
 

 

 روش کار با دستگاه

TOMY SX-500 

High Pressure Steam Sterilizer 

 ( قرار دهید. I) ONرا روی  POWERدستگاه را به برق زده و کلید  -1

 با فشار دادن پدال درب دستگاه را باز کنید. -2

 اصلی دستگاه را چک کنید، سطح آب نباید پایین تر یا باالتر از کف محفظه اصلی باشد.آب درون مخزن  -3

 .و درب دستگاه را ببندید نمونه ها را به کمک سبد مخصوص درون دستگاه قرار دهید -4

 را فشار دهید.  Startکلید قرار داده و برای شروع به کار   Sterilize Normalدستگاه را روی حالت -5

درجه برای استریل کردن نمونه هاا تنظایش شاده و باا  121دقیقه و دمای  22 زمان یرو به طور پیش فرضدستگاه  -6

مای تاوان طاول زماان و میازان  و هدف استریل کردن شروع به کار می کند )با توجه به نوع استفاده  Startفشار کلید 

 فرآیند را افزایش داد(. این دمای

 تا باید درب دستگاه شدنباز  به صورت چشمک زن روشن می شود. جهت  COMPLETEچراغ تکمیل فرآیند پس از -8

پدال درب دستگاه را باز کرده و با استفاده از دساتکش نواوز  با فشار دادن سپس، صبر کنیددرجه  62دمای  رسیدن به

 )مراقب بخارات داغ آب باشید!(.سبد ها را خارج کنید 

 ( قرار داده و دستگاه را از برق بکشید.0) OFFروی را   POWERکلید در انتها  -9

 

  دقت کنید مخزن آب سفیدرنگ پایین دستگاه حتما دارای آب بوده و سطح آن باین محادوده بیشاترین و کمتارین

 مقدار قرار داشته باشد )برای جلوگیری از ایجاد رسوب و افزایش عمر دستگاه از آب تصفیه شده استفاده نمایید(.

  هوا )کلید دریچه های خروج باز کردنفن های دستگاه و نیز  می توان با استفاده ازپس از اتمام زمان استریل کردن؛ 

Exhaust Speedکاهش دما و فشار بخار درون دستگاه را توریع کرد. (؛ 

  نظر آلودگی چاک کار با سلول است الزم است آب درون مخزن اصلی دستگاه از از استریل کردن،  شما هدفچنانچه

)می توانید با استفاده از شیر تخلیه ای که در پشت مخزن سفید قرار گرفته،  آب باید تمیز و فاقد کدورت باشد شود، این

 .نوبت به تخلیه کامل آب مخزن اصلی و تعویض آن اقدام نمائید(


