преди края на цикъла индикатора „STEP‖ свети 
и това означава, че цикъла е последен и камерата няма да се подгрява след 
отваряне на вратата. Използвайте тази опция по време на последния цикъл за 
деня. 

5.2.8 Ако не смятате да използвате автоклава задълго, го изключете чрез 
главния прекъсвач и евентуално изключете апарата от контакта. 

 ВНИМАНИЕ: никога не опитвайте да отваряте камерата, ако на дисплея 
за температура не е изписано „0‖. Препоръчваме да се използва химичен или 
био индикатор за регистриране на редовността на всеки един цикъл. 
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5.3 Кошницата за тавите за инструменти трябва да се поставя в камерата, 

както е показано на следващите скици: 

Първи начин :    
fig1,fig2 

Втори начин: 
fig3,fig4 -  
завъртяна на 90 °  
спрямо първия 
начин 

 

Забележка: 
отбелязаните с кръгчета скосени ъгли винаги са хоризонтални. 
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6. РЕГУЛИРАНЕ НА ВРАТАТА 

При нормални условия не е необходимо регулиране на вратата. Ако обаче има 
изтичане на пара или вода през вратата, тогава използвайте включения в комплекта 
ключ за да натегнете вратата: 

6.l Първо отворете вратата. 

6.2 Пъхнете ключа в процепа на вратата отдолу и го наместете правилно 
върху гайката (Fig 6-2). Завъртете ключа обратно на часовниковата стрелка за 
да натегнете вратата (Fig 6-1). 

6.3 Проверете затварянето на вратата. Ако заключването на вратата е много 
трудно отворете пак вратата и върнете ключа обратно на часовниковата стрелка за 
да освободите заключването. 

ВНИМАНИЕ: 

Никога не опитвайте да регулирате вратата когато е затворена! 
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7. ИНСТРУКЦИИ ЗА ПРИНТЕР 
Този модел автоклав разполага с опция за 
принтиране на процеса на стерилизация, ако 
потребителя желае това. Можете да използвате 
принтер одобрен(закупен) от производителя или 
външно USB устройство, каквото има в 
комплекта. Свържете кабела от комплекта в 
извода за принтер на задния панел на автоклава, 
двете индикаторни лампички на принтера ще 
светнат и това означава, че вече е инсталиран. 
  
ВНИМАНИЕ: автоклава използва само устройства предложени от производителя 
Обяснения на разпечатката: 

 

Date: Дата на цикъла (гг/мм/дд)...................................................... 

CN: Вид цикъл................................................................................. 

C.S.T: Начален час на цикъла........................................................ 

Vp1.Vp2.Vp3:вакуум1, вакуум2, вакуум 3 – час и стойност......... 

 

 Pp1.Pp2.Pp3: налягане1, налягане2, налягане3 – час и стойност. 

 

 

 

 

 

H.S.T: начален час на стерилизация. ............................................. 

 

 

H.E.T: краен час на стерилизация.................................................. 

D.S.T: начален час на подсушаване................................................ 

C.E.T: край на цикъла......................................................................... 

Result:  ―Passed‖ – означава, че цикъла е преминал без грешки.... 

Operator: Място за подпис на оператора, извършил цикъла 

 

         ВНИМАНИЕ: Разпечатката  изглежда  по 

различен начин в зависимост от избрания цикъл 

за стерилизация!  
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8. НАСТРОЙКИ НА ФУНКЦИИТЕ 

8.1 Влезте в режим настройки: натиснете бутона „STEP‖ за 20 сек. (когато на дисплея е 
изписано „Ld‖) – на дисплея за налягане ще се изпише „1‖, вече сте в режим настройки. 

8.2 Режима настройки има 7 номерирани опции и чрез бутон „SELECT‖ можете циклично да 
изберете нужната ви 1-2-3...6-7-1-2... Следват обясненията за всяка една опция: 

Опция 1    Година – на дисплея виждате „yer‖, натиснете бутона ―START/ STOP‖, сега 
можете с бутона „STEP‖ за да увеличите или с бутона „DRY‖ да намалите годината. 
Натиснете бутона―START/ STOP‖ за да потвърдите настройката. 

Опция 2    Месец – на дисплея виждате „nth‖, натиснете бутона ―START/ STOP‖, сега можете 
с бутона „STEP‖ да увеличите или с бутона„DRY‖ да намалите месеца. Натиснете 
бутона―START/ STOP‖ за да потвърдите настройката.  

