
Návod k obsluhe

Zariadenie
pre čistenie
nástrojov

MELAclean

Vážená paní doktorko, vážený pane doktore!

Děkujeme vám za důvěru, kterou jste nám nákupem tohoto zařízení projevil/a.
Již déle něž 50 let se společnost MELAG, jež je středně velkým rodinným podnikem, speciali-
zuje na oblast hygieny v lékařských praxích. V současné době se nám dokonce podařilo do-
sáhnout  pozice hlavního výrobce sterilizačních zařízení. Více než 345 000 zařízení značky
MELAG po celém světě jsou důkazem vysoké kvality našich výrobků, které se vyrábějí výlučně
v Německu.

Před uvedením zařízení do provozu si prosím pozorně přečtěte tento Návod k obsluze.

MELAG – vedení společnosti a její zaměstnanci



Strana 2

Inhalt: Seite

1 BEZPEČNOSTNÍ POKYNY ........................................................................................................................3

2 POPIS ZAŘÍZENÍ ........................................................................................................................................4
2.1 Prohlídka zařízení MELAclean ...........................................................................................................4
2.2 Připojení zařízení MELAclean ............................................................................................................5
2.3 Ovládací panel .....................................................................................................................................6
2.4 Pohled dovnitř zařízení.........................................................................................................................7

3 UVEDENÍ DO PROVOZU ...........................................................................................................................8
3.1 Nastavení zařízení pro změkčování vody ............................................................................................8
3.2 Plnění regenerační soli.........................................................................................................................8
3.3 Plnění prostředku pro oplachování a leštění do zařízení MELAclean ...............................................9
3.4 Prostředek pro oplachování a leštění MELAclean – ukazatel doplnění a regulátor dávkování.........9
3.5 Ukládání nástrojů ...............................................................................................................................10
3.6 Doplnění dezinfekčního čisticího prostředku MELAclean ................................................................12

4 PŘEHLED PROGRAMŮ ...........................................................................................................................12
4.1 Výběr programu..................................................................................................................................12

5 PRŮBĚH PROGRAMU.............................................................................................................................13
5.1 Zapnutí zařízení .................................................................................................................................13
5.2 Ukazatel průběhu programu...............................................................................................................13
5.3 Konec programu.................................................................................................................................13
5.4 Vypnutí zařízení .................................................................................................................................13
5.5 Kontrola zařízení ................................................................................................................................14

6 PORUCHY PRŮBĚHU PROGRAMŮ .......................................................................................................15
6.1 Služby zákazníkům ............................................................................................................................15
6.2 Odstraňování malých závad vlastními silami .....................................................................................16

7 MOŽNOSTI INSTALACE................................ ..........................................................................................17
7.1 Pokyny pro instalaci ...........................................................................................................................17

8 POKYNY ...................................................................................................................................................19
8.1 Technika.............................................................................................................................................19
8.2 MELAclean - Spotřební materiál a příslušenství ..............................................................................19
8.3 Informace o programech a zařízení ...................................................................................................19

Obrázky:
Obrázek 1: Pohled zepředu............................................................................................................................... 4
Obrázek 2: Pohled zezadu na spodní část........................................................................................................ 4
Obrázek 3: Ovládací panel ................................................................................................................................ 6
Obrázek 4: Pohled dovnitř zařízení ................................................................................................................... 7
Obrázek 5: Regenerační sůl – zásobník ........................................................................................................... 8
Obrázek 6: Nastavení změkčovacího zařízení .................................................................................................. 8
Obrázek 7: Plnění regenerační soli ................................................................................................................... 8
Obrázek 8: Zásobník pro prostředek pro oplachování a leštění MELAclean .................................................. 9
Obrázek 9: Regulátor množství dávky prostředku pro oplachování a leštění  MELAclean............................. 9
Obrázek 10: Základní stojánek s nasazenými podpěrami............................................................................... 10
Obrázek 11: Koš pro mytí G ............................................................................................................................ 11
Obrázek 12: Koš pro mytí K............................................................................................................................. 11
Obrázek 13: Koš pro malé nástroje ................................................................................................................. 11
Obrázek 14: Zásobník pro dezinfekční čisticí prostředek................................................................................ 12
Obrázek 15: Šroubení sítka............................................................................................................................. 14
Obrázek 16: Detail šroubení sítka ................................................................................................................... 14
Obrázek 17: Hrubé sítko.................................................................................................................................. 14
Obrázek 18: Detail jemného sítka ................................................................................................................... 14
Obrázek 19: Typový štítek ............................................................................................................................... 15
Obrázek 20: Pokyn pro instalaci č. 1 ............................................................................................................... 17
Obrázek 21: Pokyn pro instalaci č. 2 ............................................................................................................... 17
Obrázek 22: Pokyn pro instalaci č. 3 ............................................................................................................... 18
Obrázek 23: Pokyn pro instalaci č. 4 ............................................................................................................... 18



