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�ΕΚΙΝΗΜΑ

Πριν να �ρησιµ�π�ι σετε τ� αυτ"κλειστ� για πρ%τη /�ρ+, παρακαλ% δια*+στε πρ�σεκτικ+ τις ακ"λ�υθες σελ�δες για να
ε��ικειωθε�τε µε τη λειτ�υργ�α της συσκευ ς.
Συνιστ�(µε ιδια�τερα πρ�ς "λ�υς τ�υς �ρ στες τ�υ αυτ"κλειστ�υ να ε�ναι καταρτισµ.ν�ι στη λειτ�υργ�α τ�υ.
Τ� αυτ"κλειστ� ε�ναι π�λ( ε(κ�λ� για να �ρησιµ�π�ιηθε�. Ακ�λ�υθ%ντας αυτ  την απλ  λειτ�υργικ  σειρ+ σε συνδυασµ"
µε τις εικ"νες τ�υ αυτ"κλειστ�υ, των ελ.γ�ων τ�υ, τ�υ π�νακα �θ"νης και των συµ*�(λων λειτ�υργ�ας (σελ. 3), θα
µπ�ρε�τε να *ε*αιωθε�τε "τι τα "ργανα της συσκευ ς σας απ�στειρ%ν�νται �ρθ+ κ+θε /�ρ+.

Εισαγωγ�

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

�δηγ�ς Εικ�νων, ∆ιαγραµµ�των και Συµ �λων

Σας ευ�αριστ�(µε π�υ επιλ.γ�ατε τ� Αυτ"κλειστ� Series 2100 Classic A89:;<=>?, π�υ ε�ναι σ�εδιασµ.ν� για
να απ�στειρ%νει στερε+, µη τυλιγµ.να "ργανα. Α/�( τ� α/αιρ.σετε απ" τ� κ�υτ�, παρακαλ% ελ.γ�ατε για
τυ�"ν *λ+*η κατ+ τη µετακ"µιση. Ε+ν *ρεθε� �π�ιαδ π�τε *λ+*η στη συσκευ , παρακαλ% επικ�ινων στε
αµ.σως µε τ�ν πρ�µηθευτ .
Μα&� µε τη συσκευ  και τ� εγ�ειρ�δι� λειτ�υργ�ας, θα *ρε�τε τα ακ"λ�υθα:

Καλ"δι# κεντρικ�ς ηλεκτρικ�ς παρ#&�ς
Επιπλ# τ#υ #ργ�ν#υ
Ανταλλακτικ� ασ'αλει"ν ( 2 
Ταιν+ες Ενδε+κτη Απ#στε+ρωσης T-T 
Πιστ#π#ιητικ� δ#κιµ�ς απ�δ#σης
Πιστ#π#ιητικ� Συµµ�ρ'ωσης 
Κ�ρτα εγγρα'�ς εγγ/ησης
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�ι ακ"λ�υθες περιγρα/.ς ανα/.ρ�νται στις εικ"νες των ελ.γ�ων, των /%των .νδει�ης και των συµ*"λων
λειτ�υργ�ας στη Σελ. 3 τ�υ εγ�ειριδ��υ αυτ�(.

ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ!
Μην αγγ+2ετε τ# σ"µα � τ# καπ�κι γιατ+ τα µ3ρη αυτ� θερµα+ν#νται �ταν τ# αυτ�κλειστ#  ρ+σκεται σε

λειγ#υργ+α.

ΠPOEI∆OΠOIHΣH!
H πρ+2α της ηλεκτρικ�ς παρ#&�ς ΠPEΠEI NA EXEI ΓEIΩΣH. H πρ+2α πρ3πει να ε+ναι π�ντα ε/κ#λα πρ#σιτ�,

γιατ+ σ’ αυτ�ν θα στηρι&τε+τε για την απ#σ/νδεση της συσκευ�ς σε περ+πτωση αν�γκης.

Xειρισµ#+:
Α - Bαλ*�δα Απ�π�εσης
Β - K:υµπ� Fναρ�ης κ(κλ�υ
C - ∆ε�κτης Αν"δ�υ Π�εσης
D - Π�νακας Ενδε��εων
E - ΠΡ�ΕΙ∆�Π�ΙΗΣΗ!

Τ� π+νω �υτ" µ.ρ�ς δεν ε�ναι λα*  και δεν πρ.πει να
τ� �ρησιµ�π�ιε�τε για να α/αιρ.σετε τ� καπ+κι   να 
σηκ%σετε τ� αυτ"κλειστ�. Lρησιµ�π�ιε�τε τις 
λα*.ς στα πλ+για.
KAYTA ΜΕΡΗ! Μην αγγ�&ετε τ� π+νω �υτ" µ.ρ�ς 
κατ+ τη δι+ρκεια τ�υ κ(κλ�υ και µετ+ απ" αυτ"ν.

Λαµπ�κια ενδε+Aεων:
L 1 - Λαµπ+κι αν�ικτ ς ηλεκτρικ ς παρ�� ς (ON) - 

/ωτ�&εται τ� ΠΡΑΣΙΝ�
L 2 - Λαµπ+κι θ.ρµανσης - /ωτ�&εται τ� Π�ΡΤ�ΚΑΛΙ
L 3 - Λαµπ+κι απ�στε�ρωσης - /ωτ�&εται τ� ΚΙΤΡΙΝ�
L 4 - Λαµπ+κι συµπλ ρωσης απ�στε�ρωσης - /ωτ�&εται τ� 

ΠΡΑΣΙΝ�L 5 - Λαµπ+κι σ/+λµατ�ς - /ωτ�&εται τ� 
L 5 - Λαµπ+κι σ/+λµατ�ς - /ωτ�&εται τ� Κ�ΚΚΙΝ�

Πρ#ειδ#π#ιητικ� σ/µ #λα:
W1 - Πρ�σ�� , κ�νδυν�ς ηλεκτρ�πλη��ας
W2 - Πρ�ειδ�π��ηση, δια*+στε τ� εγ�ειρ�δι� πριν 

