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Aceste instrucțiuni acoperă modelele de sterilizatoare cu abur sub presiune după cum
urmează:

YS-12L、YS-16L、YS-17L、YS-18L、YS-23L
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Fișa clientului
Articol：     Sterilizator cu abur sub presiune
Model：
Nr.:

Atenție:

● Citiți cu atenție aceste instrucțiuni înainte de a începe să folosiți sterilizatorul cu abur sub
presiune.

● Respectați instrucțiunile cu seriozitate atunci când utilizatorul folosește acest sterilizator
cu abur sub presiune.

● Păstrați aceste instrucțiuni pentru consultări ulterioare.
● Contactați vânzătorii sau producătorul dacă sterilizatorul cu abur sub presiune are

probleme.
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Ghid de utilizare：

Clientul va primi instrucțiunile după ce a achiziționat sterilizatorul cu abur sub presiune.
Simbolurile de mai jos indică semnificații importante.

Avertisment, atenție și altă importanță

Avertisment: Acordați atenție acestor simboluri de „Avertisment”. Dacă utilizatorul le ignoră,
poate duce la deces sau rănire gravă.

Atenție:  Acordați  atenție  acestor  simboluri  de  „Atenție”.  Dacă  utilizatorul  le  ignoră,  poate
duce la rănire sau deteriorarea echipamentelor.

Importanță:  Acordați  atenție  acestor  simboluri  de  „Importanță”.  Dacă  utilizatorul  le  ignoră,
poate  duce  la  deteriorarea  echipamentului  sau  sterilizare  de  calitate
inferioară.

Sfat și explicație: Sfat pentru utilizator și operator.
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Atenție la siguranță:

Citiți cu atenție.

 Dacă  utilizatorul  ignoră  aceste  simboluri  de  „Avertisment”,
poate  duce  la  șocuri  electronice,  incendii  sau  deteriorarea
echipamentului.

1、 Utilizați  o  priză  cu  trei  pini  (230  ±  23Vc.a./10A/50Hz~60Hz)  și

asigurați-vă că este conectată la masă.

2、 Nu utilizați alte puteri de tensiune.

3、 Nu atingeți niciodată ștecherul sau priza cu mâinile ude.

4、 Nu  trageți,  nu  schimbați,  nu  îndoiți,  nu  răsuciți  cablul  și  nu

lăsați lucruri grele pe cablu.

5、 Nu așezați sterilizatorul pe un raft sau un blat instabil.

6、 Nu blocați ventilația și radiația sterilizatorului.

7、 Nu puneți nimic pe sterilizator.

8、 Dacă  utilizatorul  miroase  sau  aude  ceva  anormal  în  timpul

funcționării  (nu  include  zgomotul  pompelor),  întrerupeți

alimentarea și contactați vânzătorii sau producătorul.

9、 Întrerupeți  alimentarea  dacă  utilizatorul  nu  folosește

sterilizatorul pentru o perioadă lungă de timp.

Avertisment
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1. Instrucțiuni generale

Sterilizatorul cu abur sub presiune YS este folosit de medici sau profesioniști și este conceput
special pentru clinici, spitale, laboratoare, etc. Sterilizatorul folosește microprocesor cu sistem
de control inteligent și interfață umanistă, funcționează ușor, sigur și fiabil. Parametrii și
condițiile sterilizatorului vor fi afișați pe ecranul digital în timpul prelucrării. Pentru a asigura
fiabilitatea sterilizării, mașina se va auto-diagnostica și se va auto-proteja automat în timpul
situațiilor de supraîncălzire sau suprapresiune.

2. Gama de utilizare

Sterilizatorul are o pătrundere ridicată în sectoarele de spital, stomatologie, oftalmologie și
institutele de cercetare biologică pentru a steriliza instrumentele chirurgicale, instrumentele de
stomatologie și seringile, etc.

3.	Parametrii și procesul sterilizatorului
3.1 Parametri:
Condiția de utilizare a sterilizatorului:
Temperatura mediului: 5℃～40℃;
Umiditate relativă: ≤ 80 %;
Presiune atmosferică: > 70 kPa;
Frecvență: 50 Hz/60 Hz,  Tensiune: monofazat 230 V ± 23 V.
3.2 Procesul sterilizatorului:

Proces
timp de

sterilizare
Temperatura de
sterilizare

Presiunea de
sterilizare

Timp uscat
min

121 ℃/solid

(121 ℃/neambalat)
20 min 121 ℃ 110 KPa 4

121 ℃/universal

(121℃/neambalat)
20 min 121 ℃ 110 KPa 15

134℃/solid

(134℃/neambalat)
4min 134℃ 210KPa 4

134℃/universal

(134℃/neambalat)
4min 134℃ 210KPa 15

134 ℃/bumbac 4min 134℃ 210KPa 20

TEST B-D 3,5 min 134 ℃ 210 KPa 10

TEST VID 15min
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Timpul de sterilizare poate fi reglat！

Importanță Test B-D: Numărătoarea inversă  pe afișaj  arată  4 minute,  dar în mod

normal durează 3,5 minute

4. Panou de comandă

1. Ecranul de presiune
Arată presiunea din interiorul camerei
Este o presiune relativă. unitate: Kpa
Afișarea -80 înseamnă presiunea interioară -80 Kpa
Afișarea 214 înseamnă presiunea interioară 214 Kpa