Návod k obsluze pro za řízení MELAclean

Strana 3

1 Bezpečnostní pokyny

Před uvedením do provozu zařízení pro čištění nástrojů MELAclean si prosím pečlivě přečtěte informace
uvedené v tomto Návodu k obsluze. Obsahuje důležité pokyny pro instalaci, použití a údržbu zařízení.

Návod k obsluze pečlivě uschovejte.

Společnost MELAG neposkytuje záruku v případě, že nebudou dodržovány následující pokyny:
1. Pokud dojde během přepravy k poškození zařízení nebo obalu, zařízení prosím neuvádějte do provozu.
2. Zařízení MELAclean používejte pouze k uvedenému účelu.
3. Připojení a instalaci proveďte podle pokynů pro instalaci. Podmínky připojení do elektrické sítě musí od-

povídat údajům uvedeným na typovém štítku.
4. Bezpečnost zařízení ohledně elektrického proudu je zajištěna pouze tehdy, když je systém uzemnění

instalace v domě proveden podle předpisů.
5. Nepoužívejte prodlužovací kabel.
6. Opravy a zásahy do zařízení smí provádět pouze školení technici z oddělení služeb pro zákazníky.
7. V případě závady a při údržbě je zařízení třeba odpojit z elektrické sítě. Vytáhněte zástrčku nebo

vypněte pojistku. Tahejte za zástrčku, nikoliv za přívodní kabel. Je třeba uzavřít vodovodní kohoutek.
8. Nedovolte, aby se k dezinfekčnímu čisticímu prostředku, prostředku pro oplachování a leštění a rov-

něž otevřenému zařízení přibližovaly děti. V zařízení by ještě mohly být zbytky dezinfekčního čisticí-
ho prostředku a prostředku pro oplachování a leštění.

9. Voda v čisticí komoře není pitná.
10. Do čisticí komory nedávejte žádné rozpouštědlo. Hrozí nebezpečí vzniku exploze.
11. Hadice a kabel chraňte před vysokými teplotami (např. tepelnými zdroji).
12. Aby bylo možno zajistit stabilitu, musí být zařízení, jež jsou postavená, zajištěna proti převržení směrem

dopředu (viz pokyny pro instalaci).
13. Používejte pouze doporučený dezinfekční čisticí prostředek MELAclean a prostředek pro oplachování

a leštění MELAclean.
14. Zařízení MELAclean nesmí být napojeno na přívod horké vody, protože při teplotách vyšších než

40 °C vzniká nebezpe čí, že nečistoty s obsahem bílkovin na nástrojích koagulují (srazí se), čímž se
zhorší výsledek čištění.

Kvalita funkcí a zachování hodnoty za řízení závisí na:

1. správné instalaci zařízení,
2. pečlivé údržbě zařízení,
3. použití kvalitního dezinfekčního čisticího prostředku a prostředku pro
oplachování a leštění.
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2 Popis za řízení

2.1 Prohlídka za řízení MELAclean ________________________________________

Obrázek 1: Pohled zep ředu

Obrázek 2: Pohled zezadu na spodní část

Odpadní voda

Čistá voda

Elektrické p řipojení
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2.2 Připojení za řízení MELA clean _________________________________________