�ρησιµ�π�ι σετε τ� αυτ"κλειστ�
W3 - Πρ�ειδ�π��ηση, η συσκευ  πρ.πει να .�ει γε�ωση
W4 - Πρ�ειδ�π��ηση, κ�νδυν�ς απ" τη θερµ"τητα

Σ&3δια:
F 1 - Με τ� καπ+κι ευθυγραµµισµ.ν� µε τ� σ%µα, τ� 

γυρ�&ετε σ(µ/ωνα µε τη /�ρ+ τ�υ ρ�λ�γι�( για να 
τ� κλε�σετε

F 2 - Τ� καπ+κι σε κλειστ  θ.ση



ΕΛΛΗΝΙΚΑ

1. Νερ�
Γεµ�στε τη συσκευ  µ.�ρι τη γραµµ  στ+θµης τ�υ
νερ�( στ� εσωτερικ" µ.ρ�ς τ�υ θαλ+µ�υ µε 0,751
απ�στειρωµ.ν�υ   απ�-ι�νικ�( νερ�(.
ΜΗΝ DΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ ΝΕΡ� ΤΗΣ ΒΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΜΗΝ
ΠΑΡΑΓΕΜΙGΕΤΕ.

2. Φ�ρτιση (στερε� �ργανα).

Τ�π�θετ στε τα ΑΣΥΣΚΕΥΑΣΤΑ και ΠΛΥΜΕΝΑ "ργανα
Μ�Ν� σ(ν µια ταιν�α TUT µ.σα στ� καλ+θι   τις
κασ.τες τ�υ �ργ+ν�υ, και τ�π�θετ στε τ� στη
συσκευ .
Ε+ν �ρησιµ�π�ιε�τε καλ+θι, τ�π�θετ στε τ�
µεταλλικ" στ ριγµα ‘W’ στ� κ+τω µ.ρ�ς της συσκευ ς
ε�ασ/αλ�&�ντας .τσι %στε τα "ργανα και η ταιν�α TUT
να µην *ρ�σκ�νται µ.σα στ� νερ".
�ι Ταιν�ες TUT θα πρ.πει να τ�π�θετ�(νται "σ�
γ�νεται  στ� κ.ντρ� τ�υ /�ρτ��υ.

3. Κλε+σιµ#

Π�ντα ���ετε τ
 καπ�κι στ
 αυτ�κλειστ
 µε τη
Βαλ��δα Απ
π�εσης (Α) αν
ικτ�.
Ευθυγραµµ�&ετε τ� καπ+κι µε τ� σ%µα (Y1) και τ�
γυρ�&ετε σ(µ/ωνα µε τη /�ρ+ τ�υ ρ�λ�γι�(
/ρ�ντ�&�ντας να κλε�σει τελε�ως (Y2).
Κλε�νετε τη Βαλ*�δα Απ�π�εσης (Α) .τσι π�υ να
ε�ναιευθυγραµµισµ.νη µε τ� “�” στ� καπ+κι.
Μην τ� α/ νετε π�τ. στη θ.ση π�υ /α�νεται στ�
σ�.δι� Y1.

4. Σ/νδεση Ρε/µατ#ς
Πρ�σδ.στε τ� καλ%δι� π�υ σας παρ.�εται και π�υ
*ρ�σκεται στ� π�σω µ.ρ�ς της συσκευ ς (F )  και *+λτε
τ� σε ΓΕΙΩΜΕΝΗ ηλεκτρικ  πρ�&α κ(ριας παρ�� ς
ρε(µατ�ς της �ΡΘΗΣ τ+σης.

Φ%τα: L1  /ωτ�&�υν ΠΡΑΣΙΝ�
5.   �εκ+νηµα
`εκιν στε τ�ν κ(κλ� απ�στε�ρωσης πατ%ντας τ�
κ�υµπ� (Β) (S 3).

Φ%τα: L1  /ωτ�&�υν ΠΡΑΣΙΝ�
L2  /ωτ�&�υν Π�ΡΤ�ΚΑΛΙ

- εν% η θερµ�κρασ�α ανε*α�νει, � α.ρας θα 
αναπληρωθε� απ" ατµ" µ.σω της Συσκευ ς 
∆ιαρρ� ς Α.ρα π�υ *ρ�σκεται στ� καπ+κι, µ.�ρις 
"τ�υ κλε�σει µε .να ακ�υστικ" ‘κλικ’,
σ/ραγ�&�ντας τη συσκευ .
� ∆ε�κτης Π�εσης (C) θα αν.*ει δε��ν�ντας "τι η 
συσκευ  τ%ρα ε�ναι πεπιεσµ.νη.

- Η Θερµ�κρασ�α Απ�στε�ρωσης αρ��&ει "ταν:
Φ%τα: L1  /ωτ�&�υν ΠΡΑΣΙΝ�

L2  ανα*�σ* νει Π�ΡΤ�ΚΑΛΙ                
L3  /ωτ�&�υν ΚΙΤΡΙN�

- � Κ(κλ�ς Απ�στε�ρωσης �λ�κληρ%νεται "ταν:
Η�ε� η εσωτερικ  Σειρ να
Φ%τα: L1  /ωτ�&�υν ΠΡΑΣΙΝ�

L4  /ωτ�&�υν ΠΡΑΣΙΝ�

6. Συµπ+εση
�ταν .�ει �λ�κληρωθε� � Κ(κλ�ς Απ�στε�ρωσης, η
συσκευ  �ρει+&εται να συµπι.&εται και να α/ νεται
να κρυ%νει πρ�τ�( τ� καπ+κι και τα απ�στειρωµ.να
"ργανα µπ�ρ�(ν να α/αιρεθ�(ν.
� �ρ"ν�ς π�υ �ρει+&εται για να /τ+σει σ’ αυτ" τ�
σηµε�� "π�υ ε�ναι ασ/αλ.ς για να γ�νει, µπ�ρε� να
συντ�µευθε� µε Lειρωνακτικ  Συµπ�εση της
συσκευ ς.