Опция 3    Ден - на дисплея виждате „day‖, натиснете бутона ―START/ STOP‖, сега можете с 
бутона „STEP‖ да увеличите или с бутона„DRY‖ да намалите деня. Натиснете 
бутона―START/ STOP‖ за да потвърдите настройката. 

Опция 4    Час - на дисплея виждате „hor‖, натиснете бутона ―START/ STOP‖, сега можете с 
бутона „STEP‖ да увеличите или с бутона„DRY‖ да намалите часа. Натиснете 
бутона―START/ STOP‖ за да потвърдите настройката. 

Опция 5    Минути  - на дисплея виждате „nin‖, натиснете натиснете бутона ―START/ STOP‖, 
сега можете с бутона „STEP‖ да увеличите или с бутона„DRY‖ да намалите минутите. 
Натиснете бутона―START/ STOP‖ за да потвърдите настройката. 

 Опция 6    Отпечатване - на дисплея виждате „Pvt‖, натиснете бутона ―START/ STOP‖, сега 
можете с бутона „STEP‖ да включите („on‖ на дисплея) или с бутона„DRY‖ изключите („of‖ на 
дисплея)  печата. Натиснете бутона―START/ STOP‖ за да потвърдите настройката. 

Опция 7    Изход от настройките - когато на дисплея виждате „Eit‖, натиснете „START/STOP‖ за 
изход и запазване на настройките. 

Натиснете "SELECT” след като сте направили настройките ще се върнете на опция 1.  

Ако натиснете бутон „STEP” за  3 секунди  в опция 7 ще стартирате настройките на опция 
8 и опция 9. В противен случай вие ще се въртите циклично в опциите от 1 до 7. 

Опция 8    Регулиране на продължителността на стерилизация - на дисплея виждате „S-T‖. 
Когато правите тази настройка времето за стерилизация, на дисплея: SP ще се увеличава на три 
предварително програмирани стойности: увеличение с една, две или три минути. 

Опция 9:  Регулиране на температурата на стерилизация, на дисплея  „D-P‖. Тук можете да 
увеличавате или намалявате температурата с 2-3 С°. НИЕ НЕ ПРЕПОРЪЧВАМЕ ДА 
ПРАВИТЕ ПРАВИТЕ ОПЦИИ 8 И 9 БЕЗ ПРИСЪСТВИЕ НА ТЕХНИК! 
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Внимание: Ако при някои от настройките сте натиснали погрешен бутон моля изключете 
апарата от главния прекъсвач и след това започнете от начало настройките.  

Ако не сте сигурни, че сте направили настройките правилно се свържете с техник или 
започнете настройките от начало 

ЦИКЪЛ “CLEAN” ЗА ПОЧИСТВАНЕ НА ПАРОГЕНЕРАТОРА 

1. Приложение: използва се за почистване на парогенератора от отлагания. 

2. Описание: 20 минути почистване и 10 минути подсушаване  

3. Цел: почистване на парогенератора от отлагания чрез изтегляне с вакуум. 

4. Задаване на цикъл за почистване: натиснете ―SELECT‖ за 5 секунди; индикаторите 
„B&D‖ и „LEAK― ще светнат едновременно, това означава, че е избран цикъла за 
почистване. Затворете вратата на автоклава и натиснете „START―. 

5. Внимание: след всеки 100 цикъла индикаторите „B&D‖ и „LEAK― ще светнат – това е 
напомняне да почистите парогенератора.(Изпълнете точка 4) 

Забележка: включването на индикаторите е само за подсещане, че са направени 100 
цикъла и е добре да се почисти. Това няма да се отрази на правилното протичане на 
циклите за стерилизация.  

 

ФУНКЦИИ НА USB МОДУЛА 
I. Главни функции: 

Запазване на данните от стерилизацията и по-късно отпечатване на хартия. 

II. Основни параметри: 

Памет: 2 Mb 

Брой записи, които може да се поберат: 2048 бр. 

Поддържа FAT файлове 

III. Инструкции за употреба: 

1. Включете USB модула чрез приложения кабел в куплунга за принтер и включете 

автоклава. USB функцията ще се стартира автоматично. След автотест индикатора ще 

премигне един път. 