Zařízení postavte do vodorovné a stabilní polohy (viz též 7.1). K dispozici musí být tyto přípojky:
• Odpadní voda: Řiďte se prosím Pokyny pro instalaci (Obrázek 20 až Obrázek 23 ). K tomu použijte

přiložené součástky.
• Čistá voda:  Připojení podle Pokynů pro instalaci (Obrázek 20). Tlak vody by měl být alespoň 0,3 barů,

nejvýše pak 10 barů. Z vedení by mělo každou minutu proudit nejméně 10 litrů vody. Po provedení montáže
bezpodmínečně a pečlivě zkontrolujte těsnost připojení vody na zařízení a těsnost vodovodního kohoutku a
odpadu. Připojení spotřebičů k rozvodu pitné vody musí být provedeno v souladu s DIN 1988 tak, že bude
zajištěna ochrana proti znečištění vodovodní sítě s pitnou vodou. Podle DIN 1988 část 4 je třeba pro ochra-
nu vodovodní sítě s pitnou vodou na místě připojení zařízení MELAclean namontovat skupinu pojistných
prvků, která obsahuje zpětnou klapku a zavzdušňovač potrubí. V moha případech jsou tato zařízení
v budově již nainstalována. Zeptejte se svého instalatéra!
V praxi je možno za tímto účelem výhodně využít vodovodních kohoutků, které již obsahují tuto skupinu po-
jistných prvků (zpětnou klapku a zavzdušňovač potrubí).
Aby bylo možno zajistit nezávisle na instalaci, která již v budově je, atypické připojení zařízení MELAclean,
doporučujeme tyto varianty.

Varianta I : Je k dispozici popř. bude nainstalován samostatný vodovod (jmenovitá světlost DN15
s přípojkou 1/2"); doporučujeme montáž vodovodního kohoutku s kombinací pojistných prvků (číslo zboží
MELAG: 37310).
Varianta II : Je k dispozici popř. bude nainstalována přípojka studené vody (např. pro splachovací misku)
s rohovým ventilem a trubkou 10 mm; doporučujeme montáž přídavného vodovodního kohoutku
s integrovanou skupinou pojistných prvků (číslo zboží MELAG: 58130) přímou montáží na daný rohový ven-
til.
Aby se zabránilo únikům vody z poškozeného vedení, doporučujeme vám namontovat hlásiče netěsností
s uzavíracím ventilem. („Wasserstop“, Č. zboží MELAG: 01056).
Pokud se zařízení delší dobu nepoužívá, je třeba uzavřít přívod vody. Pokud na zařízení nikdo nedohlíží,
pak jej nenechávejte pracovat.

• Elektrické p řipojení:  Zařízení připojujte pouze k napětí 220 - 230 V střídavého proudu do zásuvky, která je
namontovaná podle předpisů. Potřebné zajištění je uvedeno na typovém štítku. Tyto údaje naleznete po
otevření dvířek vpravo nahoře na rámu skříně. Zásuvka musí být umístěna v blízkosti zařízení MELAclean.
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2.3 Ovládací panel _________________________________ _____________________

Obrázek 3: Ovládací panel

1 – Tlačítko otevírání dvířek
2 – Kontrolka (ZAPNUTO = program běží)
3 – Tlačítko Start (ZAPNUTO/VYPNUTO)
4 – Otočný knoflík programů
5 – Ukazatel náplně soli (na zobrazeném ukazateli je z poloviny plno)

1

2

3

4

5
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2.4 Pohled dovnit ř zařízení _______________________________________________

Obrázek 4: Pohled dovnit ř zařízení

A – Typový štítek se sériovým číslem (viz též bod 6.1; Obrázek 19)
B – Regenerační sůl – zásobník
C – Rozstřikovací rameno
D – Hrubé/jemné sítko
E – Zásobník pro prostředek na oplachování a leštění
F – Zásobník pro dezinfekční čisticí prostředek