Αν���τε τη Βαλ*�δα Συµπ�εσης (Α) γυρ�&�ντ+ς την
σιγ+ σιγ+ σε αριστερ"στρ�/η κατε(θυνση*.
� ∆ε�κτης Π�εσης (C) θα π.σει µ"λις .�ει
απ�δεσµευτε� � ατµ"ς.

*Πρ�ειδ�π��ηση: Θα υπ+ρ�ει µια απελευθ.ρωση
ατµ�( απ" την π�σω πλευρ+ τ�υ π+νω �υτ�( µερ�(ς
την �π��α µπ�ρε�τε να δε�τε και να ακ�(σετε.

7. �εκλε+δωµα
Μ"λις η θερµ�κρασ�α και η π�εση .��υν /θ+σει σε
ασ/αλ  στ+θµη, τ� καπ+κι µπ�ρε� να �εκλειδωθε�.
Βε*αιωθε�τε "πως ε�ναι αν�ικτ  η Βαλ*�δα Απ�π�εσης
(Α). Α/αιρ.στε τ� καπ+κι γυρ�&�ντ+ς τ� σε
αριστερ"στρ�/η κατε(θυνση, ευθυγραµµ�&�ντας τα
τ"�α (F1) .

8. �ε'�ρτωµα
`εσηκ%στε τ� καπ+κι, τ�π�θετ στε τ� ελα/ρι+
αν+π�δα π+νω σε µια στερε  επι/+νεια εργασ�ας και
α/ στε τ� να κρυ%σει. Βε*αιωθε�τε "τι η Βαλ*�δα
Συµπ�εσης (Α) *ρ�σκεται στην κλειστ  θ.ση για να
απ�/ε(γεται η *λ+*η τ�υ.

Η συσκευ  .�ει �λ�κληρ%σει .να επιτυ�  κ(κλ� ε+ν
τ� 126˚C “σηµε��” στην Ταιν�α ∆ε�κτη TUT .�ει
αλλ+�ει πλ ρως �ρ%µα απ" κ�τριν� στ� π�ρ/υρ�
(µω*)* 

Τ� καλ+θι   �ι κασ.τες π�υ περι.��υν τα
απ�στειρωµ.να "ργανα µπ�ρ�(ν τ%ρα να
ανασηκωθ�(ν απ" τη συσκευ .

Για να απ�/(γετε *λ+*η, αντικαταστ στε τ� καπ+κι,
"πως περιγρ+/εται στ� * µα “3”.

* Παρακαλ% Σηµει%στε. Ε+ν τ� “σηµε��” δεν  .�ει
πλ ρως αλλ+�ει �ρ%µα, αντικαταστ στε τ� µε νεα
ταιν�α TUT και αρ��στε ν.� κ(κλ�. Ε+ν τ� “σηµε��”
δεν αλλ+�ει �ρ%µα για δε(τερη /�ρ+, µην
�ρησιµ�π�ι σετε τη συσκευ  µ.�ρις "τ�υ ελεγ�θε�
απ" πρ�σ�ντ�(�� µη�ανικ".

ΜΗΝ DΡΗΣΙΜ�Π�ΙΕΙΤΕ ΤΑ �ΡΓΑΝΑ ΕΑΝ ∆ΕΝ ΕDΕΙ
ΕΠΙΤΕΥDΘΕΙ ΠΛΗΡΗΣ ΚΥΚΛ�Σ ΑΠ�ΣΤΕΙΡΩΣΗΣ.
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ΠPOEI∆OΠOIHΣH!
Πρ3πει να συµ #υλε/εστε τ#υς κατασκευαστ3ς των

#ργ�νων σ&ετικ� µε την καταλληλ�τητα τ#υς για
απ#στε+ρωση σε αυτ�κλειστ# και τη µ3γιστη

θερµ#κρασ+α π#υ µπ#ρ#/ν να αντ3A#υν.



Συνε&�ς Λειτ#υργ+α

Για να *ε*αιωθε�τε "τι τ� αυτ"κλειστ" σας, σας πρ�σ/.ρει τα �ρ"νια υπηρεσ�ας π�υ .�ετε σ�εδι+σει, ε�ναι σηµαντικ" να θυµ+στε
µερικ+ πρ+γµατα π�υ “µπ�ρε�τε να κ+νετε” και τ� “δεν µπ�ρε�τε” ανα/�ρικ+ µε τη λειτ�υργ�α της συσκευ ς και να εκτελε�τε τις
απλ.ς διαδικασ�ες µ.ριµνας και συντ ρησης π+νω σε ε*δ�µαδια�α *+ση.
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Να  ε αι"νεστες �τι ...

1. .�ετε δια*+σει τις �δηγ�ες αυτ.ς και π+ντ�τε να 

ακ�λ�υθε�τε την λειτ�υργικ  σειρ+.

2. "πως η επι/+νεια εργασ�ας π+νω στην �π��α θα 

τ�π�θετηθε� τ� αυτ"κλειστ� ε�ναι επ�πεδη και 

στερε .

3. τα "ργανα ε�ναι σ�εδιασµ.να για να ανθ�στανται 

στις θερµ�κρασ�ες απ�στε�ρωσης π�υ .��υν 

επιλε�θε�, ε�ναι πλ ρως καθαρ+ και ραντισµ.να 

πριν απ" την απ�στε�ρωση, και δεν ε�ναι πια τ�υ 

µ κ�υς,   να υπερ*α�ν�υν τ�υ *+ρ�υς /�ρτ��υ,

π�υ καθ�ρ�&εται - *λ.πε τ� µ.ρ�ς “Τε�νικ+ 

∆εδ�µ.να”.

4. η στ+θµη νερ�( διατηρε�ται τακτικ+ µε καθαρ+ 

απ�σταγµ.ν�   µη ι�νισµ.ν� νερ" µ"ν�.

