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Ultraljudsbad, Sonorex Super RK 170 K
Förenklad bruksanvisning

Start
-

Se till att avtappningskranen är stängd!
Fyll badbaljan med kranvatten eller avjoniserat vatten upp till fyllnadsmarkeringen.
OBS! Kör aldrig badet utan vatten upp till markeringarna!
Anslut badet till ett jordat uttag.
Dosera diskmedel, välj den typ av medel som passar för
den rengöring och desinfektion som ska utföras. Se lokala anvisningar.

Avgasning
-

Kör ultraljudet i 30 minuter efter att du fyllt på vatten och rengöringsvätskor.
Om vätskorna i badet lämnats under en längre tid, kör då ultraljudet i 30 minuter
5 – 15 minuter innan gods placeras i badet och rengöringsprocessen påbörjas.

Rengöring
-

Se till så att objekten i badet är helt täckta med vätska, använd alltid insatskorg eller
utensiliehållare. Slangar och rör ska vara fyllda med vätska utan luftbubblor.
Delarna får inte placeras direkt på botten av ultraljudsbadet. ( Undantag korg KS
och SH7 )
Placera den smutsigaste sidan mot botten.
Stapla inte – ultraljudsenergi kommer att absorberas.
Känsliga delar får inte röra vid varandra, använd plastinsatser och silikonmattor med
”piggar” i insatskorgarna.
Kontrollera temperaturen vid rengöring av värmekänsliga instrument.

Rengöringstid
-

Rengöringstiden ska vara så kort som möjligt, beroende på graden nedsmutsning och
vilken vätska som används (Se information på etikett )
Varierar mellan 1 – 15 minuter.
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Användning av timer
-

Vrid ratten medurs till rätt rengöringstid, den gröna lampan tänds.
Timern slås av automatiskt
Du kan förkorta rengöringstiden eller stänga av ultraljudsbadet genom att vrida ratten
moturs.

Värmefunktion
-

Ställ in temperaturvredet på vald temperatur genom att vrida den medsols.
Den gula och vita lampan tänds.
Den gula lampan släcks när den valda temperaturen är nådd.

Att tömma ultraljudsbadet
-

Dra ur huvudkontakten
Placera INTE ultraljudsbadet i vasken.
Öppna avtappningsslangen och tappa ur vätskan.

Rengöring och skötsel
-

Se till att kontakten är utdragen innan ultraljudsbadet rengörs.
Torka av in- och utsida med en fuktig trasa.
Torka av in- och ut sida med Ytdesinfektion +.

SONOREX ultraljudsbad kräver inget underhåll.
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