B

C

D

E

F

A
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3 Uvedení do provozu

3.1 Nastavení za řízení pro zm ěkčování vody_________________________________

Pro bezvadné fungování potřebuje zařízení MELAclean vysoce kvalitní vodu. Proto je do zařízení vestavě-
no zařízení pro úpravu vody. Integrované zařízení pro změkčování vody je co se týče kvality vody a výkonu
optimálně přizpůsobeno požadavkům zařízení pro čištění nástrojů. Před uvedením do provozu je t řeba
zařízení pro zm ěkčování vody nastavit.
Tvrdost vody si můžete zjistit ve vodárně. Nastavení zařízení pro změkčení vody pak bude provedeno tak,
jak uvádí Obrázek 6.
Důležité upozorn ění!
Dejte pozor prosím na to, aby byl zámek po doplnění regenerační soli správně uzavřen.
Do zásobníku pro regenerační sůl nesmí vniknout žádný proplachovací louh. Dezinfekční čisticí prostředek
nikdy nesypte do zásobníku pro regenerační sůl, jinak přestane změkčovací zařízení pracovat (pomine nárok
na záruku).

3.2 Plnění regenera ční soli ____________________________________________ ___
Používejte pouze regenera ční sůl pro my čky!
Před prvním uvedením do provozu nalijte do zásobníku pro regenerační sůl cca 1/2 litru vody.
Pro naplnění regenerační soli vyšroubujte uzávěr zásobníku pro sůl (Obrázek 5) a nasypte do něj regene-
rační sůl  (Obrázek 7). Pak uzávěr zase pevně dotáhněte. Doporučuje se použít jemnozrnnou nebo hrubo-
zrnnou regenerační sůl. V žádném případě nepoužívejte stolní nebo kuchyňskou sůl, sůl pro rozpouštění
sněhu, pro krmení dobytka nebo posypovou sůl. Tyto soli většinou obsahují nerozpustné složky, které naru-
šují funkci zařízení pro změkčování vody.
Zásobník pojme cca 0,5 kg regenerační soli. Plnění soli se musí provádět před spuštěním programu, protože
jinak může hrubé nebo jemné sítko korodovat. Ukazatel plnosti soli - viz Obrázek 3, položka 5.

Obrázek 5: Regenerační sůl – zásobník

Obrázek 6: Nastavení zm ěkčovacího za řízení

Obrázek 7: Plnění regenera ční soli

0 1 2 3
mmol/l 0-0,6 0,7-3,6 3,7-5,1 5,2-8,9
dH 0-3 4-20 21-28 29-50
fH 0-6 7-36 37-51 52-89
Clarke 0-4 5-25 26-35 36-63

S
Ů
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3.3 Plnění prost ředku pro oplachování a lešt ění do za řízení MELAclean _________

Prostředek pro oplachování a leštění MELAclean je nutný pro oplachování a leštění a neutralizaci po vy-
čištění a dezinfekci nástrojů. Tento prostředek zabraňuje vzniku skvrn na nástrojích a zajišťuje lepší sušení.
Používejte pouze prostředek pro oplachování a leštění MELAclean. Odšroubujte kryt zásobníku pro pro-
středek pro oplachování a leštění (Obrázek 8).

Obrázek 8: Zásobník pro prost ředek pro oplachování a lešt ění MELA clean  

Prostředek pro oplachování a leštění naplňte tak, aby světlý ukazatel míry naplnění (Obrázek 9) byl zcela
tmavý. Podle světlé / tmavé plochy můžete poznat míru naplnění. Pak krytku opět pevně zašroubujte.
Okolo rozsypaný prostředek pro oplachování a leštění odstraňte hadrem.
Při každém cyklu podle programu se bude prostředek pro oplachování a leštění MELAclean  během cyklu
automaticky přidávat.

3.4 Prost ředek pro oplachování a lešt ění MELAclean – ukazatel dopln ění a re-
gulátor dávkování__________________________________ __________________

Když ukazatel pro doplnění prostředku pro oplachování a leštění zesvětlí, musíte prostředek doplnit. Pokud
je tmavý, pak je prostředku pro oplachování a leštění k dispozici dostatečné množství.