5. η συσκευ  *ρ�σκεται σε περι*+λλ�ν “�ωρ�ς 

ρε(µα” και ε�ναι ε�ναι τ�π�θετηµ.νη, "�ι λιγ"τερ� 

απ" 250cc απ" τ�υς γειτ�νικ�(ς τ����υς.

6. �ρησιµ�π�ιε�τε µ"ν� πρ+σινη /λ+ντ&α σ/ραγ�σµατ�ς 

(219500)  και αλλ+&εται στ� τ.λ�ς της δι+ρκειας 

λειτ�υργικ ς της &ω ς, ε+ν µπ�ρε�τε να δε�τε τη *λ+*η,

  "ταν πραγµατ�π�ι θηκε συρρ�κνωση. “Βλ.πε 

∆ιαδικασ�α Λαθ%ν - 5”.

7.  τ� καπ+κι κλε�νεται µε ασ/+λεια "ταν η συσκευ  

δεν *ρ�σκεται σε λειτ�υργ�α, για να απ�/(γετε 

τ�ν κ�νδυν� τυ�α�ας *λ+*ης. Π�τ. να µην 

εγκαταλε�πεται  απ" τη θ.ση τ�υ (F1) .
8. ανα/.ρετε τις λεπτ�µ.ρειες τ�υ µ�ντ.λ�υ σας,

τ�ν α(��ντα αριθµ" και την ηµερ�µην�α αγ�ρ+ς 

"ταν επικ�ινωνε�τε µε την Prestige Medical   µε τ�ν 

πρ�µηθευτ  σας.

Μην ...

1.  �+νετε αυτ" τ� εγ�ειρ�δι� �δηγι%ν λειτ�υργ�ας.

2.  πρ�σθ.τετε τυ�"ν �ηµικ.ς �υσ�ες  στ� νερ".

3.  πρ�σπαθε�τε να απ�στειρ%νετε ευα�σθητες 

�υσ�ες, τ��ικ+ υλικ+   ακατ+λληλα /�ρτ�α.

4.  τ�π�θετε�τε τη συσκευ  σε θερµ.ς ευα�σθητες 

επι/+νειες, δηλ. *ερνικωµ.ν� �(λ�   γυαλ�.

5.  αν��γετε τη Βαλ*�δα Συµπ�εσης (Α) κατ+ τη 

δι+ρκεια τ�υ κ(κλ�υ απ�στε�ρωσης.

6.  α/ νετε τη Βαλ*�δα Απ�στε�ρωσης Bστην 

“αν�ικτ ” θ.ση "ταν *+&ετε αν+π�δα τ� καπ+κι 

σε επι/+νεια εργασ�ας.

7.  *υθ�&ετε τη συσκευ    τ� ηλεκτρικ" καλ%δι� στ� 

νερ" "ταν καθαρ�&ετε.

8. �ρησιµ�π�ιε�τε λειαντικ+ υλικ+   λιπαντικ+ "ταν 

καθαρ�&ετε.

9. ρ�πτετε   κακ�µετα�ειρ�&εστε τη συσκευ .

10. �ρησιµ�π�ιε�τε τη συσκευ  σε �%ρ�υς π�υ 

συνδ.�νται µε ε(/λεκτα υλικ+   α.ρια.

11. δ�κιµ+&ετε να αλλ+�ετε ασ/+λειες µ.�ρις "τ�υ 

.�ετε *γ+λει την πρ�&α της συσκευ ς απ" την 

κ(ρια παρ��  ρε(µατ�ς. Μ"ν�ν πρ�σ�ντ�(��ι 

µη�ανικ�� να αλλ+&�υν τις ασ/+λειες.

12. τεντ%νεστε π+νω απ" τη συσκευ  "ταν α/αιρε�τε 

τ� κ+λυµµα, κ+ν�ντ+ς τ� αυτ" µπ�ρε� να  πρ�καλ.σετε 

εγκα(µατα απ" την ανερ�"µενη &.στη και τ�ν ατµ".

13. πατ στε τ� κ�υµπ� εκκ�νησης µ"λις � κ(κλ�ς .�ει 

αρ��σει γιατ� αυτ" θα επαναρυθµ�σει τ�ν �ρ�ν�µετρητ  

τ�υ κ(κλ�υ στ� µηδ.ν.

Φρ#ντ+δα και Συντ�ρηση

Κ�κκινη Φλ�ντ2α Σ'ραγ+σµατ#ς

1.  Α/αιρ.στε απ" µ.σα τ� καπ+κι και καθαρ�στε τ� 

µε καθαρ" νερ" µε σαπ�(νι.

2.  `επλ(νατ. τ� καλ+, σε�στε τ� να στεγν%σει, µην 

τ� σκ�υπ�σετε.

3.  Αντικαταστ στε τ� καπ+κι κτυπ%ντας τ� 

ελα/ρι+ κ+τω απ" "λες τις πρ�ε���.ς αρ��&�ντας 

απ" τη Συσκευ  Εναρ�ης της Φλ+ντ&ας. Μπ�ρε� 

να /α�νεται κ+πως συρρικνωµ.ν� µ.�ρις "τ�υ 

�ρησιµ�π�ιηθε�.

4.  Αντικαταστ στε "ταν αρ��σει να δε��νει σηµ+δια 

διαρρ� ς.

Αυτ�κλειστ#

5.  Ε+ν η καιν�(ργια /λ+ντ&α σηµει%σει διαρρ� ,   

αναπτυ�θε� επ�µ�νη διαρρ� , καθαρ�στε ελα/ρι+ 

την σ/ραγισµ.νη επι/+νεια τ"σ� τ�υ καπακι�( 

"σ� και τ�υ αµα�%µατ�ς της συσκευ ς µε 

παρ.µ*υσµα �(σεως “U;:9;defg9?”,

ε�ασ/αλ�&�ντας %στε να µην α/αιρε�τε κ+π�ι� 

µ.ταλλ�. Πλ(νετε και τις δ(� επι/+νειες, αλλ+ 

µην τις στεγν%σετε.