2. След като цикъла на автоклавиране приключи данните за целия процес ще се 

прехвърлят в USB модула(проверете дали описаното в инструкцията за експлоатация на 

автоклава на 20 стр. в глава 8., опция 6 е настроено на „on”). Поставете USB памет в 

модула. Индикатора на модула ще се включи а индикатора на паметта ще мига – това 

показва, че данните се прехвърлят на паметта. Не изключвайте захранването на 
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автоклава и не изваждайте паметта от модула – това може да доведе до загуба 

на данните! 

3. След приключване на прехвърлянето на данните от модула в паметта индикатора на 

модула ще премига два пъти за да ви напомни, че паметта може да бъде свалена от 

модула. 

4. По време на цикъл на стерилизация не поставяйте USB за изтегляне на данни! Това 

може да доведе до загуба на данни! 

5. Поставете USB паметта в компютър. Ще откриете файл(ове) от типа .txt с година, месец, 

и дата в името. Отпечатването на хартия е лесно – както при обикновен текстов файл. 

6. Грешки на USB модула (според миганията на индикатора на модула) и тяхното 

решаване: 

Брой 

мигания 

Значение Решение 

Едно Самотестване успешно Нормална функция 

Две Действието е завършено Нормална функция 

Три Не се използва Не се използва 

Четири Външната памет трябва да се 

форматира 

Форматирайте външната 

памет във FAT формат 

Пет Недостатъчен обем памет Освободете USB паметта 

от ненужни файлове 

Шест Външната памет трябва да се 

форматира 

Форматирайте външната 

памет във FAT формат 

Седем Грешка в USB функцията Свържете се със сервиза 
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9. ПОДДРЪЖКА 
9.1 Как да почистим резервоарите за вода. 

9.1.1 Моля почиствайте резервоарите за вода 
редовно. 

1) Изпразнете резервоарите, виж.9.2 

2 ) Отворете капака на резервоарите с отвертка – развийте петте 

винта fig9-1 и ги запазете. 

 
 

3 ) Повдигнете капака с една ръка  

fig9-2 

4 ) Отместете капака fig9-3 

 
 

5 ) Почистете резервоарите със суха мека кърпа или напоена 

само със медицински спирт. Изплакнете с дестилирана вода. 

Подсушете добре резервоарите. 

6) Сглобете капака с винтовете и отвертка. 

  

9.2 Източване на мръсната вода. На извода за източване на мръсната вода наденете края на 
маркуча от комплекта, който е без метален накрайник, сложете другия край в съд с вместимост 
поне 10L или в мивката ако е наблизо и завъртете накрайника за мръсна вода по посока обратна 
на часовниковата стрелка. Когато спре да изтича вода затегнете добре накрайника по посока на 

часовниковата стрелка, за да не се 
наводните.(Fig 9-4) 
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След по- продължителна употреба на апарата е възможно да се натрупат малки отлагания по 
филтъра за източване в дъното на камерата. Това може да повлияе процесите на вакуум и 
подсушаване. Всички замърсявания произхождат от инструментите и техните опаковки. За 
да удължите живота на филтъра следвайте инструкциите: 

 

1. Намерете водния филтър  2. Развийте гайката прикрепяща филтъра 

 

 3. Изтеглете филтъра 

 4. Махнете синьото силиконово уплътнение, извадете филтъра и го почистете или подменете. 

5. След като почистите или смените филтъра внимателно, сглобете всичко обратно в камерата. 

Забележка: Вкарайте плътно докрай филтъра със синьото гумено уплътнение надолу  и след това 

затегнете добре металната гайка. 

9.3 Смяна на предпазителя(Fig 9-6) 

1). Изключете от контакта  автоклава. 

2). Развийте капачката на предпазителя с отвертка по посока обратна на часовниковата стрелка. 

3). Извадете капачката с ръка. 

4). Уверете се, че подменяте изгорелия предпазител с подходящ. 

5). Поставете обратно капачката и я завийте с отвертка по посока на часовниковата стрелка. 
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9.4. Почиствайте уплътнителя на вратата периодично. 

След продължителна употреба уплътнителя може да се деформира и да се стигне до изтичане на 
пара и/или вода. За това почиствайте редовно с мека кърпа и дестилирана вода уплътнителя и 
вратата. Ако уплътнителя е със сериозно увредена повърхност той трябва да бъде подменен с 
нов. Има такъв в комплекта(Fig 9-7 & 9-8). 