Obrázek 9: Regulátor množství dávky prost ředku pro oplachování a lešt ění  MELA clean

Regulátor dávkování je možno kontinuálně nastavit v rozmezí od 1 do 6. Z továrny je nastaven na stupeň 3.
Nastavení regulátoru dávkování měňte pouze tehdy, když na nástrojích zůstávají šmouhy nebo skvrny.
• Pokud zůstávají šmouhy, pootočte regulátorem více doleva.
• Pokud zůstávají skvrny vody, pak pootočte regulátorem více doprava.

Ukazatel míry naplnění prostředku pro opla-
chování a leštění; (zde je tmavý = plno).

Nádobka pro doplnění prostředku pro oplacho-
vání a leštění.
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3.5 Ukládání nástroj ů ____________________________________________________

• Nejprve kartáčem odstraňte hrubé nebo silně přilepené nečistoty (např. zbytky cementu) pod tekoucí
vodou.

• Všechny části ve tvaru nádoby, jako jsou skleničky, misky atd., ukládejte otevřenou částí směrem dolů.
• Díly se zakřiveními nebo prohlubeninami postavte šikmo tak, aby po nich voda mohla stékat.
• Vysoké tenké díly ve tvaru nádoby umístěte do střední části tak, aby stály přímo nad ostřikujícím prou-

dem.
• Dlouhé nástroje je lepší ukládat vodorovně.
• Nástroje by se měly ukládat vedle sebe nebo by se měly pokládat tak, aby proud ostřikující vody mohl

dosáhnout na všechna místa těchto nástrojů.
POZOR! Aby se zabránilo poranění o hroty nebo nástroje s ostrými hranami, velmi se doporučuje použít
ochranných rukavic. Ukládání nástrojů do koše a vykládání nástrojů z koše provádějte opatrně.

Omezení:
Díly z plastů nebo hliníku, které jsou citlivé na horkou vodu, mohou mít při čištění a dezinfekci tendenci
k zabarvování nebo k blednutí. Méně kvalitní sklo se může po několika umytích v myčce zakalit.
Kovové nástroje musí být z nekorodujícího materiálu, protože jinak může dojít k vytváření koroze nebo vzni-
ku náletové rzi.
Doporu čení:
Pomocí prostředků MELAclean čistěte pouze takové nástroje, u nichž výrobce potvrdil vhodnost použití
takového čisticího a dezinfekčního prostředku.

Systém koš ů MELAG:
Aby se zajistil snadný průběh celého oběhu nástrojů ve vaší praxi i univerzální nakládání, vyvinuli jsme koše
pro mytí, které je možno po ukončení mytí práce umístit rovnou do autoklávů.
Všechny koše jsou vyrobeny z vysoce jakostní nerezové oceli.

Dodáván je i základní stojánek (viz Obrázek 10), do nějž je možno umístit jednotlivé koše. Odnímatelné
podpěry umožňují čištění 3 vertikálně uložených táců nebo van pro umývání. U eloxovaných hliníkových
částí nebo táců může v případě horší kvality eloxovaného povrchu docházet k zabarvování nebo mohou na
těchto dílech vznikat matná místa.

Obrázek 10: Základní stojánek s nasazenými podpěrami
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Obrázek 11: Koš pro mytí G

Obrázek 12: Koš pro mytí K

    

Obrázek 13: Koš pro malé nástroje

Koš pro mytí G
(Č. zboží MELAG: 00131)
Pro uložení například vertikálně
ukládaných nástrojů nebo odsá-
vacích kanyl. Kleště by měly být
ukládány rozevřené.

Koš pro mytí K
(Č. zboží MELAG 00132)
Pro uložení vertikálně ukládaných
nástrojů. Na sebe je možno po-
skládat tři takové koše.

Koš pro uložení malých částí
(Č. zboží MELAG: 00133)
Pro uložení vrtáků, endogenních
nástrojů, jehel nebo jiných malých
dílů.
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3.6 Dopln ění dezinfek čního čisticího prost ředku MELA clean __________________

Před spuštěním programu do zásobníku vždy dejte půlku dávkovací lžíce MELAclean dezinfekčního čisticí-
ho prostředku (Obrázek 14 nebo Obrázek 4 / položka  F). Pokud kryt není otevřen, pak jej stisknutím tlačítka
na zásobníku (Obrázek 14 viz šipka) otevřete.