2. Ecranul de temperatură/cod de eroare
Arată temperatura din interiorul camerei. unitate：℃
Afișarea 131,3 înseamnă că temperatura interioară este

de 131,3 ℃
Afișează  nr.  codului de eroare când apare o eroare.  Se

poate  găsi  o  soluție  pentru  a  rezolva  problemele  prin
verificarea  tabelului  „Coduri  de  eroare  și  soluție”.  (a  se
vedea mai jos Pagina 14 „Coduri de eroare și soluție”)
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Contactați  vânzătorul  sau  producătorul  pentru  soluții  dacă  există
vreo problemă!

3. Ecranul de stare
Afișează diferite Stări ale procesului de sterilizare (a se vedea mai jos pagina 19).
4～8. Taste pentru programul de pre-setare
Cinci taste pentru programul de pre-setare: 121 ℃/solid (121 ℃/neambalat)、121℃/universal
(121 ℃/neambalat)、134 ℃/solid (134 ℃/neambalat)、134 ℃/universal (134 ℃/ambalat) și
bumbac, alegerea cu un singur buton face ca operația să fie convenabilă și ușoară.

Programul solid/neambalat poate steriliza doar instrumentele solide fără
ambalaj, cum ar fi clește, forfex, pense etc..
Programul universal/ambalat poate steriliza toate instrumentele, cum ar
fi piesele de mână etc., cu excepția lichidelor.

Pentru că programul 121 ℃și programul 134 ℃ nu au nicio diferență în
sterilizare,  luați  programul  121  ℃  pentru  rezistența  la  temperatură  a
instrumentelor sub 134 ℃.

Verificați rezistența maximă la temperatură a instrumentelor și alegeți o
temperatură adecvată. Nu sterilizați niciun instrument cu o rezistență  a

temperaturii sub 121℃.

9. Tasta „Test”.
Această tastă este pentru ca utilizatorul să ruleze programul de testare B-D sau programul de
testare a vidului.
1)  Apăsați  tasta  de  testare  o  dată  pentru  a  alege  programul  de  testare  a  vidului.  Indicatorul

luminos „tasta de testare” va fi  aprins și  ecranul de stare va afișa .  Apoi apăsați  tasta
Start pentru a rula programul de testare a vidului;
2) Apăsați tasta de testare timp de 5 secunde o dată pentru a alege programul de testare B-D.

Indicatorul  luminos  „tasta  de  testare”  va  fi  aprins  și  ecranul  de  stare  va  afișa .  Apoi
apăsați tasta Start pentru a rula programul de testare B-D;

Atenție

Atenție

Avertisment

Sfat
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 Testul  B-D și  testul  Helix  sunt  același  program de  testare.  Singura  diferență
este  că testul  B-D  folosește  un  pachet  de  test  B-D,  în  timp  ce  testul  Helix
utilizează un dispozitiv de testare Helix (PCD:process challenge device).

                     Utilizatorul  trebuie  să ruleze  programul  de  testare B-D înainte de a
utiliza dispozitivul pentru sterilizare în fiecare zi.

10. Tasta „Cerc”.
Utilizare pentru procese succesive de sterilizare.
Dacă nu alegeți funcția de ciclu, sterilizatorul va face doar un ciclu de sterilizare și apoi se va
răci automat.
Dacă  alegeți  funcția  de  ciclu,  sterilizatorul  va  face  mai  mult  de  un  ciclu  de  sterilizare,  după
fiecare ciclu, sterilizatorul va rămâne cald până când ușa sterilizatorului se deschide, în acest
fel, timpul de încălzire pentru următorul ciclu pentru fi mai scurt.
11. Tasta „Start”.
Pentru a începe procesul de sterilizare
12. Tasta „Stop”.
Pentru a opri procesul de sterilizare, apăsați această tastă timp de 5 secunde când are loc orice
situație anormală a mașinii.
13. Indicator luminos „Cerc”.
Lumina se va aprinde după ce apăsați tasta „Cerc”.
14. Indicator luminos „Ușă”.
Ușa  sterilizatorului  trebuie  să  fie  închisă  etanș  înainte  de  pornirea  sterilizatorului,  în  caz
contrar, indicatorul luminos „Ușă” se va aprinde și sterilizatorul nu poate fi pornit.
15. Indicator luminos „Rezervor de apă uzată”.
Când  această  lumină  clipește,  indică  faptul  că  nivelul  apei  uzate  este  prea  ridicat  și  trebuie
golit.
Când rezervorul de apă uzată este plin în timpul funcționării, lumina va continua să clipească.
Semnalele sonore se aud de 10 ori și apoi se opresc. După finalizarea ciclului, scurgeți apa.
16. Indicator luminos „Rezervor de stocare a apei”.
Când această lumină clipește, indică faptul că nivelul apei din rezervorul de stocare este prea
scăzut  și  poate  cauza  nereușita  procesului  de  sterilizare  (E8  sau  E9),  astfel  încât  rezervorul
trebuie să fie completat.
Când lumina este încă aprinsă, rezervorul este plin.
17. Lumină de eroare

Atenție

Sfat
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Dacă  apar probleme în timpul procesului  de sterilizare,  lumina va clipi  cu semnale sonore și
se va opri automat. De asemenea, presiunea va fi eliberată automat.

