
Caleo® Software 2.n

A betétlapot ahhoz a készülékhez kell rendelni, 
amelyre a leírt termékeket rászerelik és ez aktualizálja 
a használati útmutatóban szereplő adatokat.

Kiegészítések a 90 37 592 használati útmutatóhoz
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Mi micsoda

Régi Új

burafedél (2M 50 350) burafedél (2M 51 108)

"etetőfurat" dugó 
(2M 50 352)

"etetőfurat" dugó 
(2M 51 109)

kettős fal (2M 50 421) kettős fal (2M 51 150)

a következőkből áll:

tömítés (2M 51 101)

csővég (2M 51 116)

központozó csap (2M 51 119)

retesz (2M 51 153)

tartó (2M 51 152)
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Mi micsoda

Régi Új

tartóoszlop elemek:
balos (2M 50 381)
érzékelő (2M 50 481)
jobbos (2M 50 391)

tartóoszlop elemek:
balos (2M 51 154)
érzékelő (2M 51 156)

jobbos (2M 51 155)

drenázs modul (2M 51 142)

az alábbiakból áll:

drenázs (2M 51 143)

drenázs kapocs
(2M 51 144)

támaszték (2M 50 397) erősített  támaszték
(2M 51 141)
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Kettős fal

A kettős falat (2M 51 150) csak a burafedélre (2M 51 108) 
lehet rögzíteni az "etetőfurat" dugóval (2M 51 109)!

A kettős fal felhelyezése

1 A reteszt tolja ütközésig felfelé.
A piros zárnyelv láthatóvá válik.

● Tegye a kettős falat a burára.

2 A kettős fal központozó csapját helyezze a bura 
mélyedéseibe.

3 Helyezze a kettős fal csatlakozóvégét az "etetőfurat" dugó 
mélyedésébe.

● A kettős fal körbefutó tömítését egyenletesen helyezze fel a 
burára.

A kettős fal reteszelése

4 A reteszt tolja ütközésig a csatlakozóvégbe. 
A piros zárnyelv már nem látszódhat.

Ellenőrizze, hogy a kettős fal biztonságosan a helyén 
van-e

5 A kettős fal enyhe megemelésével ellenőrizze, hogy a 
kettős fal a burával reteszelve van-e.

Ha a kettős fal nincs reteszelve a burával vagy a kettős fal ill. a 
reteszelés elemei sérültek:
● ne használja a kettős falat.
● hívja a Dräger szervizt.
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Kettős fal

A kettős fal eltávolítása

1 A reteszt ütközésig húzza felfelé.
A piros zárnyelvnek láthatóvá kell válnia.

2 A kettős falat fogja meg két kézzel és emelje felfelé.

A kettős fal tárolása

● A tartót (2M 51 152) rögzítse a Caleo rögzítősínjére.
3 A kettős falat a retesszel akassza a tartóra.

Tartsa szem előtt a Caleo beállított magasságát! 
A Caleo lesüllyesztésekor ügyeljen arra, hogy a kettős 
fal ne ütközzön neki a padlónak.

A kettős fal gondozása

Vegye figyelembe a Caleo használati útmutatójában található 
tisztítási, fertőtlenítési és sterilizálási útmutatásokat!

● Távolítsa el  a kettős falat a buráról és helyezze puha, nem 
karcoló felületre.

● Távolítsa el a körbefutó tömítést a kettős falról.

4 Feszítse szét a csatlakozóvéget
és közben 

5 húzza ki a reteszt.
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1 A csatlakozóvéget billentse oldalra és húzza ki.
2 A központozó csapot billentse oldalra és húzza ki.

A kettős fal fertőtlenítése és tisztítása

● Eldobható ruhával és tisztítószerrel távolítsa el a látható 
szennyeződéseket.

● Fertőtlenítővel törölje le a felületeket.
● Miután hagyott időt arra, hogy a fertőtlenítő a hatását 

kifejtse (lásd a gyártók előírásait), törölje le a felületeket 
tiszta, nedves egyszer használatos ronggyal, és törölje 
szárazra.

● Valamennyi alkatrészt fertőtleníteni lehet automata tisztító - 
és fertőtlenítő gépben  93 oC-on.

A kettős fal összeszerelése

● Ellenőrizze az alkatrészeket sérülés szempontjából, és 
adott esetben cserélje ki azokat.

● Szerelje be az alkatrészeket a kettős falba. 
Tartsa be a sorrendet:
3 csatlakozóvég
4 retesz
5 központozó csap
6 tömítés
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Tartóoszlop elemek

Tartóoszlop elemek*

Tegye be a bura támasztékát

A támasztékot (2M 51 141) csak az új oszlop elemekre 
(2M 51 154 és 2M 51 156) lehet felszerelni.

1 A támasztékot függőlegesen tegye be és hajtsa le. 
A támaszték rögzítve kell legyen a tartóban.

Drenázs modul

A drenázs modult (2M 51 142) csak az új oszlop elemekre 
(2M 51 154 és 2M 51 156) lehet felszerelni.
A drenázs modulon keresztül folyadék-elvezető  tömlőket lehet 
fektetni.

● Nyissa az oldalfedelet.
2 Tegye a tömlőket a drenázs modulba.
● Zárja az oldalfedelet.

Ügyeljen arra, hogy a lefektetett tömlők szabadon és 
biztonságosan haladjanak!

* 2004 3. negyedévétől szállítható
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A drenázs modul gondozása

● Nyissa az oldalfedelet.

Válassza le a drenázs modult az oszlop elemről:
● A drenázs modult a drenázs kapocsnál oldalt nyomja ki.

● A drenázs  kapcsot eltolással válassza le a drenázs 
modulról.

● Az alkatrészeket automata tisztító - és fertőtlenítő gépben 
93 oC-on lehet fertőtleníteni.

● Ellenőrizze az alkatrészeket sérülés szempontjából, adott 
esetben cserélje ki őket.

● A drenázst és a drenázs kapcsot újból tolja össze.
Ügyeljen a megfelelő beállításra!

1 A drenázs modult az oszlop elemnél oldalt tegye be és 
kattintsa be.
A drenázs kapocs füle kifelé mutat és a drenázs modul 
kontúrja az oszlopelemmel színel.

● Zárja az oldalfedelet.
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Alkatrészjegyzék

Alkatrészjegyzék

Megnevezés Rend. szám.

Caleo burafedél 2M 51 108

"Etetőfurat" dugó 2M 51 109

Kettős fal, komplett 2M 51 150

Tömítés 2M 51 101

Csatlakozóvég 2M 51 116

Központozó csap 2M 51 119

Retesz, komplett 2M 51 153

Tartó 2M 51 152

Tartóoszlop elem balos 2M 51 154

Tartóoszlop elem jobbos 2M 51 155

Tartóoszlop elem érzékelő 2M 51 156

Erősített támaszték 2M 51 141

Drenázs modul 2M 51 142

Drenázs 2M 51 143

Drenázs kapocs 2M 51 144
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