Obrázek 14: Zásobník pro dezinfek ční čisticí prost ředek

Po ukončení naprogramovaného cyklu je zásobník vždy otevřen.
Používejte pouze práškový dezinfek ční čisticí prost ředek MELA clean!
Doporučení pro dávkování jsou uvedena na obale dezinfekčního čisticího prostředku.
Po naplnění dezinfekčního čisticího prostředku kryt zavřete tak, aby slyšitelně zaklapnul. Během naprogra-
movaného cyklu se zásobník pro dezinfekční čisticí prostředek automaticky otevře a prášek se vysype.

4 Přehled program ů

4.1 Výběr programu ________________________________________ _____________

Program: 1 2 o

Teplota: 65 °C 65 °C 40 °C

Označení programu: Intenzivní (In-
tensiv)

Normální
(Normal)

Předběžné
opláchnutí
(Vorspülen)

Druh umývaných p ředmě-
tů:

nástroje nástroje

Stupeň znečišt ění: silné normální

Délka trvání programu: 85 min 75 min 45 min

Množství čisticího pro-
středku:

10 g 10 g 10 g

Zásobník pro doplnění
čisticího prostředku

Přídavný program pro p ředběžné
opláchnutí:

Pro odstranění menších znečištění na
hladkých, skleněných a plastových povr-
ších používejte pouze teplotu 30°C.
POZOR! I při použití dezinfekčního čisti-
cího prostředku nedochází u tohoto pro-
gramu k žádným dezinfekčním účinkům!
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5 Průběh programu

5.1 Zapnutí za řízení _____________________________________________________

Zkontrolujte, zda se rozstřikovací rameno může bez překážek otáčet. (Obrázek 4 / položka C). V případě
potřeby překážky odstraňte.
• Zavřete dvířka.
• Vodní kohoutek zcela otevřete.
• Otočný knoflík programů nastavte vždy přesně na jeden z programů, tedy na program „1“ , program „2“

nebo „o“; otáčejte pouze doprava (Obrázek 3 / položka 4). POZOR! Nevybírejte žádné jiné nastavení,
než jsou nastavené programy.

• Stiskněte tlačítko Start (Obrázek 3 / položka 3, rozsvítí se kontrolka (Obrázek 3 / položka 2)
• Zapnutím tlačítka Start ze dvířka zablokují. Tím se zabrání tomu, aby byl ohrožen řádný průběh mytí

tím, že by se provádělo „dodatečné doplnění“ nástrojů.

5.2 Ukazatel pr ůběhu programu ________________________________________ ___

Při čištění a dezinfekci se ukazuje při zpětném otáčení knoflík programů směrem do vertikální polohy Start,
jak program mytí postupuje. Knoflík se otáčí ve směru hodinových ručiček. Během ohřívání se ukazatel ne-
mění.

5.3 Konec programu_________________________________ ____________________

Konce programu je dosaženo tehdy, když se otočný knoflík programů (Obrázek 3 / položka 4) opět nastaví
svisle do polohy Start. Po uplynutí programu nechte naložené nástroje po dobu 15 minut vychladnout.
K tomu vypněte tlačítko Start a dveře okamžitě po ukončení programu dejte do první polohy západky. Tak se
pomůže sušení. Pokud dveře po ukončení programu cela otevřete, dojde k ochlazení rychleji.
Po úsp ěšném umytí nástroj ů v zařízení MELA clean zásadn ě doporu čujeme všechny nástroje sterili-
zovat v autoklávu, aby se tak zajistila optimální h ygiena! Mějte prosím na paměti, že u sterilizačních
zařízení s kulatým kotlem musí být do středu jednotlivých košů umístěny ty nejdelší nástroje.