6.  Καθαρ�στε τ"σ� τ� εσωτερικ" "σ� και τ� 

ε�ωτερικ" µε &εστ" νερ" και σαπ�(νι,

επι*ε*αι%ν�ντας "τι τα ηλεκτρικ+ µ.ρη 

διατηρ�(νται στεγν+.

7.  Παρακ�λ�υθε�τε τ�ν πρ%τ� κ(κλ� της ηµ.ρας για 

να ελ.γ�ετε τη Συσκευ  Εκκ.νωσης Α.ρα, η 

�π��α *ρ�σκεται µ.σα απ" τ� καπ+κι, .τσι %στε 

να κλε�νει µε .να  �� “κλικ”.

8.  Η Prestige Medical σας συνιστ+ "πως, η συσκευ  

σας λιπα�νεται κ+θε .�ι µ νες.

9. Λιπ+νετε κ+τω απ" τις πρ�ε���.ς τ�υ 

αµα�%µατ�ς µε “*α&ελ�νη” ε+ν τ� καπ+κι .�ει 

σκληρ(νει.

ΜΗΝ ΛΙΠΑΙΝΕΤΕ ΤΗΝ ΦΛΑΝΤGΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΠPOEI∆OΠOIHΣH!
Πριν απ� τ# καθ�ρισµα τ# αυτ�κλειστ# πρ3πει να

απ#συνδ3εται απ� την ηλεκτρικ� παρ#&�.
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Ε+ν, σε περ�πτωση λ+θ�υς π�υ συν.*η κατ+ τη δι+ρκεια /+σης της λειτ�υργ�ας της συσκευ ς, σηµει%στε τ� λ+θ�ς
ανα/.ρ�ντας στις περιγρα/.ς τ�υς παρακ+τω. Τ� λ+θ�ς µπ�ρε� να δι�ρθωθε� ακ�λ�υθ%ντας την ∆ι"ρθωση Λ+θ�υς π�υ
ισ�(ει για τ� πρ"*ληµα π�υ δηµι�υργ θηκε.

ΕΛΛΗΝΙΚΑ

ΕνδειAη Λ�θ#υς / Περιγρα'� / Θεραπε+α

Λ�θ#ς 1: ∆εν υπ�ρ&ει Ρε/µα στη Συσκευ�
Φ%τα: L1  δεν /ωτ�&ει
Η ασ��λεια εκρ�γηκε / Ελαττωµατικ�
Πρ��α /
Η Κ%ρια Παρ
&� δεν ε�ναι συνδεδεµ'νη

Βε*αιωθε�τε "τι τ� καλ%δι� της
κεντρικ ς παρ�� ς ε�ναι συνδεδεµ.ν�.
Ελ.γ�ατε / αντικαταστ στε την ασ/+λεια.
Ελ.γ�ατε τ� ρε(µα στην πρ�&α.

Λ�θ#ς 2: Dαµηλ� Στ�θµη Νερ#/ � Κ#&λαστ�
Στεγν�
Φ%τα: L5  ανα*�σ* νει Κ�ΚΚΙΝ�

Α/ στε τη συσκευ  να κρυ%σει πριν να
�αναγεµ�σετε µε την �ρθ  στ+θµη.
Απ�συνδ.στε απ" την κεντρικ  παρ�� ,
κατ"πιν απ�συνδ.στε και επαναλ+*ετε
τ�ν κ(κλ�.
Ε+ν τ� λ+θ�ς επαναλη/θε� µε αρκετ"
νερ", καν�ν�στε "πως σας επισκε/θε�
µη�ανικ"ς για σ.ρ*ις.

Λ�θ#ς 3: Η Απ#στε+ρωση δεν µπ�ρεσε να
πραγµατ#π#ιηθε+.
Φ%τα: L4  δεν µπ"ρεσε να /ωτ�σει
ΠΡΑΣΙΝ� και δεν υπ+ρ�ει η�ητικ 
σειρ να.

Απ�συνδ.στε απ" την κεντρικ  παρ�� ,
κατ"πιν απ�συνδ.στε και επαναλ+*ετε
τ�ν κ(κλ�.
Ε+ν τ� λ+θ�ς επαναλη/θε� µε αρκετ"
νερ", καν�ν�στε "πως σας επισκε/θε�
µη�ανικ"ς για σ.ρ*ις.

Λ�θ#ς 4: Ατελ�ς Κ/κλ#ς Απ#στε+ρωσης
Η Ταιν�α TUT απ.τυ�ε να αλλ+�ει / να
αλλ+�ει πλ ρως �ρ%µα.

Ελ.γ�ατε την ηµερ�µην�α λ �εως των
ταινι%ν TUT.
Απ�συνδ.στε απ" την κεντρικ  παρ�� ,
κατ"πιν απ�συνδ.στε και επαναλ+*ετε
τ�ν κ(κλ�.
Ε+ν τ� λ+θ�ς επαναλη/θε� µε αρκετ"
νερ", καν�ν�στε "πως σας επισκε/θε�
µη�ανικ"ς για σ.ρ*ις.

Λ�θ#ς 5: ∆ιαρρ#3ς ατµ#/ � νερ#/ κ�τω απ� τ#
καπ�κι

()    Κατεστραµµ'νη � ακ�θαρτη 
�λ�ντ�α.
Πλ(νατε την /λ+ντ&α και τις επι/+νειες
σ/ρ+γισης στ� αµ+�ωµα και στ� καπ+κι,
"πως περιγρ+/εται στ� µ.ρ�ς “Μ.ριµνα
και Συντ ρηση”, �αναρ��στε τ�ν κ(κλ�.
Ε+ν τ� λ+θ�ς συνε��&εται,
αντικαταστ στε την µε καιν�(ργια
/λ+ντ&α.