5. Instalare

5.1)  În  jurul  sterilizatorului  trebuie  lăsat  un  spațiu  de  cel  puțin  10  cm,  iar  spațiul  din  spate
trebuie să fie de cel puțin 20 cm.
Sugerați  așezarea  sterilizatorului  într-un  loc  bine  ventilat.  Nu  blocați  radiatorul
sterilizatorului.
Așezați sterilizatorul pe raftul sau blatul orizontal.
5.2) Reglați  presiunea atmosferică  înainte de prima utilizare,  deoarece presiunea atmosferică
variază de la un loc la altul.
Pași:

1) Opriți  alimentarea   2)  Deschideți  ușa  3)  Porniți  alimentarea  și,  după  20  de  secunde,  opriți
alimentarea, se face automat.

Dacă  utilizatorul  nu  reglează  presiunea  atmosferică,  este  posibil  ca
sterilizatorul să nu poată funcționa

5.3) Reglarea datei și orei:

1. Apăsați tasta „stop” timp de 20 de secunde, se afișează ecranul de presiune
2. Apoi eliberați tasta.

3. Apăsați  tasta  „stop”  timp  de  20  de  secunde,  ecranul  de  presiune  arată  Pe
ecranul  de  temperatură,  acesta  arată  anul,  de  ex.  „11”  înseamnă  anul  2011.  Apăsați
tasta „start” pentru sus și tasta „cerc” pentru jos.

4. Apăsați  tasta  „stop”  o  dată  pentru  a  regla  luna.  (la  fel  ca  mai  sus  pentru  reglarea
anului). Pe ecranul de presiune, arată:

  d1:  anul      d2:  luna      d3:  ziua

d4：ora     d5:  minutul     d6:  secunda

Avertisment
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5. Opriți alimentarea și gata.

6. Operațiune

Pregătire înainte de utilizare:
Conectați corect linia de alimentare înainte de a porni sterilizatorul. Apăsați
comutatorul de alimentare care se află în partea dreaptă față, lumina va fi
aprinsă, ceea ce indică că sterilizatorul a fost conectat la curent și că este în
starea inițială fără încălzire. Starea de lucru va fi afișată ca „LD”. După ce apăsați tasta de
pornire, sterilizatorul va începe să funcționeze.

 Asigurați-vă că este conectat la masă.

7.1 Completare cu apă
Dacă  nivelul  apei  din  rezervorul  de  stocare  este  prea  scăzut,  indicatorul
luminos al rezervorului de stocare a apei va continua să clipească cu semnale
sonore, iar tasta de pornire va deveni invalidă, utilizatorul trebuie să umple cu
apă. Există o gaură în partea de sus a sterilizatorului, așa cum arată imaginea,
atunci  când  utilizatorul  umple  apă,  lumina  se  va  stinge  cu  semnale  sonore,
ceea  ce  indică  că  rezervorul  are  suficientă  apă  pentru  a  rula  un  ciclu,
utilizatorul  poate  continua  să  umple  cu  apă  până  când  este  plin.  Lumina
rezervorului de stocare rămâne aprinsă și emite un semnal sonor de 10 ori, apoi se oprește.

  Atenție Utilizați  apă  distilată  pentru  a  evita  înfundarea  generatorului  de  abur  și  a
supapelor.  Utilizatorii  trebuie  să  fie  responsabili  pentru  consecințele  pe  care
le-a provocat.

Sfat:
1、 Înainte de completarea cu apă, alimentarea trebuie conectată.
2、 Nu puneți sterilizatorul cu susul în jos când rezervorul este plin.
3、  Sugestie:  Goliți  rezervorul  de  stocare  a  deșeurilor  și  atunci  când  apa  din  rezervorul  de

stocare s-a terminat.
4、 Apăsarea tastei de oprire poate opri semnalele sonore când rezervorul de apă uzată este plin.
Lumina nu se va stinge până când rezervorul de apă uzată nu este gol.

Avertisme
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7.2 Funcționare

Când  lampa  indicatoare  a  rezervorului  de  stocare  și  lampa
indicatoare  a  rezervorului  de  apă  uzată  nu  clipesc,  acesta  este
gata de funcționare.

7.2.1 Puneți încărcăturile în cameră

 Sfat:

1. Nu mai mult de 70% din volumul sterilizatorului sau nu mai mult de 6 kg o dată.
2. Instrumentele nu trebuie să se lipească de interiorul peretelui, în special să nu blocheze

ieșirea camerei. Ar trebui să rămână la cel puțin 10 mm de interiorul peretelui.
3.  Puneți  hârtia  de  test  în  centrul  pachetului  de  sterilizare  dacă  utilizatorul  dorește  să

testeze și să judece efectul de sterilizare.
4.  Când  introduceți  încărcăturile  în  sterilizator,  vă  recomandăm  să  folosiți  suportul  de

mână pentru a preveni opărirea.