5.4 Vypnutí za řízení _____________________________________________________

Po ukončení programu je otočný knoflík programů (viz Obrázek 3 / položka 4) v základní poloze.
• Stiskněte tlačítko Start (Obrázek 3 / položka 3), kontrolka zhasne (Obrázek 3 / položka 2).
• Vypnutím tlačítka Start se dvířka odblokují.
• Uzavřete vodovodní kohoutek. Otočný knoflík programů není třeba přestavovat.
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5.5 Kontrola za řízení ____________________________________________________

Obě sítka (Obrázek 17 a Obrázek 18) je třeba pravidelně kontrolovat, zvláště po umývání silně znečištěných
nástrojů. Pokud se v sítku zachytily zbytky, vyšroubujte jej (viz Obrázek 15 „open “ a „close “). Vyjměte hrubé
a jemné sítko a vyčistěte je; pak sítka znovu našroubujte.
U rozstřikovacího ramena (Obrázek 4 / položka C) zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení otvorů a v případě
potřeby je vyčistěte. Rozstřikovací rameno je jen nasazeno. Je možno jej vytáhnout směrem nahoru. Po
vyčištění se rozstřikovací rameno musí opět nasunout.

Obrázek 15: Šroubení sítka

Obrázek 16: Detail šroubení sítka

Obrázek 17: Hrubé sítko

Obrázek 18: Detail jemného sítka
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6 Poruchy pr ůběhu program ů

6.1 Služby zákazník ům___________________________________________________

Dříve než zavoláte oddělení pro zákazníky, zkontrolujte prosím, zda nemůžete závadu na základě informací
uvedených na následující stránce odstranit sami.

Toto zařízení splňuje příslušná bezpečnostní ustanovení pro elektrická zařízení. Opravy na elektrických zaří-
zeních smí provádět pouze odborní pracovníci. Neodborné provádění oprav může mít pro uživatele za ná-
sledek značné škody.

Pokud se u zařízení projeví závada, zavolejte svému prodejci. K tomu si připravte sériové číslo zařízení.

Tyto údaje naleznete po otevření dvířek vpravo nahoře na rámu skříně (viz Obrázek 4 / položka A a Obrázek
19).

Obrázek 19: Typový štítek

Na tomto ukázkovém typovém štítku je uvedeno sériové číslo: 8 306 00 00 01
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6.2 Odstra ňování malých závad vlastními silami ________________ _____________
Závady Možné p říčiny

Kontrolní ukazatel neukazuje • Hlavní spínač nebyl zapnut.
• Zástrčka není zasunuta v zásuvce.
• Vypadla pojistka v místnosti lékařské praxe.

Zařízení nezačíná pracovat • Dvířka zařízení nejsou řádně uzavřena.

Zařízení nepracuje • Vodovodní kohoutek není otevřen.
• Sítko v přívodní hadici pro vodu se zaneslo.

Voda v zařízení neproudí • Hadice pro odpadní vodu se přehnula.
• Sítko je zaneseno (zkontrolujte hrubé a jemné sítko).

Kryt pro dezinfekční čisticí prostředek není možno uzavřít • Program ještě neskončil.
• Naplněno příliš mnoho čisticího prášku.

Rameno pro rozstřikování se obtížně otáčí • Rameno pro rozstřikování vyjměte a vyčistěte; též
  vyčistěte ložisko ramena pro rozstřikování.

Dvířka nelze otevřít • Hlavní spínač není vypnut.
• Není stištěno otevírání dveří.

Na nástrojích se tvoří bílý povlak • Není správně odměřeno množství prostředku pro dezin-
fekční čištění a/nebo prostředku pro opláchnutí a leštění
(viz bod 3.4).
• V zařízení pro změkčování není žádná regenerační sůl.
• Uzávěr zásobníku pro regenerační sůl není pevně utaže-
ný.
• Ovladač tvrdosti vody (Obrázek 6) nastavte na vyšší
hodnotu (viz bod 3.2).
• Není použit vhodný dezinfekční čisticí prostředek.
• Není použit vhodný prostředek pro oplachování a leštění.

Na nástrojích se objevují šmouhy • Příliš mnoho prostředku pro oplachování a leštění.
• Regulátor dávkování prostředku pro oplachování a leštění
není správně nastaven.

Po vysušení jsou na nástrojích ještě stále kapky vody • Množství prostředku pro oplachování a leštění je příliš
malé.
• Regulátor pro dávkování prostředku pro oplachování a
leštění není dobře nastaven (viz bod 3.4).