(()   Λανθασµ'να κλειστ� καπ�κι
Βε*αιωθε�τε "πως η συσκευ  ε�ναι
πλ ρως απ�πιεσµ.νη αν��γ�ντας τη
Βαλ*�δα Απ�π�εσης (Α). Α/αιρ.στε τ�
καπ+κι και επανε/αρµ"στε τ�
πρ�σεκτικ+. Απ�συνδ.στε απ" την κ(ρια
παρ�� , επανασυνδ.στε και συνε��στε
τ�ν κ(κλ�.

Λ�θ#ς 6: Πλε#ν�2ων ατµ�ς � νερ� διαρρ3#υν απ�
τη Βαλ +δα Απ#π+εσης (Α).
Η Βαλ*�δα Απ�π�εσης (Α) *ρ�σκεται στην
“ΑΝ�ΙΚΤΗ” θ.ση.
Κλε�στε την Βαλ*�δα Απ�π�εσης (Α).

Λ�θ#ς 7: Μετρητ3ς λανθασµ3νων απ#τιµ�σεων*

* Ισ�(ει µ"ν� για τα µ�ντ.λα “Συν”.
Απ�συνδ.στε απ" την κεντρικ  παρ�� ,
κατ"πιν απ�συνδ.στε και επαναλ+*ετε
τ�ν κ(κλ�.
Ε+ν τ� λ+θ�ς επαναλη/θε� µε αρκετ"
νερ", καν�ν�στε "πως σας επισκε/θε�
µη�ανικ"ς για σ.ρ*ις.
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Dαρακτηριστικ� Ασ'αλε+ας
1.  Στ� π�σω µ.ρ�ς τ�υ καπακι�(, κ+τω απ" τ�

κ+λυµµα, ε�ναι .να ελατ ρι� π�υ �ν�µ+&εται
Συσκευ  Εναρ�ης Φλ+ντ&ας (iOj Ελατ ρι�), π�υ
ε�ναι σ�εδιασµ.ν� για να παρεµπ�δ�&ει τη
δηµι�υργ�α π�εσης ε+ν ε/αρµ�στε� λανθασµ.να τ�
καπ+κι.
ΜΗΝ ΚΤΥΠΑΤΕ ΜΕ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

2. Ε+ν για �π�ι�νδ π�τε λ"γ�, η θερµ�κρασ�α 
π.σει κ+τω απ" την ελ+�ιστη απαιτ�(µενη 
θερµ�κρασ�α απ�στε�ρωσης, µε απ�τ.λεσµα 
να σ* σει τ� /ως της Θερµ�κρασ�ας 
Απ�στε�ρωσης (L3) ,  � �ρ�ν�µετρητ ς τ�υ 
κ(κλ�υ θα �αναρ��σει απ" τ� µηδ.ν µ"λις 
επαν�ρθωθε� η �ρθ  θερµ�κρασ�α.

3. Ε+ν σηµειωθε� ηλεκτρικ"   ηλεκτρ�νικ" 
λ+θ�ς στην συσσ%ρευση π�εσης - π.ραν της 
καν�νικ ς λειτ�υργικ ς π�εσης - .να   "λα τα
ακ"λ�υθα �αρακτηριστικ+ ασ/αλε�ας θα 
ενεργ�π�ιηθ�(ν.

g) Η Βαλ*�δα Απ�π�εσης (Α) θα “διαρρε(σει” ατµ" µε
θ"ρυ*� και τα�(τητα.

gg) Η /λ+ντ&α θα “πρ�ε�.�ει” µ.σω της 
εσ�� ς στ� π�σω µ.ρ�ς τ�υ καπακι�( 
α/ ν�ντας υπερ*�λικ  π�εση και ατµ".

ggg) Μια µη επαναρυθµι&"µενη θερµικ  
ασ/+λεια π�υ *ρ�σκεται στη *+ση της 

συσκευ ς µε “λυ%σιµ�” σε πρ�καθ�ρισµ.νη 
θερµ�κρασ�α, απ�συνδε�ντας την εν.ργεια.

Σε περ�πτωση π�υ ενεργ�π�ιηθ�(ν �ι συσκευ.ς π�υ
ανα/.ρ�νται παραπ+νω, παρακαλ% ακ�λ�υθ στε τα
ακ"λ�υθα * µατα:
α) Μην αγγ�&ετε την συσκευ 
 ) Σ* στε την πρ�&α τ�υ τ����υ και *γ+λτε την
γ) Α/ στε τη θερµ�κρασ�α και την π�εση να 

π.σει πριν g)    αγγ��ετε την συσκευ 
gg)   α/αιρ.στε τα "ργαν+ σας

δ) Μην δ�κιµ+σετε να �αναρ��σετε την 
συσκευ     

ε) Καν�ν�στε για +µεσ� σ.ρ*ις

Στην απ�θανη περ�πτωση π�υ κ+τι π+ει λανθασµ.ν�, .��υµε εισ+�ει αριθµ" �αρακτηριστικ%ν ασ/+λειας για να
ε�ασ/αλισθε� .τσι %στε τ� αυτ"κλειστ" σας παραµ.νει π+ντ�τε ασ/αλ.ς.

Ασ'�λειες - Βρ�σκ�νται κ+τω απ" τ� πλα�σι� ελ.γ��υ, Y7.5A, 32 k
6,3cc, γεµισµ.νες µε κεραµικ  +µµ�. Ανω ασ/+λεια πρ�&ας κ(ριας
παρ�� ς (Αντικατ+σταση απ" τ�ν �ρ στη), Y13Α µ.�ρι BU1362
ΗΝΩΜΕΝ� ΒΑΣΙΛΕΙ� Μ�Ν�

∆ια �θµιση: lλες �ι συσκευ.ς δια*αθµ�&�νται συνε�%ς για
διακεκ�µµ.νη �ρ ση.

Αµ�Aωµα - Αλ�υµ�νι� σε *+θ�ς.

Καπ�κι -  Lυτ" Αλ�υµ�νι�.

