
1. נתק את הטורבינה מהחיבור המהיר.
2. נקה וחטא את הטורבינה בעזרת מטלית וחומר חיטוי.

3. חבר פייה מתאימה לספריי השמן.
4. נער את בקבוק השמן לפני השימוש

5. החדר את הפייה לתוך חלקה האחורי של הטורבינה – ראה ציור 1
6. שמן את הטורבינה למשך 3 שניות עד ליציאת שמן מראש הטורבינה.
7. פעם בשבוע חשוב לשמן את התפסנית למשך 2 שניות – ראה ציור 2
8. פעם בשבוע יש לפרק את החיבור המהיר מהיוניט לצורך ניקוי וחיטוי.

9. לאחר השימון ולפני הסיטרול, חשוב לחבר את הטורבינה ליוניט ולהפעילה למשך 20
    שניות לפיזור השמן.

10. כעת ניתן להכניס את הטורבינה לשקית סיטרול, ולהכניס לאוטוקלאב לעד 135 
      מעלות למשך 20 דק'.

הוראות שימון
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• בטרם ביצוע כל פעולה בכלי-היד יש להצטייד בכפפות ומשקפי הגנה לעיניים.
• לפני השימוש בכלי-היד על מטופל, יש להפעיל את כלי-היד ולוודא את שהכלי-היד תקין.

• אם כלי-היד משמיע רעשים חריגים, רועד,רוטט או מתחמם באופן חריג – אין להשתמש בו.
• אם בזמן העבודה מתגלה תפקוד חריג כלשהו של כלי היד – יש להפסיק מייד את העבודה.

• יש להחליף מקדח רק בעצירה מוחלטת של כלי-היד, אין ללחוץ על לחצן שחרור המקדח
  בכדי לעצור את סיבוב המקדח.

ETI אין לפרק, לתקן או להחליף חלקים לכלי היד, אלא רק במעבדת התיקון של •
• יש להקפיד שכלי-היד לא יפלו או יחבטו.

אזהרות

הוראות שימון
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במידה והנך משתמש/ת בדואר 
ETI לשליחת כלי יד לתיקון במעבדת 

יש חובה על שימוש במעטפה מרופדת 

חשוב לדעת

הוראות שימוש

1. לפני תחילת העבודה יש לוודא שהחיבור מהיר מחובר ומהודק היטב לצינור היוניט

2. לאחר שהחיבור מהיר מחובר היטב לצינור, ניתן לחבר את הטורבינה בלחיצה קלה לחיבור מהיר

פתרון בעיות:

(O-RING) 1. אם יש נזילת מים כתוצאה מהשימוש בכלי היד - אנא ודאו כי קיים לחיבור המהיר כל הגומיות

2. אם האור לא עובד בהפעלה ראשונה, יש להוציא את הנורה מהחיבור מהיר, ולהפוך את הנורה (לסובב 180 מעלות)

לסובב את הנורה 

לפתוח את המכסה
כדי להגיע לנורה

5 גומיות באף החיבור מהיר

גומיה שחורה
בתחתית

החיבור מהיר

* אם יש צורך טכנאי יכול להדק באמצעות כלי מיוחד


