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GEBRUIKSAANWIJZING EUROMAT PRO

Touchscreen

Kort programma

Intensief programma

Afvoerprogramma

Normaal programma

Ingebruikname
Controleer voor iedere reinigingscyclus
- de reinigingskamer, spoeldouche, roterende spoelarm en afvoer op
papierresten en vervuiling.
- de soepelheid van de roterende spoelarm.
- controleer aan de hand van het display of het apparaat gebruiksklaar is
- of de spoelkamerdeur makkelijk te openen en te sluiten is.
Inruimen van de Euromat Pro
Urineflessen worden met de opening naar voren door de
linkszijdige houder tot aan de aanslag geschoven.
Ondersteken en toiletemmers worden met de opening naar
boven in het rek geplaatst. De deksels van de ondersteken kunnen
eveneens in het rek worden geplaatst (handgreep wijst daarbij naar
de deur). Bij het sluiten van de deur leegt het vaatwerk zich zelfstandig.
Deurvergrendeling
De deur is gedurende het totale reinigingsproces vergrendeld en opent zich pas
na een succesvolle reiniging, desinfectering en afkoeling. Het gekozen
programma wordt in het display weergegeven. Bij het optreden van een fout blijft
de deur vergrendeld.
NB: Gedurende de desinfecteringsfase wordt de deur iets warmer. Bij aanraking
bestaat echter geen verbrandingsgevaar. De handgreep van de deur behoudt ook
bij gebruik van het apparaat ongeveer de kamertemperatuur.
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Reinigingsprogramma’s
In ieder programma wordt het vaatwerk voorgespoeld, gereinigd en gedesinfecteerd en aansluitend door een volgende spoeling afgekoeld, zodat de te reinigen
objecten na het programma-einde direct uitneembaar en weer inzetbaar zijn.
Bij het reinigingswater wordt automatisch het ontkalkingsmiddel Steckuron
toegevoegd om het apparaat langdurig te kunnen gebruiken ondanks alle
verschillende water hardheidsgraden. De Steckuron houder bevindt zich in de
kast onder de spoelkamer
Kort programma; voor het reinigen en desinfecteren van urineflessen,
ondersteken of toiletemmers met vloeibare inhoud. Het programma gebruikt
een verkorte spoeltijd, bij een gelijke desinfecteringsprestatie.
Normaal programma; Voor het reinigen en desinfecteren van normaal
vervuilde ondersteken of toiletemmers. Het programma heeft een
gemiddelde spoeltijd bij gelijke desinfecteringsprestatie.
Intensief programma; voor het reinigen en desinfecteren van sterk vervuilde
ondersteken en toiletemmers. Het programma heeft een verlengde spoeltijd,
bij een gelijkblijvende desinfecteringsprestatie.
Afvoerprogramma
Als de Euromat Pro is voorzien van een afvoer, dan kan middels deze knop
de ringspoeling van de afvoer worden geactiveerd. Het koud waterverbruik is
ongeveer 5 liter.
Gebruiksmeldingen
Tijdens het gebruik kunnen de verschillende fasen van de gekozen programma’s
op het display worden gevolgd. Storingen en gebreken worden tevens op het
display weergegeven.
Indien na de hele cyclus geen foutmeldingen op het display zichtbaar zijn, wordt
het reinigingsprogramma met succes afgesloten. De deur is tijdens het hele
reinigingsproces vergrendeld en kan pas na een succesvolle reiniging, desinfectie
en afkoeling worden geopend. Het spoelgoed heeft dan een temperatuur van 40
°C, is onmiddellijk weer beschikbaar en gebruiksklaar. Het spoelgoed moet
daarna visueel worden gecontroleerd om de reinigingsprestatie te controleren en
daarna correct worden opgeborgen om een nieuwe contaminatie te voorkomen.
Indien er storingen voorkomen, wordt de deurvergrendeling niet vrijgegeven
en een nieuw programma gestart. Dit is bijvoorbeeld het geval bij een stroomuitval
tijdens de reinigingscyclus. Indien een ernstige storing zich voordoet, die ertoe
leidt dat een herhaling van het proces niet mogelijk is, blijft de deur vergrendeld
en dient u contact op te nemen met Doove Care Groep.

