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 רשימת התראות  –  B-Midmark Newmed B / 23-18אוטוקלב 

 פתרון  משמעות וגורמים  קוד 

OPEN DOOR   עם אתחול המערכת יש לפתוח את דלת

האוטוקלב כדי לאפשר למערכת לבצע בדיקת  

 לחצים 

לפתוח את הדלת כדי לאפשר בדיקת לחצים.  

 יישמע צפצוף כפול 

DOOR OPEN  לסגור את הדלת ולהתחיל עיקור מחדש  מחזור עיקור כאשר הדלת פתוחה החל 

FAILED   למרות שהדלת נסגרה כנדרש, המערכת

 מאבחנת סגירה לקויה מסיבות מכאניות 

, פתיחה וסגירה של  DOORלחיצה על כפתור  

הישנות   . STARTהדלת ולחיצה על כפתור 

 טיפול טכנאי מטעם החברה תדרושהתקלה 

LOAD WATER   מחזור העיקור החל ללא מספיק מים נקיים

 במיכל 

 הוספת מים למיכל* 

WATER 

DISCHARGE 

מחזור העיקור החל כאשר מיכל המים  

 המלוכלכים מלא )תצוגה מופיעה על המסך( 

 ריקון מיכל המים המלוכלכים* 

TANK FULL  הסימון  ניסיון למלא מים נקיים במיכל כאשר

 "מיכל מלא" כבר מוצג על המסך 

ניתוק צינורית הכנסת המים והפסקת  

 ההזרמה למיכל* 

FAILED UNLOCK  לחיצה  סגירת הדלת, ואז פתיחת הדלת תוך  הדלת לא נפתחת במלואה

  תדרוש הישנות התקלה . DOORעל כפתור 

 טיפול טכנאי מטעם החברה 

CHAMBER TEMP 

>40° 

כשטמפרטורת  בדיקת ואקום החל מחזור  

 מעלות  40המיכל עולה על 

 להמתין לירידת הטמפרטורה ולהפעיל שוב 

POOR WATER    או

BAD WATER 

בקושי  -מזהה מים באיכות מספיקה האוטוקלב 

(Poor( או גרועה )Bad ) 

 יש להחליף את המים בהקדם האפשרי* 

SERVICE H2O 15- מים לא מתאימים, עם ערך גדול מµS  קטנה מהמים. אם הערך קטן  יש לבדוק כמות

  PUMP/WATERעל כפתור   ץ יש ללחו  15µS-מ

יש    15µS- לאיפוס ההודעה. אם הערך גדול מ

 להחליף את מחסניות טיהור המים

BACT. FILTER   התראה על הצורך בהחלפת הפילטר

 הבקטריולוגי 

  ואז פתיחת הדלת החלפת הפילטר בחדש, 

 לאיפוס ההודעה  Startעל כפתור  חיצהלו

SERVICE 

(1XX-2XX-3XX) 

המערכת ביצעה מספר רב של מחזורי עיקור  

 וזקוקה לתחזוקה תקופתית ע"י טכנאי 

ניתן להמשיך לעבוד, אך לתאם טכנאי וחלפים  

 בהקדם, בהתאם למספר הודעת השירות 

SERVICE PM3  ביצעה מספר רב של מחזורי   משאבת הואקום

 שאיבה וזקוקה לתחזוקה תקופתית ע"י טכנאי 

ניתן להמשיך לעבוד, אך לתאם טכנאי וחלפים  

 בהקדם, ולהודיע על סוג ההודעה לטכנאי 

 * לא רלוונטי באוטוקלב המכיל מערכת לזיקוק מים ומחובר לצנרת ולביוב. 