7.2.2.  După  ce  utilizatorul  a  introdus  încărcăturile  în  sterilizator  și  a  închis  ușa  strâns  (rotiți
mânerul în poziția maximă), indicatorul luminos ușă se va stinge.

                      Utilizatorul  trebuie  să rotească mânerul  în  poziția  maximă,  în  caz
contrar,  sterilizarea  nu  va  începe  și  chiar  dacă  utilizatorul  apasă
tasta de pornire, utilizatorul va primi alarma  „E6”.

  Sfat Dacă utilizatorul crede că este prea greu de închis ușa, înseamnă
că încă poate fi abur în sterilizator. Vă sugerăm să închideți rapid
ușa sau să așteptați câteva secunde pentru a închide ușa.

7.2.3. Alegerea programului
După ce ușa este închisă, alegeți programul de sterilizare relativ în funcție de încărcăturile din
cameră. Apăsați tasta program, indicatorul luminos al programului respectiv se va aprinde. Nu
va fi oprit până când ciclul de sterilizare nu este terminat și nu este ales un alt program.

7.2.4. Alegerea ciclului

Pentru un proces de sterilizare succesiv,  apăsați  tasta „cerc” după ce ați  ales programul.  Prin
urmare sterilizatorul rămâne cald după fiecare ciclu. Timpul de preîncălzire poate fi mai scurt

Atenție
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pentru următorul ciclu.
Fără a alege ciclul, acesta se va răci după terminarea unui ciclu.

Sfat Ori de câte ori ușa este deschisă, funcționarea „ciclului” va fi oprită.

7.2.5.  După  ce  a  făcut  alegerea,  utilizatorul  poate  apăsa  tasta  de  pornire  pentru  a  porni
programul. Sterilizatorul va rula automat pre-încălzire, vacuum de 3 ori, sterilizare și uscare.
Timpul întregului ciclu este decis de temperatura inițială, încărcături și program.

7.2.6  Când  procesul  de  sterilizare  s-a  terminat,  „Ed”  va  fi  afișat  pe  panou  cu  trei  semnale
sonore. Apoi, utilizatorul poate deschide ușa și scoate încărcăturile sterilizate.

Utilizatorul trebuie să  umple rapid cu apă  dacă  există  o alertă  de nivel
scăzut al apei. În caz contrar, va afișa alarma de eroare „E08 sau E9”.

7.2.7 Când  nu  este  utilizat,  opriți  întrerupătorul  de  alimentare  (asigurați-vă  că  lumina  de
alimentare  este  stinsă).  Dacă  utilizatorul  nu  va  folosi  sterilizatorul  pentru  o  perioadă
lungă de timp, deconectați alimentarea.

1. Vă  recomandăm cu insistență  să  folosiți  suportul de mână  pentru a
scoate tava din sterilizator pentru a preveni opărirea.

2. Nu deschideți ușa până când presiunea nu este în intervalul „-05~05”.

 Sfat Pentru  a  asigura  eficacitatea  sterilizării,  vă  sugerăm  să  puneți  de

fiecare  dată  hârtie  de  test  sau  pungi  cu  indicatori  împreună  cu
încărcăturile în camera de sterilizare.

7. Situații anormale

Sterilizatorul va da alarmă, va elibera presiunea și va opri automat încălzirea dacă sunt situații
anormale  în  timpul  lucrului.  Acesta  va  menține  în  siguranță  utilizatorul  și  va  afișa  codul  de
eroare (a se vedea pagina 14 de mai jos).
Notați nr. codului de eroare și întrerupeți alimentarea, nu deschideți ușa și apoi porniți din nou
alimentarea pentru a aștepta ca presiunea să revină la „-0.5~0.5”.

Atenție

Avertisment
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Sfat  Vă sugerăm să  rulați  încă  o dată pentru a vedea dacă  eroarea are loc din
nou.

Dacă  utilizatorul  nu  poate  găsi  soluția  din  tabel,  contactați  vânzătorul  sau  departamentul
nostru de service, indicându-ne nr. codului de eroare. Îl vom ajuta pe utilizator să o rezolve cât
mai curând posibil.

Coduri de eroare și soluții

E1 Semnal sonor lung „du”
Senzorul  de  temperatură
are probleme.

Verificați senzorii de temperatură.

E2 Semnal  sonor  lung  „du”  Suprapresiune
Faceți  un  test  de  vid.  Dacă  rezultatul  nu  este  unul  reușit,
verificați pompa de vid.

E3 Semnal sonor lung „du”
Supraîncălzirea
temperaturii  interioare  sau
a generatorului de abur.

Verificați  generatorul  de  abur,  senzorul  de  temperatură  al
generatorului de abur și inelul de încălzire.

E4 Semnal  sonor  lung  „du”  Preîncălzirea  a  eșuat.
Verificați dacă  generatorul  de  abur și  inelul  de  încălzire  s-au
încălzit sau nu

E5 Semnal sonor lung „du”
Presiunea  nu  poate  fi
eliberată.

Verificați supapa de evacuare a apei

E6 Semnal  sonor  lung  „du”  Senzorul  ușii  este  deschis  Verificați  senzorul  ușii.