Θερµ�στρα - Επι/+νεια ε�ωτερικ+ στερεωµ.νη µε µη�ανικ  θ.ση
µε τ�π�θετηµ.ν� ηλεκτρικ" στ�ι�ε��.

Εγκ#π� Θερµ#κρασ+ας - Θερµικ  ασ/+λεια

Π+εση - Πρωταρ�ικ  *αλ*�δα: αναλ�γικ�( τ(π�υ διακρι*ωµ.νη.

Μ3γιστη Θερµ#κρασ+α Μ#ν#/ Λ�θ#υς - 133.3�m

Κατηγ#ρ+α Μεγαλ/τερης Τ�σης - �µ+δα ΙΙ

Βαθµ�ς Μ�λυνσης - �µ+δα 2

Περι αλλ#ντικ3ς Συνθ�κες - Εσωτερικ  �ρ ση
- Υψ"µετρ� µ.�ρι 2000c - Θερµ�κρασ�α 5:m µ.�ρι 40�m
-µ.γιστη σ�ετικ  υγρασ�α 80% για θερµ�κρασ�ες µ.�ρι 31�m
µει%ν�ντας γραµµικ+ µ.�ρι 50% σ�ετικ  υγρασ�α στ�υς 40:m.- �ι
διακυµ+νσεις κ(ριας παρ�� ς ρε(µατ�ς να µην υπερ*α�ν�υν τ�
+10% της �ν�µαστικ ς τ+σης

Συνδ3σεις  Ισ&/#ς Εισ�δ#υ - � “θερµ"ς” σ�ηµατισµ"ς
ρευµατ�δ"τη εισ"δ�υ συµµ�ρ/%νεται στ� IEm 302.

∆ιακ�πτης Ασ'αλε+ας - Βλ.πε “Εγκ�π  Θερµ�κρασ�ας”, π�υ θα
πρ.πει να επαναρυθµ�&εται απ" πρ�σ�ντ�(�� µη�ανικ".

Συσκευασ+α- �λα τα υλικ+ συσκευασ�ας ανακυκλ%ν�νται.

Υψ�ς      335cc       
Πλ+τ�ς  340cc             
Καθαρ" Β+ρ�ς    4,5 Κr      

Lωρητικ"τητα   9 λ�τρα 
∆ιαστ+σεις Εσωτερικ�

( Θαλ+µ�υ (s/d)   210/230cc  

Μ.γιστ� Μ κ�ς �ργ+ν�υ      228cc  
Μ.γιστ� Β+ρ�ς Φ�ρτ��υ       3,0 tr

Τε&νικ3ς Πρ#διαγρα'3ς - Αυτ�κλειστα Πρ�τυπ#υ ΑµαA"µατ#ς

Υψ�ς      420cc       
Πλ+τ�ς  340cc             
Καθαρ" Β+ρ�ς    4,5 Κr      

Lωρητικ"τητα   12 λ�τρα 
∆ιαστ+σεις Εσωτερικ�

( Θαλ+µ�υ (s/d)   210/270cc  

Μ.γιστ� Μ κ�ς �ργ+ν�υ     290cc  
Μ.γιστ� Β+ρ�ς Φ�ρτ��υ       4,0 tr

- Αυτ�κλειστα Επεκτειν�µεν#υ ΑµαA"µατ#ς

Υψ�ς      582cc       
Πλ+τ�ς 340cc             
Καθαρ" Β+ρ�ς    4,5 Κr      

Lωρητικ"τητα   16.8 λ�τρα 
∆ιαστ+σεις Εσωτερικ�

( Θαλ+µ�υ (s/d)   210/444cc  

Μ.γιστ� Μ κ�ς �ργ+ν�υ     46cc  
Μ.γιστ� Β+ρ�ς Φ�ρτ��υ       4,0 tr

- Σ#/περ Αυτ�κλειστα Επεκτειν�µεν#υ ΑµαA"µατ#ς
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Ανταλλακτικ+  
Να �ρησιµ�π�ι�(νται µ"ν� εκε�να τα ανταλλακτικ+ τα �π��α
πρ�µηθε(�νται   καθ�ρ�&�νται απ" την Pf?v9gr? M?sg;=<
για τη συντ ρηση τ�υ εσ%κλειστ�υ. Η �ρ ση µη
ε��υσι�δ�τηµ.νων ανταλλακτικ%ν θα ακυρ%νει τυ�"ν
εγγ(ηση π�υ .�ει δ�θε� και π�υ µπ�ρε� να .�ει αρνητικ+
απ�τελ.σµατα στην απ"δ�ση και την ασ/+λεια της
συσκευ ς.

Ε�αρτ µατα 
∆ιατ�θεται σειρ+ ε�αρτηµ+των για τ� αυτ"κλειστ" σας
"πως περιγρ+/�νται κατωτ.ρω και εικ�ν�&�νται στη σελ�δα
76. Επικ�ινων στε µε τ�ν πρ�µηθευτ  σας για πλ ρεις
λεπτ�µ.ρειες.

1   - 219294 - Συσκευ  αν(ψωσης
2   - 219293 - ∆�σκ�ς Γενικ�( �ργ+ν�υ
3   - 219292 - Πρ"τυπ� Καλ+θι
4   - 219295 - Υπ�στ ριγµα ‘W’
5   - 229310 - ∆�σκ�ς �δ�ντιατρικ�( �ργ+ν�υ
6   - 219291 - Κασ.τα �ργ+ν�υ
7   - 249025 - Ρ+/ι Κασ.τας
8   - 219296 - Επεκτειν"µεν� Καλ+θι �ργ+ν�υ
9   - 229216 - Πρ+σινη Φλ+ντ&α Σιλικ"νης 

Σ/ρ+γισης
10  - 259277 - Ταιν�ες ∆ε�κτη TUT
11  - 219258 - Σειρ+ Καλωδ��υ ΗΒ
12  - 219299 - Σειρ+ Καλωδ��υ xy
13  - 219297 - Σειρ+ Καλωδ��υ ExzO
14  - 219509 - Ε�τρα µεγ+λ� καλ+θι (210030/34 µ"ν�)

Εγγ/ηση 
Η Pf?v9gr? M?sg;=<, τ�υς πρ%τ�υς 12 µ νες απ" την
ηµερ�µην�α αγ�ρ+ς, θα επισκευ+&ει   θα αντικαθιστ+
δωρε+ν τυ�"ν ανταλλακτικ+ π�υ απεδε��θησαν "τι  ταν
ελαττωµατικ+ σε θ.µατα λειτ�υργ�ας  /και υλικ%ν. Τ�
στ�ι�ε�� θ.ρµανσης (µ"ν�) καλ(πτεται µε εγγ(ηση καθ’ �λη
τη τη δι+ρκεια λειτ�υργ�ας τ�υ.

