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 Intenzivna dezinfekcija na stroju PRIMUS 1058 S/TM

Zahtevo po intenzivni tedenski dezinfekciji 
stroj signalizira z utripajočo rdečo LED  pri simbolu za smer motorja

Postopek:
Odstranite turbine, ročnike, kolenčnike ali SONICflex
Odprite vodo na regulatorjih cevi  za instrumente.
Odstranite kanile na 3f pusterjih.
Odstranite plastični podstavek na odlagališču za  kozarce.
Vse instrumente odložite v svoja ležišča na stroju.

Pritisnite in držite tipko (M) 4 sekunde da slišite zvočni signal. 
Rdeča LED utripa vsako sekundo.

Zložite vse instrumente in pusterje v klobuk, ki je položen v keramično fontano.
Program zaženete s kratkim pritiskom na tipko (M).

Stroj cca. 7 min pošilja večjo koncentracijo dezinfekcijskega sredstva v vse cevi.
Po 7 minutah slišite 4 sekundni zvočni signal. 
Začela se je faza mirovanja, ki traja 30 min. ***
Po preteku faze mirovanja stroj avtomatsko izpere vse cevi z normalno koncentracijo. 
Ob koncu programa utripati  rumena in zelena signalna LED.
Za zaključek zložite instrumente v svoja ležišča.
Gori samo še zelena ali rumena LED ob robu tipkovnice.

*** Podaljšano delovanje preko noči ali konca tedna- 
Ob koncu delovnega dne ko izvajate intenzivno dezinfekcijo  lahko po zvočnem signalu v 
času  mirovanja stroj z glavnim stikalom izključite.
Vse cevi ostanejo v klobuku v fontani. Stroj pokrijete. 
Naslednji delovni dan z glavnim stikalom vklopite stroj in avtomatsko se prične faza 
izplakovanja (cca 7 minut).
Start intenzivne dezinfekcije svetujemo  ob koncu zadnjega delovnega dne  pred vikendom 
in dokončanje zjutraj prvi dan po vikendu.
Za pravilno delovanje postopka je potreben zrak zato mora biti kompresor vključen.
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