9.4.1 Подмяна на уплътнител. 

Ще имате нужда от плоска, остра отвертка. Внимавайте с острия връх. Виж Fig 9-9. 

1). С палеца на лявата ръка притиснете уплътнителя към вратата и с отвертката извадете внимателно 
уплътнителя от жлеба на вратата. 

2). С ръце извадете целия уплътнител от вратата. Сега може да го почистите. Ако е много е повреден го 
подменете с нов. 

3). След като е почистена  вратата  и уплътнителя(подменен),  може да го поставите обратно. 

Забележка: Когато поставяте уплътнителя, първо трябва да поставите четирите водещи щифта на местата 
им. Използвайте пръстите си за да ги притиснете добре.  

 
4). Внимание: Когато поставяте уплътнителя вътрешния ръб може да се измъкне. Използвайте тъпа 
отвертка за да го позиционирате.  

Внимание: Изключете апарата от контакта и го оставете да изстине напълно преди да подмените 
уплътнението за да не се изгорите. 
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10. ТРАНСПОРТ И СКЛАДИРАНЕ 

10.1 Подготовка за транспортиране и складиране: Изключете 
апарата и го оставете да се охлади. 

10.2 Автоклавът трябва да се транспортира и 
складира при следните условия: 
температура: -40 ~ +55 С° 
Влажност: ≤85% 
Атмосферно налягане: 500Hpa ~ 1060 Hpa 

Внимание: Не влачете автоклава докато го премествате. 

 

11. ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ 

Производителят дава заводска гаранция за потребителя от две 
години след датата на издаване на търговската фактура от завода. 
Гаранцията е валидна при представяне на фактура и гаранционна 
карта. Следват изключенията при, които не е валидна гаранцията: 

11.1  Повреди вследствие на неправилно местене, инсталиране и 

опериране с апарата. 

11.2  Повреди вследствие на разглобяване и ремонт от неоторизирани 

лица. 

11.3  Липса на гаранционна карта. 

11.4  Констатирана употреба на апарата при неспазване на 

посочените в настоящата инструкция указания. Констатирана 

употреба на недестилирана вода. 

Повреди предизвикани от токови удари, пожар, наводнение или 
други външни причини. 
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12. АКСЕСОАРИ 

1. Комплект кошница с тави за инструменти 7. Уплътнител за врата 1бр. 

2. Главен захранващ кабел 1бр.   8. Предпазители 2бр. 

3. Предпазител за платка 1бр.   9. О ринг за източване на вода 2бр. 

4. Маркуч за вода 1 бр.    10. Нивелир 1 бр. 

5. Държач за тави за инструменти 1 бр.  11. Ключ за рег. врата 1бр.  

6. Метална филтрираща мрежа 1бр. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
Таблица1 Описание на цикъла 

 

Пор. Показания на 

дисплея 

Действие Описание 

1 Ld Подгряване Подготовка и кондициониране 
на автоклава 

2  
HE 

Загряване Камерата е загрята и с повишено 

налягане 
3 Време за 

стерилизация 

 

Стерилизация 

 Обратно броене на времето за 

стерилизация 

4 Dr_ Вентилиране  Камерата се вентилира и подсушава 

5 Време за 

подсушаване 

Подсушаване Инструментите се подсушават 

6  

Ed_ 
Край  

Цикъла е завършил и може да се 
отвори вратата 

7 Грешки и кодове  Кодове за 

грешки 

Показва кодове за грешка и издава звук 

8  
LE_ 

Състояние на 

баланс 

 
Когато се променя статуса наляганията 
вътре и извън камерата са еднакви 

Таблица 2 Работна таблица 
режими на 

стерилизация: 

      

Избран режим 134 °C 

неопаков

ани 

134 °C 

опаковани.

. 

121 °C 
неопако

вани 

121 
o
C  

опаковани 
134 B+ BD test Цикъл 

вакуум 
тест 

Тест 
почистване 

Температура 
на 
стерилизация 

134 134 121 121 134 134 — — 

Налягане на 

стерилизация 

2.10 2.10 1.10 1.10 2.10 2.10 — — 

Клас S B S B B B — — 

Подгряване мин. 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 0-7 — — 

Вакуум мин. 4 10 4 10 10 10 4 Почиства 20 

мин 

Време за достъп мин. 5 5 5 5 5 5 — Подсушаване 

Време на 

стерилизация мин. 