Klapající zvuk • Zkontrolujte prosím uložení nástrojů.

Výsledek umývání není uspokojivý • Množství prostředku na dezinfekční čištění a / nebo  pro-
středku pro oplachování a leštění není správně odměřeno.
• Po naplnění dezinfekčního čisticího prostředku se  otoč-
ným knoflíkem programů otočilo příliš brzo, čímž se dezin-
fekční čisticí prostředek použil příliš brzy.
• Rozstřikovacímu ramenu se tím, jak jsou nástroje ulože-
ny, brání v otáčení.
• Hrubé/jemné sítko se zaneslo (Obrázek 17 a
  Obrázek 18).
• Okraj sítka není v zapuštění rovnoměrně uložen.
• Trysky rozstřikovacího ramena jsou zaneseny.
• Byl zvolen příliš slabý program.
• Sítko nebylo pevně přišroubováno.

Kryt pro přidání dezinfekčního čisticího prostředku se neo-
tevřel.

• Kryt pro dezinfekční čisticí prostředek se zablokoval ulo-
ženými nástroji.
• Nebyla dodržena posloupnost kroků při zapínání.
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7 Možnosti instalace

7.1 Pokyny pro instalaci

POZOR! Při všech variantách instalace je t řeba hadice pro odpadní i čistou vodu zajistit tak, jak je
uvedeno na obrázku „Pokyn pro instalaci 1“.

Obrázek 20: Pokyn pro instalaci č. 1

Obrázek 21: Pokyn pro instalaci č. 2
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Obrázek 22: Pokyn pro instalaci č. 3

Obrázek 23: Pokyn pro instalaci č. 4

Protažení
hadice

Vysoká skříňka
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8 Pokyny

8.1 Technika _______________________________________ ____________________

• Zařízení MELAclean bylo ve výrobním závodě pečlivě přezkoušeno. Proto mohly v zařízení zůstat malé
skvrny od vody. Ty po prvním mytí zmizí.

• Zařízení musí být zajištěno proti převrácení (viz Pokyny pro instalaci).
• Zařízení přepravujte pouze v postavené poloze. Při jiném uložení by mohla zbytková voda natéci do

ovládacích prvků, což může způsobit nesprávný průběh programu.
• Zařízení, která jsou určena k likvidaci, okamžitě znehodnoťte tak, aby nebylo možno je používat. Vytáh-

něte zástrčku, přeřízněte přívodní kabel a uzávěr dvířek upravte tak, aby je nebylo možno zavřít. Pak za-
řízení odvezte k řádné likvidaci.

• Odrušení v souladu se směrnicí ES 87/308/EHS popř. evropskou normou EN 55014
• Pokud je tlak nižší než 1 bar, může být hlučnost během předběžného oplachování poněkud vyšší.

8.2 MELAclean - Spot řební materiál a p říslušenství _________________________

MELAclean - dezinfekční čisticí prostředek Č. zboží MELAG: 00134
MELAclean - prostředek pro oplachování a leštění Č. zboží MELAG: 00135

MELAclean - mycí koš G Č. zboží MELAG: 00131
MELAclean - mycí koš K Č. zboží MELAG: 00132
MELAclean - koš pro malé díly Č. zboží MELAG: 00133

8.3 Informace o programech a za řízení _____________________________________

Program: 1 2 o
Délka trvání programu: 85 min 75 min 45 min
Spot řeba elektrického proudu: 0,9 kWh 0,7 kWh 0,5 kWh
Spot řeba vody: 14 litrů 12 litrů 8 litrů

Vnější rozm ěry š/v/h 55,5 cm x 45 cm x 46 cm
Vnit řní rozm ěry š/v/h 42 cm x 33 cm x 37 cm
Hloubka p ři otev řených dví ř-
kách

78 cm

Hmotnost 23 kg
Délka p řívodního kabelu 180 cm
Délka hadice pro čistou vodu 190 cm s přípojkou ¾‘‘
Délka hadice pro odpadní vodu vlnitá hadice 140 cm
Parametry p řipojení 230 V~ 50 Hz; 2 kW; 10 A

Právo na technické zm ěny vyhrazeno.