E7 Semnal sonor lung „du”
Valoarea presiunii locale a
aerului este prea mică

Opriți  alimentarea,  deschideți  ușa  și  porniți  alimentarea,
așteptând 25S. (consultați pagina 10)

E8 Semnal  sonor  lung  „du”  Creșterea  presiunii  a  eșuat.
Verificați rezervorul de apă
Verificați  pompa  de  apă,  generatorul  de  abur,  conductele  și
tija de încălzire.

E9 Semnal sonor lung „du”
Menținerea  presiunii  a
eșuat

Verificați dacă există sau nu apă în rezervorul de apă

8. Întreținere

8.1 Reglarea etanșeității ușii
Reglarea ușii:

Împingeți  în  jos  maneta  în  timp  ce  rotiți  ușa  pentru  a  regla  etanșeitatea.  După cum  se
arată  în  imaginea de mai  jos,  rotirea în  sens invers  acelor  de ceasornic  va strânge ușa,  adică
ușa  va  fi  mai  aproape  de  cameră.  Prin  urmare,  este  nevoie  de  mai  multă  putere  pentru  a
întoarce mânerul. Rotirea în sensul acelor de ceasornic o va slăbi.
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Pași:

1） Împingeți puțin maneta în jos 2) Întoarcerea ușii într-un unghi 3) Eliberați maneta
4) Continuați să întoarceți ușa într-un loc în care ușa nu se mai poate mișca.

Importanță  După reglarea  ușii,  trebuie  să facă un  test  de  vid.  Dacă există o
scurgere, utilizatorul trebuie să o regleze din nou.

Dacă  ușa  este  prea  slăbită,  inelul  de  etanșare  ar  putea  exploda  cu  o
„bubuitură” mare. Așadar, aveți grijă când utilizați această funcție!

8.2   Schimbați hârtia de imprimantă și alimentarea cu hârtie.
Schimbați hârtia de imprimantă:

apăsați butonul „deschidere” al imprimantei pentru a deschide ușa,
schimbați hârtia, acoperiți foaia ușii ca în figura 2;

Atenție
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 (2)
Verificarea dacă schimbarea hârtiei este corectă prin alimentarea hârtiei.
Verificarea alimentării cu hârtie a imprimantei:
când  apăsați  butonul  „LF”  o  dată  pentru  a  vedea  dacă  hârtia  este  în  angrenaj;  dacă  hârtia  a
ieșit din angrenaj, hârtia s-a blocat, apoi schimbați hârtia și alimentați din nou;
Dacă  alimentarea  cu  hârtie  a  imprimantei  este  corectă,  dar  nu  există  date  pe  hârtie,  instalați
hârtia pentru imprimantă.

Sfat Hârtia de imprimantă are direcție și doar o singură față poate fi imprimată.

8.3.  Pentru a utiliza alcool medical pentru a curăța rezervorul în fiecare săptămână.

Utilizarea  alcoolului  metilic  și  a  altui  agent  de  curățare  poate  cauza
spargerea rezervorului de apă.

8.4  Pentru a utiliza alcool etilic, dezinfectați  și  curățați  suprafața interioară  a sterilizatorului
în fiecare lună.
8.5  La fiecare 150 de cicluri, vă recomandăm să înlocuiți filtrul etanș împotriva germenilor.
8.7 Curăţaţi regulat inelul de etanşare

Pentru a păstra o bună  capacitate de etanșare,  utilizatorul trebuie să  curețe inelul de etanșare
în mod regulat. Curățarea inelului de etanșare cu apă distilată. Dacă încă au loc scurgeri după
curățare, utilizatorul poate fi nevoit să înlocuiască inelul de etanșare.

8.8 Înlocuiți inelul de etanșare
Instrument: Utilizatorul are nevoie de o șurubelniță care nu este ascuțită.
A. Țineți  inelul  de  etanșare  cu  o  mână și  folosiți  cealaltă  mână  pentru  a  ține  cu  grijă  o

șurubelniță pentru a separa ușa și inelul de etanșare. Apoi scoateți încet inelul de etanșare.
B. După  ce utilizatorul scoate inelul de etanșare, îl curăță și îl verifică.  Dacă  este deteriorat,

utilizatorul trebuie să-l înlocuiască.
C. După ce inelul de etanșare este curățat, puneți-l înapoi.
D. Atenție:  dacă  utilizatorului  îi  este  greu  să  pună  inelul  de  etanșare  la  loc,  folosiți

șurubelnița și apăsați-l cu atenție până când este gata.

Atenție
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8.9  Nu  reparați  niciodată  sterilizatorul  până  când  nu  este  deconectat  de  la  curent  și  nu  se
răcește  pentru  a  preveni  opărirea.  Repararea  sterilizatorului  trebuie  făcută  de  către
profesioniști bine pregătiți.

9. Transport și depozitare
9.1 Pregătire
Răciți sterilizatorul și deconectați alimentarea.
11.2 Drenaj
Goliți toate rezervoarele: Introduceți partea laterală a țevii fără îmbinare
în supapa de purjare, A este supapa de purjare a rezervorului de apă uzată,
B este supapa de purjare a rezervorului de stocare a apei. Apoi rotiți
comutatorul de drenaj în sens invers acelor de ceasornic.