Η Pf?v9gr? M?sg;=<, δεν θα ε�ναι υπ"�ρεη σε περ�πτωση
κατ+ την �π��α � αγ�ραστ ς .�ει αµελ σει να
συµµ�ρ/�(ται µε τις �δηγ�ες π�υ δ�ν�νται στην παρ�(σα  
ε+ν τ� αυτ"κλειστ� .�ει λανθασµ.να �ρησιµ�π�ιηθε�, .�ει
κτυπηθε�, αλλ�ιωθε�, επισκευασθε�   γ�νει σ.ρ*ις απ" µη
ε��υσι�δ�τηµ.ν� πρ"σωπ�, αυτ" µπ�ρε� επ�σης να .�ει
επακ"λ�υθ� στην πρ�στασ�α π�υ πρ�ν�ε�ται απ" τ� ε/"δι�
π�υ επηρε+στηκε.

Η παρ�(σα εγγ(ηση δεν /�ρ+ την /λ+ντ&α, "λα τα
εσωτερικ+ .πιπλα και τα αναλ%σιµα.
Τα ν�µικ+ δικαι%µατα τ�υ καταναλωτ  δεν επηρε+&�νται.

Yλικ+ καθαρισµ�(:
- Aδ(νατ� υγρ" �επλ(µατ�ς
- Mαλακ  κρ.µα καθαρισµ�(
- απ�λυµαντικ" διαλυµ.ν� σε νερ" (π�υ δεν *ασ�&εται στ�
�λ%ρι�) 

Απ�λ(µανση τ�υ Πρ�ϊ"ντ�ς - 
Ε+ν τ� πρ�ϊ"ν �ρει+&εται επισκευ , θα πρ.πει να
απ�µιανθε�, σ(µ/ωνα µε την καν�νικ  διαδικασ�α πρ�τ�(
επιστρα/ε�   επισκευασθε� επ� τ"π�υ. Θα πρ.πει να
διατ�θεται δ λωση απ�µ�ανσης τ�υ ε��πλισµ�( µα&� µε τ�
πρ�ϊ"ν. (∆ιατ�θενται λεπ�τ�µ.ρειες κατ+λληλης
διαδικασ�ας, "ταν τις &ητ σετε).

Εγκρ�σεις:

Σηµε�ωση: Παρακαλ% &ητ στε λεπτ�µ.ρειες εγκρ�σεων
ειδικ+ για τ� µ�ντ.λ� σας.
BU3970 P=f9 4 (|f?vv8f? >?vv?< :N<}) 
mE M=ft - M?sg;=< j?>g;? jgf?;9g>? (93/42/EEm) 

Συσκευασ�α - 
�λα τα υλικ+ συσκευασ�ας π�υ �ρησιµ�π�ι�(νται, µπ�ρ�(ν
να ανακυκλωθ�(ν, παρακαλ% να τα διαθ.τετε αν+λ�γα.
ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΗΜΕΙΩΣΤΕ: Η αγγλικ  ε�ναι πρωταρ�ικ 
γλ%σσα για σκ�π�(ς αυτ%ν των �δηγι%ν. �λες �ι +λλες
γλ%σσες ε�ναι µετα/ρ+σεις απ" τ� αγγλικ" κε�µεν�.
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Quote your model details, serial number and date of purchase when contacting Prestige Medical or your supplier

Donniez les informations concernant le modèle, le numéro de série et la date d’achat lorsque vous contactez Prestige
Medical ou votre fournisseur local.

Die Modellnummereinzelheiten, Seriennummer und Kaufdatum bei Kontaktaufnahme mit Prestige Medical oder Ihrer
Vertretung bereithalten.

De angiver modeldetaljer, serienummer og købsdato når De kontakter Prestige Medical eller Deres leverandør. 

De details van uw model, het serienummer en datum van aankoop vermeldt wanneer u contact opneemt met Prestige
Medical of uw leverancier.

Menciona los detalles del modelo, número de serie y fecha de compra cuando contacte con Prestige Medical o con
su proveedor.

Cita os detalhes do modelo, número de série e a data da compra quando contactar Prestige Medical ou o seu
fornecedor.

Di indicare i dettagli relativi al modello, il numero seriale e la data di acquisto quando ci si rivolge alla Prestige
Medical o al proprio fornitore.

ανα/.ρετε τις λεπτ�µ.ρειες τ�υ µ�ντ.λ�υ σας, τ�ν α(��ντα αριθµ" και την ηµερ�µην�α αγ�ρ+ς "ταν 
επικ�ινωνε�τε µε την Prestige Medical   µε τ�ν πρ�µηθευτ  σας.

Ange modellens detaljer, serienummer och inköpsdatum vid kontakt med Prestige Medical eller leverantören.

Oppgir modelldetaljene, serienummeret og kjøpedatoen når du kontakter Prestige Medical eller leverandøren din.

Mainitset käytössäsi olevan autoklaavin mallia koskevat tiedot, sarjanumeron ja ostopäivän, kun otat yhteyttä  -yhtiöön
tai laitteen myyjään.

Model no.

Prest ige Medical subsidiary / dealer address

Serial no.
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