
 

50LT OTOKLAV (HANSUNG HTA-50V) 
CİHAZI GENEL KULLANIM TALİMATI 

 

 
ÇALIŞMA PROSEDÜRÜ 
 
1. Sterilizatörün güç bağlantısını, sadece duvar prizine takınız. (220V/60Hz AC, 30A). 
2. Sterilizatörün arkasında yer alan NFB şalteri açtıktan sonra Güç düğmesine basınız. 
3. Bip sesi gelene kadar damıtılmış saf suyu depoya koyunuz. 
4. Sterilize edilecek malzemeleri yerleştiriniz. 
5. Mod’u seçimini yapınız. Mod bilgileri ve uyarılar aşağıda yer almaktadır.  
 

MOD 
Sterilizasyon 

Kurutma 
Sıcaklık Basınç Süre 

Paket/Bohça 132°C 2.0Kg/cm2 15 dk. 25 kere 

Alet 132°C 2.0Kg/cm2 10 dk. 20 kere 

Eldiven 121°C 1.0Kg/cm2 15 dk. 20 kere 

Sıvı/likit 121°C 1.0Kg/cm2 20 dk.  

 
Uyarı ve İkazlar/Dikkat 

 Sadece saf su ile kullanınız. 

 Kapı (kapak) uzun süre kapalı kalırsa açılmayabilir. Kapı contalarının yapışmadığından emin olunuz. 

 Güç düğmesine basın ve 2 - 3 dakika sonra kapıyı açınız. 
 

《Sterilizasyon süresi ve sıcaklığı malzemelerin türüne göre ayarlanabilir》 
 
5. Tüm işlemler otomatik olarak çalışacaktır.   
6. Sterilizasyon işlemi tamamlandığında bip alarm sesini duyacaksınız. Yazıcı (opsiyonel) var ise tüm işlemleri yazdırır. 
7. Malzemeleri boşaltmak için kapıyı açmadan önce Basınç Göstergesinin “0.0Kg/cm2” gösterdiğinden emin olunuz.  
8. İşlem tamamlandıktan sonra kapı bir saat boyunca kapalı kalırsa, cihaz otomatik olarak kapanır. 
 
BAKIM VE TEMİZLİK 

《Cihazın performansını korumak için hücre ve rezervuarı temizleme 》 
1. Isıtıcı kapağını kazandan ayırınız. Islak bezle kazanın içindeki kalıntıları temizleyiniz ve çıkarınız. 
2. Damıtılmış (saf) suyu ayda en az 1 kere boşaltınız. 
3. Sterilizatörü korumak için Kullanım Kılavuzundaki 'Bakım Tablosu (Kontrol Listesi)' ni kullanınız. 
 
HATA KODLARI 
1. Çalışma sırasında hata oluştuğunda, LCD ekranda bip sesi ile hata masajı görüntülenir. 
2. Hata kodunu kontrol edin ve incelemek için Kullanıcı Kılavuzunu kullanınız. 
 

Hata Kodu  Hata Kodu  

2 İşlem sırasında kapı açıldı 7 Sıcaklık sensörü arızalı 

3 Aşırı Sıcaklık 8 Basınç aşımı 

4 Yetersiz su 9 Sterilizasyon sıcaklığı sapması 

5 Isıtma süresi aşımı 10 70 dakikanın üzerinde işlem  

6 Sıcaklık sensörü * Hata kodunun doğruluğunu kontrol ediniz * 

  
TEKNİK SERVİS VE DANIŞMA: 
vegavet.net • vegagroup.com.tr • destek@vegagroup.com.tr • 4448342 

*Bu kılavuzda yer almayan veya çelişen tüm uyuşmazlıklarda kullanım kılavuzu geçerlidir.  