                                                              A   B
9.2 Condiții de transport：
Condițiile de transport trebuie să fie conform contractului de comandă.
11.4 Condiții de stocare：
După ambalare, sterilizatorul trebuie păstrat într-un interior curat, la care temperatura este de
5℃~40℃, umiditatea relativă nu este mai mare de 80%, fără gaze corozive și bine ventilat.

Importanță Nu târâți în timpul deplasării.
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10.	ATENȚIE

1、Utilizați o priză cu trei pini (230±23V c.a./10 A/50 Hz ~ 60 HZ), și asigurați-vă că este conectată la

masă.
2、Nu utilizați altă tensiune de alimentare.
3、Nu atingeți ștecherul sau priza cu mâinile ude.
4、Nu trageți, nu schimbați, nu îndoiți, nu răsuciți cablul și nu lăsați lucruri grele pe cablu.
5、Nu puneți sterilizatorul într-un loc instabil.
6、Nu blocați ventilația și radiația sterilizatorului.
7、Nu puneți nimic pe sterilizator.
8、Dacă utilizatorul miroase sau aude ceva anormal (nu include zgomotul pompelor), întrerupeți

alimentarea și contactați vânzătorii sau producătorul.
9、Întrerupeți alimentarea dacă utilizatorul nu folosește sterilizatorul pentru o perioadă lungă de timp.
10、Contactați vânzătorul sau producătorul pentru soluții dacă există vreo problemă.
11、Programul solid/neambalat poate steriliza doar instrumentele solide fără ambalaj, cum ar fi
clește, forfex, pense etc.; Programul universal/ambalat poate steriliza toate instrumentele, cum
ar fi piesele de mână etc., cu excepția lichidelor.
12、Verificați rezistența maximă la temperatură a instrumentelor și alegeți o temperatură
adecvată. Nu sterilizați niciun instrument cu o rezistență a temperaturii sub 121℃.

13、Utilizatorul  trebuie  să ruleze  programul  de  testare  B-D  înainte  de  a  utiliza  dispozitivul
pentru sterilizare în fiecare zi.
14、Dacă utilizatorul nu reglează presiunea atmosferică, este posibil ca sterilizatorul să nu
poată funcționa。
15、Utilizatorul trebuie să rotească mânerul în poziția maximă, în caz contrar, sterilizarea nu
va începe și chiar dacă utilizatorul apasă tasta de pornire, utilizatorul va primi alarma „E6”.
16、Utilizatorul trebuie să umple rapid cu apă dacă există o alertă de nivel scăzut al apei În caz
contrar, va afișa alarma de eroare „E08”.
17、Vă recomandăm  cu  insistență să folosiți  suportul  de  mână pentru  a  scoate  tava  din
sterilizator pentru a preveni opărirea.
18、Nu deschideți ușa până când presiunea nu este în intervalul „-05~05”.
19、După reglarea ușii, trebuie să facă un test de vid. Dacă există o scurgere, utilizatorul
trebuie să o regleze din nou.

20、Dacă ușa este prea slăbită, inelul de etanșare ar putea exploda cu o „bubuitură” mare.
Așadar, aveți grijă când utilizați această funcție.
21、Nu târâți în timpul deplasării.



12. Accesorii

1.  Conducta  de  scurgere          1
2.  Tava  pentru  echipamente       3
3.  Cablu                  1
4.  Raft  pentru  tavă             1
5.  Suport  de  mână  pentru  tavă     1

Anexa 1 Tabelul condițiilor de muncă:

Artic
ol

Cod   Stare
Explicația stării

1 Pregătire Încărcarea sarcinilor, evacuarea apei uzate

2 Preîncălzire Încălzirea inelului și a generatorului de abur.

3 Vid Aspirare

4
Creșterea

temperaturii
Creșterea temperaturii și creșterea presiunii în cameră

5
Scurgerea apei și

eliberarea aburului
Scurgerea apei și eliberarea aburului în interiorul unui ciclu

6
Afișarea timpului de

lucru
Sterilizare Numărătoarea inversă a sterilizării

7
Afișarea timpului de

uscare
     Uscare Numărătoarea inversă a uscării

8 Echilibrul  presiunii  Echilibrul  presiunii  interioare  și  a  presiunii  barometrice

9 Sfârșitul lucrului
Programul s-a finalizat și poate deschide ușa pentru a scoate

încărcăturile
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Anexa 2, Reglarea timpului de sterilizare

1)  Apăsați tasta „cerc” timp de 5 secunde pentru a intra în reglarea timpului de sterilizare.
2) Alegerea programului care trebuie ajustat:

După ce a fost ales, lumina este aprinsă și arată timpul de sterilizare.
3) Reglarea orei:
Apăsați tasta „start”, creșteți 1 min; apăsați tasta „stop”, reduceți 1 minut, intervalul este de

4~60 min.
4) Închideți procesul:
Apăsați tasta „cerc” și salvați setarea.

5) Revenirea la eroare:
Apăsați tasta „start” timp de 5 secunde, când arată „55”, apăsați-o din nou pentru a reseta.