4 6 16 20 18 3.5 Задържа 
налягане 10 
мин 

10 

Подсушаване мин. 10 10 10 10 10 1 — — 

Бързо подсушаване 

мин 

1/5 1/5 1/5 1/5 1/5  ------  — — 

Общо време           30(21/25) 38(29/33) 42(33/37) 52(43/47) 50(41/45) 26.5 14 30 
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Таблица 3 Кодове за грешки 

 
Номер Код на 

дисплей 
Грешка Решение 

1 E1 Термо датчик Проверете термо датчиците 

2 E2 Свръх налягане(>2.6 Bar) Проверете вътрешния термо датчик  

3 E3 Прегряване(> 145 °C) Проверете външния термо датчик 

4 E4 Грешка при стабилност 
на температура и 
налягане 

Стартирайте отново програма за 

самонастройки на параметрите 

5 E5 Недобро пароподаване 

(20S<0.3Mba) 

Проверете вентила на парогенератора и вентила 

на вакуума 

6 E6 По време на цикъл вратата е 

отворена 

Проверете защитата на вратата 

7 E7 Прегряване на парогенератора(>240 

°C) 

Проверете термо датчика на парогенератора 

8 E8 Грешка в подгряването(>20 min) Проверете електрическите връзки на 
температурния сензор, външния нагревател и 
нагревателите на парогенератора 

9 E9 Грешка начало цикъл(>30 min) Проверете електрическите връзки на нагревателите на 

парогенератора и водоподаващия маркуч 
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 ОТСТРАНЯВАНЕ НА НЕИЗПРАВНОСТИ 

1. Ако по време на подсушаването чувате звук 

означава, че резервоара за мръсна вода е препълнен. 

Източете резервоара. 

2. Ако по време на цикъла има съскане с изтичане на 

пара и/или вода регулирайте вратата. 

3. Ако по време на цикъл се чува гърмящ звук, има 

голямо изхвърляне на пара и на дисплея се изписва код 

за грешка Е6: първо проверете дали вратата е добре 

затворена и заключена, датчика на вратата; ако изтича 

пара в началото на цикъла проверете и/или сменете 

уплътнителя на вратата. 

4. Ако след приключване на цикъла инструментите са 

влажни: 

- проверете филтъра в камерата 

- намалете количеството заредени инструменти и по-

специално порьозни или тъкани – памук, плат и др. 

- Изчакайте повече след като цикъла свърши – „Ed” 

на дисплея, камерата е още гореща и инструментите ще 

се доизсушат. 
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ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ 

 
1. Автоклавът трябва да се инсталира на равна и нивелирана повърхност. 

 

2. При употреба на над 500 м. надморска височина се свържете с техник за 

проверка и евентуална донастройка. 

 

3. Използвайте само дестилирана вода, за да може автоклава да работи 

нормално и продължително. 

 

4. Вентилационните отвори не трябва да се покриват или блокират. 

 

5. Инструментите трябва да се подреждат така, че да има пространство за 

вентилиране и проникване на парата. 

 

6. Резервоарът за мръсна вода трябва да се източва редовно. Задължително го 

източвайте, когато доливате дестилирана вода в резервоара за чиста вода. 

 

7. Винаги заключвайте докрай вратата на камерата. 

 

8. Никога не се опитвайте да отваряте вратата преди дисплея да покаже 

налягане „0.0‖. 

 

9. За да избегнете изгаряния, изключете апарата и изчакайте да изстине 

напълно преди да подменяте уплътнителя. 

10. Не влачете апарата когато го местите. 

 

11. Електрическия контакт, от който захранвате апарата, трябва да е добре 

заземен. 

 

12. Контактът трябва да може да подаде достатъчно мощност – 1800 VA 

 

13. Ако околната температура в помещението е ниска подгрейте апарата за 30 

мин. без да го зареждате с инструменти преди началото на стерилизация. 
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Превода на тази инструкция е направен по заявка на „НИНГБО ПРОЕКТ‖ ООД  от  д-р Олег Гладков 

и е редактиран от Д-р О.Гладков,  д-р Б.Ботев  и  Ал.Божилов 
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