Atenție Timpul de instalare a proceselor este un timp recomandabil, a fost verificat
cu metoda prevăzută în standardul ISO 14161:2009.
Odată  reglată  ora,  aceasta  trebuie  verificată  cu  metoda  prevăzută  în  standardul  ISO
14161:2009;  nu  operați  sterilizarea  până  când  nu  a  fost  verificată,  sau  clienții  suportă
consecința. Verificarea se poate face de către clienții care au capacitatea corespunzătoare sau
companiile de verificare.

 Sfat   Relațiile dintre unitățile de presiune:
1 bar = 0,1 MPa = 1,0×105Pa = 1 presiune barometrică
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Anexa 3、Diagrama structurii：
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Anexa 4、Schema de circuit

Figura de mai sus:  c.a. 220 V interfață de intrare, 2 este FireWire, 3 este linia zero.

Parametrii componentelor
Puterea pompei de vid:  c.a.: 230 V 50 Hz 75 W
Puterea pompei de apă:  c.a.: 230 V 50 Hz 47W
Cercul de încălzire:  c.a.: 230 V 50 Hz 1500W
Tija de încălzire:  c.a.: 230 V 50 Hz 750W
Supapa electromagnetică: c.c.: 24 V 5 W

Anexa 5：CEM
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Emisii electromagnetice

Sterilizatorul cu abur este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sterilizatorului cu

abur trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Testul de emisii Conformitate Mediul electromagnetic – instrucțiuni

Emisii RF

CISPR 11

Grup 1 Sterilizatorul cu abur folosește energie RF numai

pentru funcționarea sa internă. Prin urmare,

emisiile sale RF sunt foarte scăzute și nu sunt

susceptibile de a provoca interferențe în

echipamentele electronice din apropiere.

Emisii RF

CISPR 11

Clasa B Sterilizatorul cu abur este potrivit pentru utilizare

în toate unitățile, inclusiv în unitățile casnice și în

cele conectate direct la rețeaua publică de

alimentare cu energie electrică de joasă tensiune

care alimentează clădirile folosite în uz casnic.

Emisii armonice

IEC 61000-3-2

Clasa A

Fluctuații de tensiune/

emisii de flicker

IEC 61000-3-3

Respectă

Imunitatea electromagnetică
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Sterilizatorul cu abur este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sterilizatorului cu

abur trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Test de imunitate IEC 60601

Nivel test

Nivelul de conformitate Mediul electromagnetic –
instrucțiuni

Descărcare
electrostatică
(ESD)
IEC 61000-4-2

±6 kV prin contact

 

±8 kV prin aer

±6 kV prin contact

 

±8 kV prin aer

Pardoselile trebuie să fie din lemn,

beton sau placă ceramică. Dacă

pardoselile sunt acoperite cu material

sintetic, umiditatea relativă trebuie să

fie de cel puțin 30 %.

Impulsuri electrice
tranzitorii
rapide/în rafală
IEC 61000-4-4

±2 kV în liniile

de alimentare

±1 kV în liniile

de intrare/ieșire

±2 kV în liniile

de alimentare

±1 kV în liniile

de intrare/ieșire

Calitatea rețelei electrice trebuie să

fie cea a unui mediu spitalicesc sau a

unui mediu comercial tipic.

Supratensiune
IEC 61000-4-5

±1 kV linie(i) la linie(i)
 

±2 kV linie(i) la masă

±1 kV linie(i) la linie(i)
 

±2 kV linie(i) la masă

Calitatea rețelei electrice trebuie să

fie cea a unui mediu spitalicesc sau a

unui mediu comercial tipic.

întreruperi și
variații de
tensiune
pe liniile de intrare
de alimentare

IEC 61000-4-11

<5 % UT

(>95 % cădere în UT)

pentru 0,5 ciclu

40 % UT

(60 % cădere în UT)

pentru 5 cicluri

70 % UT

(30 % cădere în UT)

pentru 25 cicluri

<5 % UT

(>95 % cădere în UT)

pentru 5 sec

<5 % UT

(>95 % cădere în UT)

pentru 0,5 ciclu

40 % UT

(60 % cădere în UT)

pentru 5 cicluri

70 % UT

(30 % cădere în UT)

pentru 25 cicluri

<5 % UT

(>95 % cădere în UT)

pentru 5 sec

Calitatea rețelei electrice trebuie să

fie cea a unui mediu spitalicesc sau a

unui mediu comercial tipic. Dacă

utilizatorul sterilizatorului cu abur are

nevoie de o funcționare continuă în

timpul

întreruperii rețelei de alimentare, se

recomandă ca sterilizatorul cu abur

să fie alimentat de la o sursă de

alimentare neîntreruptă sau de la o

baterie.

Frecvența puterii
(50/60 Hz)
câmp magnetic
IEC 61000-4-8

3 A/m 3 A/m

Câmpurile magnetice cu frecvență de

putere trebuie să fie la niveluri

caracteristice unui loc tipic într-un

mediu comercial sau spitalicesc.

NOTĂ UT este tensiunea de rețea c.a. înainte de aplicarea nivelului de testare.
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Imunitatea electromagnetică

Sterilizatorul cu abur este destinat utilizării în mediul electromagnetic specificat mai jos. Clientul sau utilizatorul sterilizatorului cu

abur trebuie să se asigure că acesta este utilizat într-un astfel de mediu.

Test  de
imunitate

Nivel test IEC 60601 Nivel

conformitate

Mediul electromagnetic – instrucțiuni

RF condus

IEC 61000-4-6

RF radiat

IEC 61000-4-3

3 Vrms

150  kHz  până  la  80

MHz

3 V/m

80  MHz  până  la  2,5

GHz

3  Vrms

3  V/m

Echipamentele  de  comunicații  RF  portabile  și

mobile  nu trebuie  utilizate  mai  aproape de orice

parte a sterilizatorului cu abur, inclusiv cablurile,

decât  distanța  de  separare  recomandată

calculată  din  ecuația  aplicabilă  frecvenței

transmițătorului.

Distanța de separare recomandată

d = 1,2

d = 1,2 80 MHz până la 800 MHz

d = 2,3 800 MHz până la 2,5 GHz

unde P este  puterea  maximă  de  ieșire  a

transmițătorului  în  wați  (W),  conform

producătorului  emițătorului  și d este  distanța  de

separare recomandată în metri (m).

Intensitățile câmpului de la emițătoarele RF fixe,

determinate de un studiu electromagnetic la fața

locului, a trebuie  să  fie  mai  mic  decât  nivelul  de

conformitate din fiecare interval de frecvență b.
Pot  apărea  interferențe  în  apropierea

echipamentelor marcate cu următorul simbol:

NOTĂ 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică intervalul de frecvență mai mare.

NOTĂ  2  Este  posibil  ca  aceste  orientări  să  nu  se  aplice  în  toate  situațiile.  Propagarea  electromagnetică  este  afectată  de

absorbția

și reflectarea din structuri, obiecte și oameni.
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a Nu  pot  fi  prezise  teoretic  și  cu  acuratețe  intensitățile  câmpului  de  la  emițătoarele  fixe,  cum  ar  fi  stațiile  de  bază  pentru

telefoanele radio (celular/fără fir) și radiourile mobile terestre, radioul amator, transmisia radio AM și FM și transmisia TV. Pentru

a  evalua  mediul  electromagnetic  datorat  emițătoarelor  RF  fixe,  trebuie  luat  în  considerare  un  studiu  electromagnetic  la  fața

locului.  Dacă  intensitatea  măsurată  a  câmpului  din  locul  în  care  este  utilizat  Sterilizatorul  cu  abur  depășește  nivelul  de

conformitate RF aplicabil de mai sus, Sterilizatorul cu abur trebuie observat pentru a verificarea funcționarea normală. Dacă se

observă o performanță anormală, pot fi necesare măsuri suplimentare, precum reorientarea sau repoziționarea Sterilizatorului cu

abur.

b Peste intervalul de frecvență de 150 kHz până la 80 MHz, intensitățile câmpului ar trebui să fie mai mici de 3 V/m.

Distanțele de separare recomandate
între echipamentele de comunicații RF portabile și mobile și Sterilizatorul cu abur

Sterilizatorul cu abur este destinat utilizării într-un mediu electromagnetic în care sunt controlate perturbațiile RF radiat. Clientul

sau utilizatorul sterilizatorului cu abur poate ajuta la prevenirea interferențelor electromagnetice, păstrând o distanță minimă între

echipamentele de transmisie RF portabile și mobile (transmițătoare) și sterilizatorul cu abur, așa cum se recomandă mai jos, în

funcție de puterea maximă a echipamentului de comunicare.

Puterea maximă de ieșire

nominală a transmițătorului

W

Distanța de separare în funcție de frecvența emițătorului

m

150 kHz până la 80 MHz

d = 1,2
80 MHz până la 800 MHz

d = 1,2
800 MHz până la 2,5 GHz

d = 2,3

0,01 0,12 0,12 0,23

0,1 0,38 0,38 0,73

1 1,2 1,2 2,3

10 3,8 3,8 7,3

100 12 12 23

Pentru emițătoarele cu o putere de ieșire maximă care nu este menționată mai sus, distanța de separare recomandată d în metri

(m)  poate  fi  estimată  folosind  ecuația  aplicabilă  frecvenței  emițătorului,  unde P este  puterea  nominală  maximă  de  ieșire  a

emițătorului în wați (W), conform producătorului emițătorului.

NOTĂ 1 La 80 MHz și 800 MHz, se aplică distanța de separare pentru intervalul de frecvență mai mare.

NOTĂ  2  Este  posibil  ca  aceste  orientări  să  nu  se  aplice  în  toate  situațiile.  Propagarea  electromagnetică  este  afectată  de

absorbția și reflectarea din structuri, obiecte și oameni.
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Producător:

 Ningbo Yinzhou Yeson Medicial Device CO.,LTD

Adresa：

 No.1 Huanzhen Dadao,Hengjie Town,Yinzhou,Ningbo,Zhejiang,China.

Tel:  0574-88425999

Fax: 0574-88425999

Cod poștal: 315281
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